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APRESENTAÇÃO

A Universidade de Pernambuco em seus 28 anos de existência tem desempenhado um papel funda-
mental no desenvolvimento da sociedade através da educação de qualidade e da prestação de serviços à 
população. Acima de tudo, empenhada no desenvolvimento humano e social de sua comunidade, a UPE 
preza pelo investimento na formação qualificada de seus corpos discente e docente, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável de Pernambuco através de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão uni-
versitários, que se consolida em sua Semana Universitária. Seu tema deste ano é “A universidade pública 
na construção da sociedade “ e reflete o empenho da UPE em compartilhar toda sua produção acadêmica 
com a sociedade, objetivando repensar espaços e processos para uma vida melhor.

De fundamental importância para a formação profissional, a Semana Universitária da UPE apresenta à 
sociedade as experiências vivenciadas por docentes, discentes, servidores e usuários dos serviços, nos 
programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que possibilitam uma aprendizagem diferenciada 
na busca pela integração entre a comunidade acadêmica e os demais atores sociais que compõem a so-
ciedade pernambucana. A Semana Universitária em 2019 foi realizada nas próprias Unidades de Educa-
ção e de Educação e Saúde da UPE. O evento aconteceu de forma descentralizada, oferecendo flexibili-
dade e permitindo ampla possibilidade de escolha de atividades. Além da programação local, ocorreram 
eventos abertos a qualquer interessado, seja a comunidade acadêmica como a comunidade externa.

Durante esse evento contamos com a participação de diversos pesquisadores, trazendo para a comu-
nidade acadêmica da UPE informações relevantes, com a contribuição de representantes de órgãos de 
fomento estaduais e federais. Todos estes fatores favoreceram a interação necessária para a criação e 
manutenção de redes de cooperação nacionais e internacionais, bem como a ampliação da captação de 
recursos necessária para manutenção dos laboratórios e funcionamento dos grupos de pesquisa da UPE. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, que vem apoiando com bol-
sas os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes.

Organizadores
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SUMÁRIO

46 ELABORAÇÃO DE PÃO RICO EM FIBRAS E ANTIOXIDANTES POR ADIÇÃO DE FARINHA DO BAGAÇO 

DE UVA PROVENIENTE DA PRODUÇÃO VINÍCOLA DO VALE DO SÃO FRANCISCO

47 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO HIV/AIDS ENTRE MULHERES ATENDIDAS EM UM CENTRO DE 

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

48 A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ENQUANTO FERRAMENTA DE ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO DA 

IDENTIDADE E DA CULTURA LOCAL NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO

49 A SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO GINÁSTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DA 

REALIDADE DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO

50 CONSUMO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES E JOVENS ESCOLARES: UM ESTUDO DE TENDÊNCIA 

COMPARATIVO ENTRE OS SEXOS

51 EFEITO DO USO DE SUPERFÍCIES INSTÁVEIS NA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DE MÚSCULOS 

PERIESCAPULARES: REVISÃO SISTEMÁTICA

52 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE GRUPOS DE 

CONVIVÊNCIA

53 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DERMATITE PERIESTOMA EM PACIENTES CADASTRADOS NO 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À PACIENTES ESTOMIZADOS DE PERNAMBUCO

54 FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM SOLO DE ÁREA SALINIZADA NO PROJETO DE 

IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO (N11) EM PETROLINA-PE

55 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL EM BEBÊS: UM ESTUDO COMPARATIVO

56 NORMATIZAÇÃO DA MASSA MAGRA APENDICULAR ATRAVÉS DA BIOIMPEDÂNCIA 

MULTIFREQUÊNCIA

57 O ENSINO CRÍTICO EM TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL E PROCESSO DE CONHECIMENTO
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58 PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS ENTRE PESSOAS INFECTADAS COM O VÍRUS DA 

HEPATITE C E SUA CORRELAÇÃO POLIMORFISMOS DO MBL2

59 PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL EM PACIENTES HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE SERRA 

TALHADA/PE

60 SALINIZAÇÃO DOS SOLOS EM ÁREAS DE CAATINGA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO 

COELHO  

NÚCLEO – 11 – PETROLINA - PE

61 VALOR DA ELETROCARDIOLOGIA NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM 

MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA.  

É DIFERENTE DAS OUTRAS ETIOLOGIAS?

62 A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR MEIO DE JOGOS E ANIMAÇÕES DIGITAIS 

DESENVOLVIDOS NO SOFTWARES CRATCH

63 A BNCC E A CONSTRUÇÃO DO CONSENSO SOBRE QUALIDADE: A LEGITIMAÇÃO DE POLÍTICAS 

CURRICULARES ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO.

64 A DESJUDICIALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO NOME E DO GÊNERO NO REGISTRO CIVIL DA PESSOA 

TRANSEXUAL

65 A DISJUNÇÃO PTERIGOMAXILAR E SUA INFLUÊNCIA NO RESULTADO DAS EXPANSÕES 

CIRURGICAMENTE ASSISTIDAS DE MAXILA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

66 A EDUCAÇÃO AO AR LIVRE VOLTADA PARA A PRÁXIS DA CARTOGRAFIA ESCOLAR NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA: PERCURSOS E POSSIBILIDADES EXTENSIONISTAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ÁREA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE CARPINA- PE

67 A EDUCAÇÃO AO AR LIVRE VOLTADA PARA A PRÁXIS DA CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS NAS AULAS 

DE GEOGRAFIA: PERCURSOS E POSSIBILIDADES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES - PE

68 A EFICÁCIA DO EIXO II DO RDC/DTM NA AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES – UM 

ESTUDO DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA

69 A EPISTMOLOGIA DO/A PROFESSOR/A DE LÍNGUA PORTUGUESA EM RELAÇÃO À FALA E À ESCRITA
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70 A ESCUTA ATRAVÉS DA ARTE: RELATO DE INTERVENÇÃO ITINERANTE NO HOSPITAL ULYSSES 

PERNAMBUCANO

71 A EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA ATRAVÉS DO EFEITO PSICODÉLICO

72 A FLUIDEZ DO GÊNERO E O DIREITO A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SEXO BIOLÓGICO

73 A FORMAÇÃO DE RESIDENTES A PARTIR DA VIVÊNCIA EM UM COLÉGIO MILITAR: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA.

74 A GAMIFICAÇÃO COMO UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA LUTA: 

UMA EXPERIMENTAÇÃO NA ESCOLA INTEGRAL

75 A GEOMETRIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DEMATEMÁTICA DE 8º E 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE GARANHUNS: UM OLHAR SOB A TEORIA 

ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO.

76 A IDENTIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DO JOGO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

INVESTIGAÇÃO COM ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

77 A IMPORTÂNCIA DA AULA PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR

78 A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE ESTRANGEIRA DIAGNOSTICADA COM 

HIV ASSISTIDA PELO SUS

79 A INFLUÊNCIA DE MARKETING AMBIENTAL NOS HÁBITOS NO CONSUMO DOS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS

80 A INFLUÊNCIA DO MARKETING AMBIENTAL NOS HÁBITOS DE CONSUMO DOS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS

81 A INOVAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE 

NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO

82 A LITERATURA INFANTIL E SEUS NOVOS LEITORES.

83 A MICROFINANÇA COMO MODELO DE POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E 

DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES DA AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR 

DE PETROLINA – PE
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84 A MONITORIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DISCENTE: A GEOMORFOLOGIA E SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA

85 A MONITORIA NA DISCIPLINA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: UMA TENTATIVA DE 

DIMINUIR AS REPROVAÇÕES

86 A PRÁTICA DO BULLYING ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES E SUA ASSOCIAÇÃO COMO APOIO 

SOCIAL

87 A PRODUÇÃO DA RIQUEZA E POBREZA NO CAMPO: A REALIDADE DO AGRO(NEGÓCIO) NO POLO 

JUAZEIRO/PETROLINA

88 A PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS E A EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA

89 A QUESTÃO AMBIENTAL E SEU IMPACTO NA SAÚDE: ANÁLISE DO PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE

90 A RECEPÇÃO DA ANTIGUIDADE NA ARTE MODERNA PERNAMBUCANA

91 A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE ADOLESCENTES EM MEDIDA DE PROTEÇÃO

92 A TÉCNICA TÓPICO-RETÓRICA COMO ESTRATÉGIA À ELEIÇÃO DE CATEGORIAS ANALÍTICAS E NA 

DELIMITAÇÃO DO CORPUS DE ESTUDOS EMPÍRICOS NO DIREITO

93 A UTILIZAÇÃO DO JOGO NO ENSINO-APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

94 A VISÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR SOBRE AS HEPATITES VIRAIS: PERCEPÇÃO E 

CONHECIMENTO.

95 AÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO

96 ACESSO E ADESÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA HER2 POSITIVO AO TRATAMENTO NOS 

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE-PE

97 ACIDENTE NA INFÂNCIA NÃO É BRINCADEIRA!

98 AÇÕES PARA PREVENÇÃO DO BULLYING: IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCEDE SUA 

OCORRÊNCIA
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99 AÇÕES QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: 

ESTUDO DE CASO NA CHAPADA DO ARARIPE/CE

100 ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE RASTREIO PARA 

DISFUNÇÃO URINÁRIA EM CRIANÇA

101 ADESÃO DO ADOLESCENTE COM HEMOFILIA AO PROGRAMA DEDOS E DOMICILIAR DE 

AUTOINFUSÃO DO FATOR DE COAGULAÇÃO

102 ALIMENTO SEGURO: AÇÃO DE EXTENSÃO INTEGRADA À FORMAÇÃO DISCENTE COM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO PARA COMUNIDADE

103 ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E MAXILO FACIAL EM CRIANÇAS: ESTUDO 

TRANSVERSAL

104 ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E MAXILO FACIAL EM ADULTOS: ESTUDO 

TRANSVERSAL

105 AME-AMAMENTAÇÃO ESSENCIAL

106 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS MODELOS PREDITORES PARA CÂNCER DE MAMA

107 ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RESUMOS (ABSTRACTS) E 

INTRODUÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

108 ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS DE PROTOCOLOS DE PILATES E EXERCÍCIOS CONVENCIONAIS 

NA POSTURA DE PORTADORES DE DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA

109 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A VITIMA REFERENTES À 

LEI 11340/06 – CASOS DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E CONTROLE PATRIARCAL

110 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE HABEAS CORPUS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE 

“PACIENTES” FEMININAS: UM OLHAR PARA AS MINORIAS INVIABILIZADAS

111 ANÁLISEDA AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA MODALIDADES AQUÁTICAS NOS CURSOS DEEDUCAÇÃO 

FÍSICA, NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA CIDADEDO RECIFE-PE

112 ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS ASSOCIADAS A PREPAROS BIOMECÂNICOS 

NA DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES
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113 ANÁLISE DA ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE DIGITONTHOPHAGUS GAZELLA 

(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL

114 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO 

BRONCOESPASMO INDUZIDO POR EXERCÍCIO EM ADOLESCENTES

115 ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS DENTINÁRIOS APÓS PREPARO DE CANAIS RADICULARES 

COM INSTRUMENTOS DE NÍQUEL-TITÂNIO ROTATÓRIOS E RECIPROCANTE ATRAVÉS DE 

MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

116 ANÁLISE DA RELAÇÃO DE ELEMENTOS DE TRANSPOSIÇÃO COM A VARIABILIDADE DA 

HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA EM ESPÉCIES DE DICHOTOMIUS, COLEOPTERA: SCARABAEIDAE

117 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA GENÉTICA À MASTITE INFECCIOSA BOVINA EM REBANHOS DA BACIA 

LEITEIRA DE PERNAMBUCO

118 ANÁLISE DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES E APLICAÇÃO 

LOCAL DE SINVASTATINA DE 20MG

119 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO DE PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE

120 ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE ESTRUTURAS MULTIPLICATIVAS PRESENTES NAS PROVAS DE 

MATEMÁTICA DO SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO DA UPE: UM ESTUDO DO TRIÊNIO 2016-2018

121 ANÁLISE DINÂMICA DA REFORMA A VAPOR DO METANOL EM UM REATOR TERMOQUÍMICO SOLAR 

COM MEMBRANA PARA PRODUZIR HIDROGÊNIO

122 ANÁLISE DO PADRÃO FAMILIAR DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A PRESENÇA 

DE RISCOS PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES

123 ANÁLISE DO PERFIL PROFISSIONAL DE CIRURGIÕES-DENTISTAS GRADUADOS NA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/UPE

124 ANÁLISE DO POLIMORFISMO GENÉTICO DA ALFA-ACTININA-3 E SUA RELAÇÃO COM AS 

CAPACIDADES DE FORÇA MUSCULAR E RESISTÊNCIA EM JOVENS ATLETAS DE DIFERENTES 

MODALIDADES DO ATLETISMO

125 ANÁLISE DO START BACK SCREENING TOOL - BRASIL EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA 

INESPECÍFICA DA REGIÃO DO VALE SUBMÉDIO DO SÃO FRANCISCO
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126 ANÁLISE DOS EFEITOS CRÔNICOS DAS INTERVEÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO, SOBRE A DOR E 

FUNCIONALIDADE NOS MEMBROS SUPERIORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

127 ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: QUESTÕES CURRICULARES

128 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA VEGETAÇÃO CAATINGA NO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO

129 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA USF MACAXEIRA / BURITY

130 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA USF MACAXEIRA / BURITY

131 ANÁLISE EXPERIMENTAL E COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO TÉRMICO EM ALVENARIA DE 

BLOCOS DE GESSO HIDROFUGADO

132 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE PICOLÉS ELABORADOS COM POLPA 

DE PALMA

133 ANÁLISE FISIOLÓGICA DE 25 MUTANTES DA LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE P6H9 

RESISTENTE AO COMPOSTO 5-HMF.

134 ANÁLISES DOS EFEITOS DA NIMESULIDA E DO LEVODOPA SOBRE A NEUROINFLAMAÇÃO INDUZIDA 

POR LPS NA DOENÇA DE PARKINSON.

135 ANÁLISES DOS EFEITOS DO TADALAFIL SOBRE OS PROCESSOS COGNITIVOS E INFLAMATÓRIOS EM 

MODELO MURINO DE ENCEFALOPATIA DIABÉTICA

136 ANÁLISES DOS EFEITOS IMUNOMODULATÓRIOS DA DIETILCARBAMAZINA (DEC) NA HEPATITE 

AUTOIMUNE EXPERIMENTAL INDUZIDA PELA CONCANAVALINA A

137 ANÁLISES MOLECULARES DA DIETILCARBAMAZINA FRENTE À AUTOFAGIA EMMODELO 

EXPERIMENTAL DE HEPATITE AGUDA

138 ANESTESIA NA GESTAÇÃO

139 ANIMAIS PLANCTÔNICOS BIOINDICADORES EM AMBIENTES AQUÁTICOS DA REGIÃO DA MATA 

NORTE: ESTADO DA ARTE



12SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

140 APLICAÇÃO CONJUNTA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E PÓ DA CASCA DO COCO 

PARA OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS FOLIARES EM MUDAS DE 

PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA DEG.

141 APLICATIVO PARA AUTOMAÇÃO DE REGRESSÃO NÃO LINEAR PARA AJUSTE DE CURVAS 

EXPERIMENTAIS E TEÓRICAS DE RESSONÂNCIA DE PLÁSMONS DE SUPERFÍCIE EM ESTRUTURAS 

MULTICAMADAS COM USO DE OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS

142 APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

143 APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

144 ARTEFATOS E DOCUMENTOS ESCOLARES: FONTES DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA NO BRASIL

145 AS DANÇAS URBANAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

146 AS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

147 AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS PARA A INOVAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DA 

ABORDAGEM GEOGRÁFICA: UM OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO MATERIAL DE NAZARÉ DA MATA-PE

148 AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE– ADOLESCENTES, MÍDIA E TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

149 ASPECTOS DA ECOCRÍTICA NO LIVRO MUSA SERTANEJA, DE JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA (CANCÃO): 

UMA VISÃO TELÚRICA DA PAISAGEM SERTANEJA

150 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

151 ASSOCIAÇÃO DE AMOXICILINA E METRONIDAZOL NA PERIODONTITE AGRESSIVA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA E METÁNALISE

152 ASSOCIAÇÃO DE MARCADORES GENÉTICOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO FÍSICO COM 

INDICADORES DE DESEMPENHO MOTOR EM INICIANTES DESPORTIVOS INFANTO-JUVENIS DO 

PROJETO ATLETISMO CAMPEÃO DE RECIFE - PE
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153 ASSOCIAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMPETÊNCIA MOTORA E DA APTIDÃO FÍSICA 

RELACIONADA À SAÚDE: ESTUDO EM ESCOLARES

154 ASSOCIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO SONO E DOR MUSCULO ESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES: UM 

ESTUDO PRELIMINAR

155 ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO (SNPS) DOS GENES HFE (RS1799945), 

MMP1 (RS1799750), APOC3 (RS2854116) EESR2 (RS3020450) E OS NÍVEIS SÉRICOS DE MMPS ETIMPS 

COM A LD EM PARTICIPANTES SORO POSITIVOS PARA HIV EM TARV

156 ASSOCIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE DE CULEX QUINQUEFASCIATUS COMOS FATORES 

SOCIOAMBIENTAIS E GEOFÍSICOS EM ÁREA URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

157 ASSOCIAÇÃO ENTRE A MAL OCLUSÃO E O BULLYING ENTRE ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DE OLINDA: ESTUDO PILOTO

158 ASSOCIAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE FRAGILIDADE E A DOR CRÔNICA EM IDOSOS ATENDIDOS NA 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO RECIFE

159 ASSOCIAÇÃO ENTRE BAIXOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E EXPOSIÇÃO A COMPORTAMENTOS 

SEDENTÁRIOS COM PROBLEMAS DE MEMÓRIA EM IDOSOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO 

RECIFE

160 ASSOCIAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA, APTIDÃO FÍSICA E CONTEXTO ESCOLAR EM 

CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE DO MUNICIPIO LAGOA DO CARRO – PE

161 ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E BRUXISMO EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO 

PRELIMINAR

162 ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E BRUXISMO ENTRE ADOLESCENTES DE RECIFE(PE)

163 ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES

164 ASSOCIAÇÃO ENTRE MIGRÂNEA E OCORRÊNCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EM MULHERES: 

UM ESTUDO PROSPECTIVO.

165 ASSOCIAÇÃO ENTRE O BULLYING E CYBERBULLYING COM AS ALTERAÇÕES DE PESO EM 

ADOLESCENTES ESCOLARES DE OLINDA-PE: UM ESTUDO PILOTO
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166 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE LEPTINA E PERDA DE MASSA MUSCULAR EM ADULTOS OBESOS 

PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA

167 ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS DOS GENES DO FATOR DE PROLIFERAÇÃO PEROXIMAL 

ATIVADO POR RECEPTOR GAMA (PPAR-G) E DA METALOPRONEINASE DA MATRIZ-1 (MMP-1) E 

NÍVEIS SÉRICOS DE MMP-1 COM LIPODISTROFIA EM PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV EM 

TARV

168 ASSOCIAÇÃO ENTRE TABAGISMO E OBESIDADE EM ADOLESCENTES ESCOLARES DE OLINDA/PE

169 ASSOCIÇÃO DE POLIMORFISMO NO GENE CATECOL O-METILTRANSFERASE COMO 

DESENVOLVIMENTO DE DISCINESIA INDUZIDA POR LEVODOPA EM PACIENTES COM DOENÇA DE 

PARKINSON

170 ATENÇÃO ODONTOLÓGICA HOSPITALAR EM ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

171 ATIVAÇÃO NEURONAL EM ÁREAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM RESPOSTA AO ESTÍMULO 

DO AGONISTA DO RECEPTOR 5-HT6

172 ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA INVITRO DE COMPOSTOS BIOATIVOS ORIUNDOS DA BIOMASSA DE 

MICROORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES FRENTE AO TOXOPLASMA GONDII

173 ATIVIDADE FÍSICA E GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: UM PROTOCOLO DE PESQUISA ATRAVÉS DO 

QUESTIONÁRIO CAP

174 AUMENTO NA CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS NA INFLORESCÊNCIA DEL. 

FERREA (MART. EX TUL.) L. P. QUEIROZVAR. FERREA INOCULADA COM FUNGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES

175 AUTO-ORGANIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE CAATINGA EM ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO 

NOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO E PETROLINA - PE

176 AUTOPERCEPÇÃO DE FELICIDADE ENTRE ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE OLINDA/PE

177 AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA NA 

MONITORIA ACADÊMICA

178 AVALIAÇÃO DA ANEMIA E SUA ASSOCIAÇÃO COM GRAVIDADE ENTRE PORTADORES DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO DE 

REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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179 AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES SOB OS EFEITOS SEDATIVOS DA 

CICLOBENZAPRINA - ESTUDO PILOTO

180 AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM ADOLESCENTES JOGADORES DE FUTEBOL: UM ESTUDO PILOTO

181 AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRENTE AO HIV/AIDS

182 AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE TIMP2 COM ÚLCERAS DE MEMBROS 

INFERIORES EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME

183 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA E CITOTOXICIDADE DE PROTEÍNAS ALERGÊNICAS 

ENCAPSULADAS EM NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS

184 AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA MOTORA EM ESCOLARES: UMA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS 

TESTES E SEUS SUBDOMÍNIOS

185 AVALIAÇÃO DA DIFUSÃO DE TRÊS CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS EM DENTINA ATRAVÉS 

DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA

186 AVALIAÇÃO DA DOR E INCAPACIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA 

INESPECÍFICA

187 AVALIAÇÃO DA DUREZA, ESTABILIDADE DE COR, SORÇÃO E SOLUBILIDADE DE RESINAS BULKFILL 

RESTAURADORAS

188 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO MANEJO DAS PARESTESIAS PÓS CIRURGIA ORAL

189 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E REPRODUÇÃO DE DETALHES DE ALGINATOS 

PARA MOLDAGEM APÓS DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO PERACÉTICO E 

GLUTARALDEÍDO

190 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE METALOPROTEINASEADAM-10 EM TUMORES 

GÁSTRICOS

191 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DO COLÁGENO TIPO XV EM TUMORES GÁSTRICOS

192 AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM PACIENTES PORTADORES DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO DE 

REFERÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
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193 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1,3-PROPANODIOL POR LACTOBACILLUS DIOLIVORANS A PARTIR 

DE GLICEROL RESIDUAL OBTIDO DE ÓLEO DE COZINHA

194 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1,3-PROPANODIOL POR LACTOBACILLUS DIOLIVORANS DSM14421 

A PARTIR DE GLICEROL BRUTO DE ÓLEO DE COZINHA

195 AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CURA DE RESINAS COMPOSTAS BULKFILL COM APARELHOS 

FOTOPOLIMERIZADORES MONOWAVE E POLYWAVE

196 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO: 

UM ESTUDO PILOTO.

197 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS 

ATENDIDOS PELO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.

198 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA EM SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: ESTUDO 

COMPARATIVO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA DE PERNAMBUCO

199 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ADESIVA EM DENTINA DE TRÊS CIMENTOS RESINOSOS 

AUTOADESIVOS ATRAVÉS DE TESTE DE MICROTRAÇÃO

200 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS UNIVERSAIS EM DENTINA AFETADA

201 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMAS ADESIVOS UNIVERSAIS À DENTINA HÍGIDA 

ATRAVÉS DO TESTE DE MICROTRAÇÃO (ΜTBS)

202 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS 

COM USO DE L-PRF

203 AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE CIMENTOS OBTURADORES À BASE DE RESINA EPÓXI E 

BIOCERÂMICO

204 AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUOS PLÁSTICOS (PET) 

NO CONCRETO.

205 AVALIAÇÃO DE 6 ANOS DO PRÉ-TRATAMENTO DA DENTINA COM OXALATO DE POTÁSSIO

206 AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS RECICLADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROTÓTIPOS DE TELHADO VERDE 

MODULAR
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207 AVALIAÇÃO DE MICRODUREZA E GRAU DE CONVERSÃO DE RESINAS DE PREENCHIMENTO

208 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO ESMALTE FRENTE AO DESGASTE EROSIVO CAUSADO POR 

REFRIGERANTE DE COLA E SEU CONTROLE UTILIZANDO NANOMATERIAIS BIOMIMÉTICOS

209 AVALIAÇÃO DO EFEITO AGUDO E DA SEGURANÇA DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE EM HIPERTENSOS

210 AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINEOPLÁSICO DE LEVANA EM LINHAGEM DE CÉLULAS DE 

ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO BXPC3

211 AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE USUÁRIOS HOMENS TRANS ATENDIDOS EM UM 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA

212 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EROSIVO DE BEBIDAS ÁCIDAS: UMA ANÁLISE EM MFA

213 AVALIAÇÃO DO RISCO DE LESÃO DE FORAMINA E LESÃO PERIAPICAL EM DENTES DECÍDUOS

214 AVALIAÇÃO DOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NO BRASIL

215 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE SEROTONINA E SUA RELAÇÃO COM SINTOMAS 

DEPRESSIVOS E PADRÃO ALIMENTAR EM MULHERES COM OBESIDADE

216 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DO MIRNA-155 NAS NEOPLASIAS CERVICAIS 

INTRAEPITELIAIS DE ALTO E BAIXO GRAU: PROSPECÇÃO DE UM BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO 

MOLECULAR

217 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA AÇÃO DA JUSTIÇA SOBRE A GESTÃO DA SAÚDE (JUDICIALIZAÇÃO NA 

SAÚDE) NO ESTADO DE PERNAMBUCO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS

218 AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS ESTABILIZADORES DA ESCÁPULA E TRONCO 

DE SUJEITOS COM DISCINESE ESCAPULAR DURANTE EXECUÇÃO DE DIFERENTES VARIAÇÕES DO 

EXERCÍCIO PUSH-UP

219 AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NA ESCOLA

220 AVALIAÇÃO EM MICRO-CTDA OCORRÊNCIA DE MICROTRINCAS DENTINÁRIAS APÓS 

DESOBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR COM INSTRUMENTOS RECIPROC ERECIPROC BLUE
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221 AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E ETIOLÓGICA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS POR ROTAVIRUS 

EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO INTERIOR DE PERNAMBUCO

222 AVALIAÇÃO FÍSICO-ESTRUTURAL DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SITUADA NA CIDADE 

DE PETROLINA - PE

223 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DE FARINHAS DE BANANA VERDE COM CASCA 

ELABORADAS COM VARIEDADES DISTINTAS

224 AVULSÃO DENTAL NAS ESCOLAS: NÍVEL DECONHECIMENTO E CONDUTA DOS PROFESSORES

225 BEM REMEDIAR PARA MELHOR PREVENIR

226 BIG IOT - PROCESSAMENTO DE DADOS EM TEMPO REAL DE IOT NA ERA DA BIG DATA

227 BIO PROSPECÇÃO BOTÂNICA DO AGRESTE MERIDIONAL E CAATINGA DE PERNAMBUCO

228 BRINCADEIRAS TRIÁDICAS EM CRIANÇAS DE TRÊS ANOS

229 BRUXISMO EM ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE OLINDA/PE

230 BUDO: ESPIRITUALIDADE NAS ARTES MARCIAIS JAPONESAS

231 BULLYING EM ADOLESCENTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DA ESCOLA COMO 

COMUNIDADE

232 CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE E À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MOTOCICLISTAS 

ANO VII

233 CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA: CONSTRUÇÃO DO INDICADOR DE CARÊNCIA SOCIAL E SUA 

RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DE VIDA E SAÚDE.

234 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES INFECTADOS CRONICAMENTE 

PELO VÍRUS DA HEPATITE C ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO INSTITUTO DO FÍGADO DE 

PERNAMBUCO

235 CARACTERIZAÇÃO DA ZONAÇÃO DOS RECIFES EMERSOS NA ZONA ENTRE-MARÉS DA PRAIA DE 

PIEDADE (PE)

236 CARACTERIZAÇÃO DO MOBILOMA DE COPROPHANAEUS ENSIFER (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE)
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237 CARACTERIZAÇÃO E ESTIMATIVA DE BIOMASSA LENHOSA EM ÁREAS DE CAATINGA DE PETROLINA 

PERNAMBUCO

238 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICA DE UM SOLO DISPERSIVO COM REFORÇO DE RESÍDUO 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL

239 CARUARU DIGITAL: SOCIEDADE, INDÚSTRIA E ACADEMIA JUNTAS PARA IMPULSIONAR A 

INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NA CIDADE DE CARUARU ATRAVÉS DA INTERNET DAS COISAS

240 CEFALEIA: UMA DOR DOCUMENTADA

241 CINEMA E IMIGRAÇÃO - UM ESTUDO SOBRE IMIGRANTES NO BRASIL

242 CIRANDA DA FAMILIA - PROMOVENDO TRATAMENTO DA SIFILIS EM PACIENTES NO CISAM-UPE

243 CIRANDA DA FAMÍLIA: TRATAMENTO DA SÍFILIS EM FOCO NO CISAM

244 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL: A ESPECIALIDADE AO ALCANCE DA 

POPULAÇÃO

245 CITOTAXONOMIA DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DA CAATINGA

246 COBERTURA VACINAL DE PUÉRPERAS E RECÉM-NASCIDOS DE UMA MATERNIDADE DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE

247 COLETÂNEA DE SIMULAÇÕES PRÁTICAS DE CASOS CLÍNICOS DE EMERGÊNCIA E TRAUMA.

248 COMO AS PESSOAS DIRIGEM ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM SISTEMAS 

MÉDICOS LOCAIS?

249 COMO OS FATORES SOCIOECONÔMICOS INFLUENCIAM O CONHECIMENTO E USO DE PLANTAS?

250 COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS NO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE COM DIFERENTES PROTOCOLOS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS INTENSIDADES 

DE TREINO A PARTIR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.

251 COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE FRAÇÃO EXPIRADA DE ÓXIDO NÍTRICO EM ADOLESCENTES 

ASMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS COM E SEM BRONCO ESPASMO INDUZIDO POR EXERCÍCIO
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252 COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DE SÓCIOS-TORCEDORES EM CLUBES DE PERNAMBUCO 

DAS SÉRIES “A” E “C” DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2019.

253 COMPETENCIA MOTORA COM O FATOR DE PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES

254 CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR PRIMÁRIO RURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

ANÁLISE DO JORNAL DO PROFESSOR (1955-1962)

255 CONFIABILIDADE DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DO OMBRO MEDIDO PELO APLICATIVO 

CLINOMETER DO SMARTPHONE

256 CONFIABILIDADE E COMPARAÇÃO DO TESTE 3º DEDO AO SOLO EM RELAÇÃO A DISTÂNCIA VÉRTEX-

SOLO PARA MENSURAÇÃO INDIRETA DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR EM JOVENS, 

IDOSOS E INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA

257 CONFIABILIDADE E VALIDADE DA DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO PARA IMENSURAÇÃO INDIRETA DA 

FLEXIBILIDADE DA CADEIA MIOFASCIAL POSTERIOR DE IDOSOS

258 CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DE PLANTONISTAS SOBRE O CONTATO PELE A PELE NA SALA 

DE PARTO NO CISAM-UPE

259 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO CONTRA INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS E DO USO DO PRESERVATIVO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA NO 

RECIFE

260 CONSOLIDAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM PUERPERAL NUMA MATERNIDADE ESCOLA DO 

RECIFE-PE

261 CONSTRUÇÃO E TESTAGEM DE UM JOGO DIDÁTICO COM O FOCO NOS ANIMAIS NA CAATINGA

262 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

263 CONSTRUÇÃO E VALIDADE DE CONTEÚDO DA ASSESSMENT OF BRAZILIAN CHILDREN IN PHYSICAL 

LITERACY (ABC-PL)

264 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COMO FATOR DE RISCO PARA A EROSÃO DENTÁRIA EM 

ADOLESCENTES
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265 CONTRIBUIÇÕES DO JOGO ALGEPOLINO PARA A REVISÃO DE ALGUNS CONTEÚDOS ALGÉBRICOS 

NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

266 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO COLETIVA DO LIVRO 

DIDÁTICO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPE: COMA PALAVRA, OS PROFESSORES-AUTORES

267 CORRELAÇÃO DA ESTATURA COM MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PLANTARES PARA FINS DE 

IDENTIFICAÇÃO HUMANA: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO – UPE

268 CRISE NA EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA À LUZ DO 

PENSAMENTO ARENDTIANO

269 CUIDADO LIMPO É CUIDADO SEGURO

270 CUIDADOS BUCAIS EM INDIVÍDUOS SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR E EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA – RELATO DE CASO

271 CULTURA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO MATERIAL: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO 

MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO

272 CULTURA, IDENTIDADE, PATRIMÔNIO IMATERIAL E INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE AS 

ESPECIFICIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO.

273 CURVAS DA VIDA

274 CUSTO-EFETIVIDADE DE UMA INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA REDUÇÃO 

DA PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

275 DEBATES E PROPOSIÇÕES A RESPEITO DO CONCEITO DE LITERATURA NO ROMANTISMO ALEMÃO: 

O CASO SCHILLER E GOETHE

276 DENÚNCIAS CONTRA MULHERES CRISTÃS-NOVAS NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO EM FINS DO 

SÉCULO XVI

277 DESAFIOS DO CIRURGIÃO DENTISTA NO ATENDIMENTO ONCOLÓGICO

278 DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA EM CRIANÇAS EM CONTEXTO ESCOLAR: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA

279 DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA PREBIÓTICA A BASE DE CASCA DE MANGA
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280 DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA PREBIÓTICA A BASE DE CASCA DE MANGA

281 DESENVOLVIMENTO DE NANOCÁPSULAS DE IVERMECTINA A BASE DE ÓLEO DE SEMENTE DE 

ABÓBORA PARA APLICAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA

282 DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS À BASE DO BIOPOLÍMERO LEVANA PARA A 

INCORPORAÇÃO DO ANTIBIÓTICO PAROMOMICINA

283 DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO BIOTECNOLÓGICO PARA FORNECIMENTO DE FOLHAS DE 

MARACUJAZEIRO, COM ELEVADOS TEORES DE FLAVONOIDES, À INDÚSTRIA DE FITOTERÁPICOS 

ANSIOLÍTICOS

284 DESENVOLVIMENTO DENTAL EM CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES INFECTADAS POR ZIKA: UM 

ESTUDO BASEADO EM CASOS

285 DESENVOLVIMENTO E VIVÊNCIA DE PROPOSTAS DIDÁTICAS COMO EMPREGO DO GEOGEBRA 

E ABORDANDO CONCEITOS DE FUNÇÕES POLINOMIAIS, MODULARES, EXPONENCIAIS, 

LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS COM ESTUDANTES DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

286 DESERTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARADIDÁTICOS E ENSINO

287 DETECÇÃO DE MECANISMOS DE VIRULÊNCIA E PRODUÇÃO DE CÁPSULA EM ISOLADOS DE 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTES A COLISTINA

288 DETERMINAÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

289 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO FÓLICO EM ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO

290 DETERMINAÇÕES ANÁLITICAS DAS SEMENTES DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L): 

POTENCIAL NUTRICIONAL E ANTINUTRICIONAL

291 DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS DE CONSUMO: UMA ANÁLISE DOS TORCEDORES DE 

FUTEBOL DE PERNAMBUCO

292 DIFERENÇAS NOS PADRÕES DE CRESCIMENTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS CONTORNOS 

MANDIBULARES USANDO ELÍPTICAS DE FOURIER

293 DIGA X: A FONTE FOTOGRÁFICA NO ENSINO EM HISTÓRIA
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294 DINÂMICA DA ÁGUA NO SOLO NO BAIRRO DA MADALENA, RECIFE-PE

295 DIREITO DE PUNIR, PATRIARCALISMO E HIMENOLATRIA: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE 

SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES À AUTOPOSSESSÃO DO CORPO FEMININO E DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA.

296 DIREITOS SOCIAIS À SAÚDE DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE EM RECIFE- PE

297 DITADURA MILITAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE ARENDTIANA SOBRE LIBERDADE E POLÍTICA

298 DIVERSIDADE DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DA CAATINGA NA 

REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO

299 DIVERSIDADE DE BESOUROS SCARABAEINAE (SCARABAEIDAE) EM REMANESCENTES DE MATA 

ATLÂNTICA EM ÁREAS URBANAS DE PERNAMBUCO

300 DIVERSIDADE DOS CRUSTACEA PLANCTÔNICOS EM CURTOS INTERVALOS DE TEMPO EM UM 

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DA REGIÃO DA MATA NORTE, PERNAMBUCO, BRASIL

301 DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA: UMA AÇÃO PARA A VIDA

302 DOENÇA FALCIFORME E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA, OS DEFEITOS DE ESMALTE E A 

MÁ OCLUSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

303 DOENÇAS HEMATOLÓGICAS EM ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

NO PORTAL CAPES

304 É POSSÍVEL ENSINAR OS GÊNEROS DA ORDEM DO ARGUMENTAR NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS? INVESTIGANDO AS PROPOSTAS DE ENSINO PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS 

ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA MATA NORTE PERNAMBUCANA

305 ECOLOGIA HUMANA E LITERATURA: UM ESTUDO VOLTADO PARA OS SERTÕES DE EUCLIDES DA 

CUNHA NA PERSPECTIVA DA ECOCRÍTICA

306 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO 

CLEMENTINO COELHO, PETROLINA- PE

307 EDUCAÇÃO EM ESCOLA NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA: POLÍTICAS PÚBLICAS E REALIDADE 

ESCOLAR
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308 EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: PERCURSO HISTÓRICO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

NA ESCOLA BRASILEIRA

309 EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA.

310 EFEITO ANALGÉSICO E ANTINFLAMATÓRIO DA BROMELINA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

311 EFEITO DA REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE NA SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE 

PACIENTES USUÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ARCOVERDE, 

PERNAMBUCO, BRASIL

312 EFEITO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE ALONGAMENTO MUSCULAR NA AMPLITUDE DE 

MOVIMENTO DO JOELHO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

313 EFEITO DO PROBIÓTICO VSL#3 SOBRE A SENSIBILIDADE À INSULINA E TOLERÂNCIA À GLICOSE EM 

CAMUNDONGOS OBESOS

314 EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NA QUALIDADE DO SONO E SONOLÊNCIA DIURNA DE 

ADOLESCENTES COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (AOS): UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

315 EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O TEMPO TOTAL DE SONO EM ADOLESCENTES

316 EFEITO DO USO HUMANO DE ESPÉCIES LENHOSAS DA CAATINGA SOBRE A DIVERSIDADE E 

ESTRUTURA FILOGENÉTICA DAS COMUNIDADES VEGETAIS.

317 EFEITOS DA DIETILCARBAMAZINA SOBRE O PROCESSO INFLAMATÓRIO RENAL EM MODELO 

EXPERIMENTAL DE CAMUNDONGOS

318 EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NA EXPRESSÃO GÊNICA DE CÉLULAS DO MÚSCULO 

ESQUELÉTICO OBTIDAS A PARTIR DE PACIENTES OBESOS E DIABÉTICOS

319 EFEITOS DA EXPRESSÃO DO MIRNA-101A NOS ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DO MÚSCULO 

ESQUELÉTICO

320 EFEITOS DE DIFERENTES EQUIPAMENTOS DURANTE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO 

INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL DE 

REPOUSO
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321 EFEITOS DO INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE-5 (TADALAFIL) SOBRE A NEUROINFLAMAÇÃO 

CAUSADA PELA ENCEFALOPATIA DIABÉTICA EXPERIMENTAL

322 EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO NA REGIÃO SEMIÁRIDA DE 

PERNAMBUCO

323 ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA AULA LÚDICA SOBRE TÉCNICAS DE 

MONITORAMENTO

324 ESCALA DE MINDFULNESS PARA ATIVIDADE FÍSICA SMS-PA: EVIDÊNCIA DE VALIDADE COM BASE NA 

ESTRUTURA INTERNA E PRECISÃO

325 ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

326 ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

327 ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE ONCOLÓGICA PROVENIENTE DE UMA INSTITUIÇÃO DE 

LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

328 ESPÉCIES UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NO BIOMA CAATINGA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA

329 ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS FREQUENTADORES DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM 

PETROLINA - PE

330 ESTIMATIVA DO SEXO ATRAVÉS DAS ANÁLISES MORFOLÓGICAS E MÉTRICAS DO ÁXIS EM UMA 

AMOSTRA BRASILEIRA DE ESQUELETOS IDENTIFICADOS

331 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLUVIAIS E DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EM ESCOLAS DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE NAZARÉ DA MATA-PE.

332 ESTUDO DA DINÂMICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DO CARANGUEJO-UÇÁ, UCIDES CORDATUS 

(LINNAEUS, 1763) (CRUSTACEA, OCYPODIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE, RECIFE, 

PERNAMBUCO

333 ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS NA REGIÃO PROMOTORA DO GENE CD209 COM A 

SUSCEPTIBILIDADE A INFEÇÃO PELO VÍRUS CHIKUNGUNYA
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334 ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO NO GENE DC-SIGN (RS4804803) COMO 

DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES REUMÁTICAS CRÔNICAS PÓS-INFECÇÃO PELO VÍRUS 

CHIKUNGUNYA

335 ESTUDO DE CORRELAÇÃO DO SEXO POR MEIO DE MEDIDAS LINEARES E ÁREAS INTERSECCIONAIS 

TRIANGULARES DE PONTOS CRANIANOS

336 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CIMENTO POR RESÍDUO DO 

BIOETANOL CELULÓSICO EM ARGAMASSAS DE COMPOSIÇÃO DE CONCRETO

337 ESTUDO DOS EFEITOS DE NOVAS MOLÉCULAS ANTI-CHAGÁSICAS SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR DE 

ARTÉRIA MESENTÉRICA DE RATOS ADULTOS.

338 ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO GLOBAL CONTÍNUOS

339 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO DA PROTEÍNA C-FOS EM ÁREAS ENCEFÁLICAS DO CONTROLE DO 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR

340 ESTUDO PARAMÉTRICO DE PONTES DE ENCONTROS INTEGRAIS COM LONGARINAS PADRÃO 

ASSTHO

341 ESTUDOS SOBRE A FOME NO NORDESTE BRASILEIRO: A CONTRIBUIÇÃO DE JOSUÉ DE CASTRO

342 EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À CIRURGIA 

CARDÍACA

343 EXISTE BENEFÍCIO NO USO DA MELATONINA NO PRÉ-OPERATÓRIO DE FRATURAS ZIGOMÁTICAS?

344 EXISTE SINAL FILOGENÉTICO NOS TIPOS DE USO HUMANO DA FLORA LENHOSA DA CAATINGA?

345 EXPERIÊNCIA DA AÇÃO REALIZADA NO DIA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA EM 

PETROLINA-PE: A RESSIGNIFICAÇÃO DO “EU” POR MEIO DA BIBLIOTERAPIA

346 EXPERIÊNCIA DIDÁTICA BASEADA NO LETRAMENTO MIDIÁTICO A SERVIÇO DA FORMAÇÃO DO 

LEITOR E DO ESCRITOR NA ESCOLA

347 EXPERIÊNCIA TEÓRICO-PRÁTICA EM MARKETING AVANÇADO NA FCAP

348 EXPERIÊNCIA TEÓRICO-PRÁTICA EM MARKETING AVANÇADO NA FCAP
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349 EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DA LÍNGUA INGLESA E SUAS VARIAÇÕES AO LONGO DO TEMPO: BLACK 

ENGLISH NO CINEMA

350 FATORES ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE ADOLESCENTES E JOVENS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE 

MOTO EM PERNAMBUCO: RELATÓRIO PARCIAL

351 FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER EM OROFARINGE EM COMUNIDADE INDÍGENA, RELATO 

DECASO.

352 FERRAMENTAS PARA LEARNING ANALYTICS NO MOODLE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 

LITERATURA

353 FIBRILAÇÃO ATRIAL: BARREIRAS À ADESÃO NA TERAPIA COM ANTICOAGULANTES ORAIS

354 FIQUE ATENTO: PODE SER ANEMIA

355 FONTES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA MEDIEVAL  

(HTTPS://FONTESMEDIEVAIS.WIXSITE.COM/FONTESDOMEDIEVO)

356 FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTAS PARA A PREVENÇÃO DO BULLYING NO 

CONTEXTO ESCOLAR

357 FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A CONSTITUIÇÃO 

DE 1946

358 FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: CONSTITUIÇÃO DE1988

359 FOTOTERAPIA EM ÚLCERAS DE PÉ EM PACIENTES DIABÉTICOS

360 FREQUÊNCIA E RENDIMENTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DIÁRIOS DE CLASSE DA 

ANTIGA ESCOLA MÍNIMA FRANCISCO COELHO DE MACEDO CAVALCANTE (DORMENTES, 1976-1979)

361 FUNDAMENTOS DA MODERNIDADE PERIFÉRICA: DA LEGITIMIDADE DE SER NEGRO À PRAXIS 

CIDADÃ DE EDUCAÇÃO E RECONHECIMENTO ANCESTRAL NO SERTÃO DE PERNAMBUCO

362 FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES OTIMIZAM A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E A PRODUÇÃO 

DE COMPOSTOS FENÓLICOS E DE FÓSFORO EM FRUTOS DE LIBIDIBIA FERREA

363 FUTEBOL FEMININO NA ESCOLA: POR QUENÃO?
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364 FUTURA - GRUPO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FUTURAS MÃES

365 GAMIFICAÇÃO: PROTÓTIPO DE GAME PARA O ESTUDO DA SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA

366 GÊNERO, SOCIEDADE E A VIOLÊNCIA SEXUAL NAS RELAÇÕES FAMILIARES EM SINFONIA EM 

BRANCO DE ADRIANA LISBOA

367 GEODIVERSIDADE E PROPOSTA DE ROTEIRO GEOTURÍSTICO: ILHAS FLUVIAIS DO SUBMÉDIO SÃO 

FRANCISCO

368 GLOBALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS DESAFIOS METODOLÓGICOS 

EM BUSCA DA FORMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA

369 HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISES DOS PROJETOS 

PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS DA UPE CAMPUS PETROLINA.

370 HÁBITOS POSTURAIS E ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE TRONCO EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ESCOLARES

371 HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO ENTRE UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO CONTÍNUO VS INTERVALADO: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE.

372 HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS: MEMÓRIA, CONDIÇÃO FEMININA E RESISTÊNCIA 2

373 HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS: MEMÓRIA, CONDIÇÃO FEMININA E RESISTÊNCIA 3

374 HIV NA GESTAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

375 HORTA NA ESCOLA: SUSTENTABILIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

376 HUMANIZA FOP – SAÚDE, ESPIRITUALIDADE E CIÊNCIA

377 IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL COLAGENOLÍTICO DE FUNGOS FILAMENTOSOS ISOLADOS DO 

SOLO DA CAATINGA

378 IDOSO DIGITAL: ORIENTAÇÃO DE IDOSOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

379 IDOSOS SOROPOSITIVOS: ANÁLISE DO PERFIL DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES
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380 IDOSOS SOROPOSITIVOS: DESVELANDO A VIVÊNCIA COM O VÍRUS HIV

381 IMPACTO DO MISMATCHVALVAR AÓRTICO APÓS TROCA VALVAR NA MORTALIDADE 

PERIOPERATÓRIA E DESFECHOS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: UMA METANÁLISE DE 108182 

PACIENTES.

382 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESCOLA POLITÉCNICA 

DE PERNAMBUCO

383 INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES NO TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA E CONHECIMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO 

PÉLVICO.

384 ÍNDICE DE ANISOCITOSE ERITROCITÁRIA (RDW) E SUA RELAÇÃO PROGNÓSTICA EM PACIENTES 

COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

385 ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - PE, COM ÊNFASE 

NO BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR

386 INFILTRAÇÃO DE NITRATO DE PRATA NO SELAMENTO CORONÁRIO DE DENTES TRATADOS 

ENDODONTICAMENTE: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MICRO-CT E ESTEREOMICROSCOPIA

387 INFLUÊNCIA DAS POSTURAS SENTADA E EM PÉ NO RELATO DE SINTOMATOLOGIA DOLOROSA DE 

TRABALHADORES DE ESCRITÓRIO

388 INFLUÊNCIA DE CIMENTOS AUTOADESIVOS NA TAXA DE FALHA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

389 INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS RECIPROCANTES E ROTATÓRIOS NA DOR PÓS-OPERATÓRIA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

390 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS 

UTILIZANDO CÂMERA TERMOGRÁFICA INTEGRADA AO VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT): 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

391 INQUÉRITO VETORIAL EM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE COM SITUAÇÃO 

EPIDEMIOLOGICA INDETERMINADA PARA FILARIOSE

392 INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS COM DRONE EM FUNÇÃO DA ALTURA 

DO EDIFÍCIO
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393 INTEGRAÇÃO DO ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SEGURO E 

SUSTENTÁVEL NA POLI E SUA VIZINHANÇA: COM FOCO NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS - DESS@POLI

394 INTELECTUAIS, POLÍTICA E RELIGIÃO: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS AUTORITÁRIOS NO MUNDO 

LUSO-BRASILEIRO ENTRE OS ANOS DE 1932 E 1945

395 INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO CONSUMO DE ALCOOL E DROGAS POR 

ADOLESCENTES ESCOLARES

396 INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O BULLYING COM ADOLESCENTES ESCOLARES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

397 INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE ADAMTS-13 EM CÂNCER DE CÓLON COM O 

BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO

398 INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS TRADICIONAIS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E TÉCNICAS 

BASEADAS EM DEEP LEARNING PARA A MELHORIA DE IMAGENS COM FOCO NO RECONHECIMENTO 

DE TEXTOS EM CENAS

399 INVESTIGAÇÃO DOS FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE MENTAL DOS 

ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS

400 JORNALISMO E IMIGRAÇÃO: O QUE DIZEM SOBRE OS IMIGRANTES?

401 JOVENS CIDADÃOS: TRABALHO, JUSTIÇA E CIDADANIA

402 JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVISMO JUDICIAL: COMO OS TRIBUNAIS PROTEGEM 

OS DIREITOS SOCIAIS?

403 LEITURA E INTERPRETAÇÃO NUMA PERSPECTIVA LÚDICA COM ALUNOS DO 6 ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA

404 LESÕES DE TECIDO MOLE EM VÍTIMAS DE ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS

405 LEVANTAMENTO DEMICROPLÁSTICOS NO SEDIMENTO DAS MARGENS NO BAIXO CURSO DO RIO 

CAPIBARIBE

406 LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS DOS MOTORISTAS DA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS
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407 LEVANTAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, MAPEAMENTO E INVENTARIAÇÃO DE GEOFORMAS / 

GEOMORFOSSITIOS NOS CALDEIRÕES DE LAJEDO - PE

408 LIGA ACADÊMICA DE ENDODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (LAEN-

FOP): VIVÊNCIA ALÉM DA SALA DE AULA.

409 LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

410 LINEPEQUIZ

411 LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS, LETRAMENTO E ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

ATRAVÉS DE ESTUDOS COMPARATIVOS

412 LÚDICO COMO FERRAMENTA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS EM UMA ESCOLA-CAMPO 

DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PETROLINA

413 MAMA-FLORA: APOIANDO A AMAMENTAÇÃO NO PUERPÉRIO

414 MAPEAMENTO DAS DORES CRÔNICAS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SERRA 

TALHADA - PE

415 MAPEAMENTO DE GENES NUCLEARES POR HIBRIDIZAÇÃO IN SITU EM ESPÉCIES DE DROSOPHILA 

DO GRUPO SALTANS (DIPTERA: DROSOPHILIDAE)

416 MAPEAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS DECORRENTE DO BENEFICIAMENTO DA CANA- 

DE-AÇUCAR EM NAZARÉ DA MATA-PE

417 MAPEAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS DECORRENTE DO BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-

AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

418 MAPEAMENTO E A VALIAÇÃO DAS LAGOAS DE INUNDAÇÃO NA ÁREA RIBEIRINHA URBANA DE 

PETROLINA-PE: O CASO DOS BAIRROS PEDRA DO BODE, JATOBÁ E A LOCALIDADE DO CARNEIRO.

419 MARACAFENSG: EDUCAÇÃO POPULAR E VALORIZAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA

420 MASTIGARTE

421 MECANISMOS DO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSÃO DA HEPATITE AUTOIMUNE EM BIÓPSIAS DE 

FÍGADO
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422 MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: METASSÍNTESE INTEGRATIVA NA AMÉRICA-LATINA

423 MICORRIZAS ARBUSCULARES EM PLANTAS DA CAATINGA

424 MICORRIZAS ARBUSCULARES NA MANGICULTURA DO SEMIÁRIDO MANEJADA COM ADUBAÇÃO 

VERDE

425 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE CANAIS MIMO

426 MODELO COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MELANOMA

427 MODELO FRACTAL NA IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES DA PELE HUMANA

428 MODELO FRACTAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO

429 MODELOS DE EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE 

ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO A LUZ DA PERSPECTIVA ETNOMETODOLÓGICA

430 MONITORAMENTO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA FACILITITADORA PARA O ENSINO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE NAZARÉ DA MATA – PE

431 MONITORAMENTO E ANÁLISE DOS EVENTOS DE BRANQUEAMENTO E DOENÇAS EM SIDERASTREA 

STELLATA (VERRIL, 1868) (CNIDARIA, SCLERACTINIA) DOS RECIFES ARENÍTICOS DA PRAIA DE 

PIEDADE(PE).

432 MONITORIA ACADÊMICA DA DISCIPLINA DE GEOLOGIA GERAL: ENSINO DE GEOLOGIA UTILIZANDO 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS

433 MONITORIA DE REUMATOLOGIA

434 MONITORIA EM CLIMATOLOGIA: DA TEORIA À PRÁTICA E A FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA

435 MONITORIA EM DIREITO CONSTITUCIONAL I

436 MONITORIA EO – AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MÉTODO CRIATIVO FACILITADOR DO APRENDIZADO.

437 MOTIVOS PARA VIVER E O SIGNIFICADO DO SUICÍDIO EM GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA DE PERNAMBUCO.

438 MOVIMENTO INTEGRADO PELO RESGATE DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E EM SAÚDE - MIRCAS
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439 NEURO EDUCA

440 NÚCLEO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO

441 O ÁCIDO FLUORÍDRICO CONDICIONA EFETIVAMENTE A CERÂMICA DE ZIRCÔNIA?

442 O AGRONEGÓCIO, A EXPANSÃO DA TRANSGENIA E A EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO 

JUAZEIRO/PETROLINA

443 O CINEMA BRASILEIRO VIGIADO: UM ESTUDO ACERCA DA CENSURA POLÍTICA DURANTE O REGIME 

CIVIL-MILITAR  

(1964-1985)

444 O DESENVOLVIMENTO MOTOR GROSSO E OS COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA: ESTUDO EM 

ESCOLARES RECIFENSES

445 O DISCURSO DA IMPRENSA SOBRE O BOLSA FAMÍLIA E SEUS IMPACTOS NA VIDA DO 

TRABALHADOR 2017 A 2018

446 O EFEITO DA ADIÇÃO DE ÓXIDOS AO PMMA NA INIBIÇÃO DE COLÔNIAS DE CANDIDA ALBICANS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

447 O ENSINO DA CARTOGRAFIA NAS SÉRIES INICIAIS: EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA ESCOLA PADRE 

CASSIANO EM PETROLINA-PE

448 O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

449 O ENSINO DO FASCISMO: TRAUMAS COLETIVOS E OMISSÕES HISTÓRICAS

450 O ESCRITOR, O GÊNERO FICÇÃO POLICIAL E OS SEMBLANTES DO TEMPO: O IMAGINÁRIO NOS 

CONTOS DE EDGAR ALLAN POE

451 O ESPAÇO NAS NARRATIVAS FÍLMICA E LITERÁRIA DE O MENINO DO PIJAMA LISTRADO

452 O GÊNERO X – O RECONHECIMENTO AO DIREITO FUNDAMENTAL À NÃO IDENTIFICAÇÃO DO 

GÊNERO NO REGISTRO DE NASCIMENTO

453 O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EM HIV/AIDS ENTRE ADOLESCENTES VIVENDO 

COM HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS.
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454 O ÍNDICE RV6/RMÁX NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA 

DILATADA: UM NOVO CRITÉRIO ELETROCARDIOGRÁFICO

455 O INTERVALO TPEAK-TEND COMO MÉTODO ELETROCARDIOGRÁFICO INOVADOR NA 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA CARDIOMIOPATIA DILATADA

456 O LIVRO DIDÁTICO COMO MEDIADOR ENTRE O PROFESSOR E O ENSINO DA GEOGRAFIA

457 O LUGAR ONDE VIVO: OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA

458 O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E A MATEMÁTICA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM MAPEAMENTO 

SISTEMÁTICO

459 O PERFIL DO GESTOR ESPORTIVO EM ESCOLAS DE RECIFE- PE

460 O PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E O VÍNCULO FAMÍLIA-INSTITUIÇÃO: UMA ABORDAGEM 

BIOECOLÓGICA

461 O PROCESSO DE RESIDUALIDADE ENTRE SE EU FECHAR OS OLHOS AGORA, DE EDNEY SILVESTRE E 

O POEMA “SE EU MORRESSE AMANHÃ”, DE ALVAREZ DE AZEVEDO: A LITERATURA COMPARADA E A 

DESMISTIFICAÇÃO DA IDEIA DE MORTE EM PERSPECTIVA ROMÂNTICA E CONTEMPORÂNEA

462 O QUE DIZEM SOBRE ELAS? UM ESTUDO SOBRE MULHERES REFUGIADAS EM PERNAMBUCO

463 O QUE “DIZEM” OS SURDOS QUANDO O ASSUNTO É INCLUSÃO ESCOLAR?

464 O SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS 

MEDIDAS PROVISÓRIAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO CASO DE 

VLADMIR HERZOG

465 O TEMA ÉPICO DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO DOS HEROIS NA ANTIGUIDADE ROMANA: UMA ANÁLISE 

HISTÓRICA DA AQUILEIDA DE ESTÁCIO (94-96 D.C)

466 O VALOR DA MARCA BASEADO NO ESPECTADOR: VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA O 

FUTEBOL PERNAMBUCANO

467 O VERDE NO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DA COBERTURA VEGETAL DO BAIRRO DE SANTO AMARO, 

RECIFE, PERNAMBUCO

468 OCA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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469 OFICINAS DE PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS: LEVANDO CONHECIMENTO DA 

UNIVERSIDADE PARA A ESCOLA

470 OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA – OPEMAT: UMA ANÁLISE CRÍTICA E PROJEÇÃO 

SOBRE OS IMPACTOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

471 OS ARQUÉTIPOS FEMININOS NOS CONTOS DE FADAS NO IMAGINÁRIO INFANTIL E SEUS 

SIGNIFICADOS PARA A ATUALIDADE

472 OS CONHECIMENTOS E AS REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES SOBRE ANIMAIS SILVESTRES NO 

AGRESTE DE PERNAMBUCO

473 OS ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E A MODALIDADE EDUCACIONAL NO BRASIL

474 OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE DA TERMINALIDADE DA VIDA

475 OS SIGNIFICADOS DE FRAÇÕES NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM: ELABORAÇÃO DE MATERIAL 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO

476 OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COLAGENASES POR BACTÉRIAS OBTIDAS DO SOLO DA REGIÃO DE 

SERRA TALHADA

477 PADRONIZAÇÃO DA AMPLIFICAÇÃO ISOTERMAL MEDIADA POR LOOP (LAMP) PARA DETECÇÃO DO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO TIPO 31

478 PAPEL DO SUPORTE SOCIAL NA ASSOCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FISICA E SINTOMATOLOGIA 

DEPRESSIVA NOS IDOSOS DE RECIFE

479 PARA ALÉM DO OUTRO LADO DA LINHA: UMA REFLEXÃO SOBRE O ABISMO EPISTEMOLÓGICO NOS 

ESTUDOS SOBRE MULHERES QUILOMBOLAS E A NECESSIDADE DE UMA TUTELA JURÍDICA PRÓPRIA

480 PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS DOS SEGUNDOS MOLARES INFERIORES APÓS REMOÇÃO 

CIRÚRGICA DE TERCEIROS MOLARES: UM ESTUDO DE COORTE

481 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O ESTIGMA VIVENCIADO POR PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE DE 

UNIDADES DE REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE

482 PELO DIREITO DE DECIDIR: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
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483 PERCEPÇÃO DA DOENÇA CARDÍACA DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS 

ACOMPANHADOS EM UM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

484 PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE UM GRUPO DE EXTENSÃO ACERCA DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS 

INTEGRANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

485 PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A VIOLÊNCIA NO NAMORO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE RECIFE

486 PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOROPOSITIVOS ACERCA DO HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS

487 PERCEPÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PACIENTE ADOLESCENTE E COMUNICAÇÃO 

COM O CIRURGIÃO-DENTISTA

488 PERFIL BUCO - DENTAL DE INDIVÍDUOS SOB ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

489 PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DOS PACIENTES CIRRÓTICOS COM NÓDULO HEPÁTICO 

APLICADO AO ALGORITMO LI-RADS

490 PERFIL DOS ADOLESCENTES COM NEOPLASIA HEMATOLÓGICA ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE 

REFERÊNCIA DE PERNAMBUCO

491 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CURSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO DO NORDESTE DO 

BRASIL

492 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM GESTANTES ADOLESCENTES RESIDENTES EM 

PERNAMBUCO REGISTRADOS NO PERÍODO DE 2007-2016

493 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES VÍTIMAS DE BULLYING: IMPORTÂNCIA DA 

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE SUA OCORRÊNCIA

494 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E TELEASSISTÊNCIA DA OBESIDADE EM ADOLESCENTES NA ILHA DE 

FERNANDO DENORONHA-PE/BRASIL

495 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E FUNCIONAL DE PACIENTES IDOSOS COM FRATURAS DE 

MEMBROS INFERIORES SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA.

496 PERFIL LIPÍDICO DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE  

RECIFE-PE



37SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

497 PERVERSÃO EPSICOPATIA: UMA LEITURA PSICANALÍTICA DO PCL-R NOS JOVENS EM CONFLITO 

COM A LAI NA FUNASE

498 PLANEJAMENTO DE ROTAS PARA ROBÔS ASSISTIVOS USANDO GENERATIVE ADVERSARIAL 

NETWORKS

499 PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS 

BIOATIVOS

500 PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SINTESE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS 

BIOATIVOS

501 PODE RESPIRAR! ATIVIDADE ELUCIDATIVA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO

502 PODE RESPIRAR! TABAGISMO, REDUÇÃO DE DANOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUS/UPE

503 POLIMORFISMO DO FATOR DE PROLIFERAÇÃO PEROXIMAL ATIVADO POR RECEPTOR GAMA 

(PPAR-G) (RS1801282) E SUA ASSOCIAÇÃO COM LIPODISTROFIA EM PACIENTES SOROPOSITIVOS 

PARA HIV EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

504 POLIMORFISMOS RS4644 (+191 C>A) ERS4652 (+292 A>C) E EXPRESSÃO DO GENE LGALS3 EM 

PACIENTES COM LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA

505 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) – LOGÍSTICA REVERSA EM FOCO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES PARA A GESTÃO ORGANIZACIONAL

506 POTENCIALIDADE DA POLPA E DOS RESÍDUOS DA JACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS. LAM.) NA 

ELABORAÇÃO DE UM PRODUTO SUSTENTÁVEL

507 PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO PROFESSOR CHAVES, MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA 

MATA-PE

508 PRÁTICAS AVALIATIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM ESCOLAS DE REFERÊNCIA DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO

509 PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE ÁS PESSOAS ATINGIDAS PELA 

HANSENÍASE NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRATICAS DE AUTOCUIDADO EM HANSENÍASE: 

REABILITAÇÃO FÍSICA E PSICOSSOCIAL.
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510 PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA 

HANSENÍASE - PROJETO INTEGRAÇÃO MORHAN

511 PREVALÊNCIA DAS INTERNAÇÕES INFANTIS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS RELACIONADAS COM O 

DESMAME PRECOCE NO BAIRRO COSME E DAMIÃO DO MUNICÍPIO DE  

PETROLINA-PE

512 PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS DEPENDENTES 

FUNCIONAIS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA

513 PREVALÊNCIA DE DOR NAS COSTAS EM ADOLESCENTES ESCOLARES DE PETROLINA.

514 PREVALÊNCIA DE ISOLADOS CLÍNICOS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA RESISTENTES A COLISTINA 

EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RECIFE, BRASIL: 2014-2018

515 PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO COMPLEXO PRESIDIÁRIO DE 

RECIFE- PE

516 PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES: IMPLEMENTANDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 

POPULAR EM MEIO AMBIENTE

517 PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: APRENDENDO A LIDAR COM ACIDENTES

518 PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS QUE ACOMETEM AS CRIANÇAS ATÉ OS 6 MESES DE VIDA: UMA 

COORTENA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.

519 PROCESSOS DE DISCRIMINAÇÃO E DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS EM DECORRÊNCIA DE QUESTÕES DE 

GÊNERO: REFLEXÕES A PARTIR DE JUDITH BUTLER

520 PROGRAMA - A MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO, ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA APREENSÃO DO 

CONHECIMENTO EM CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

521 PROGRAMA DE EXTENSÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E NEGLIGENCIADAS (PEDIN)

522 PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA RESGATANDO SORRISOS 9

523 PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP

524 PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP
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525 PROGRAMA MODATECA; RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP

526 PROGRAMA TERRITÓRIO DO BRINCAR: UM ESTUDO DA AUTONOMIA PRESENTE NOS BRINQUEDOS 

E BRINCADEIRAS

527 PROJETO DE EXTENSÃO (RE)INVENTANDO SONS: MÚSICA COMO RECURSO TERAPÊUTICO EM 

PESSOAS PORTADORES DE ELA.

528 PROJETO DE EXTENSÃO CUIDAR ESTÁ NO SANGUE

529 PROJETO DE EXTENSÃO MEMÓRIA VIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

530 PROJETO DE EXTENSÃO MÚSICA NAS ENFERMARIAS

531 PROJETO DE EXTENSÃO ONCOLORINDO: A ONCOLOGIA ALÉMDA DOR

532 PROJETO DE EXTENSÃO SORRISO NA ESCOLA

533 PROJETO DE MONITORIA

534 PROJETO DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS JURÍDICAS

535 PROJETO IMERSÃO EM DENTÍSTICA: PROMOÇÃO DA AUTODETERMINAÇÃO EM AMBIENTE 

UNIVERSITÁRIO

536 PROJETO INSURREIÇÃO

537 PROJETO LIGA ACADÊMICA ESTOMATOPATOLOGIA (LAEP)

538 PROJETO SAÚDE COLORIDA: PROMOÇÃO EM SAÚDE DOS ADOLESCENTES DE FORMA LÚDICA E 

MULTIDISCIPLINAR

539 PROJETOS AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE P&D DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.

540 PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR NO AMBIENTE DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

541 PROSA E CONVERSA AO PÉ DO LEITO
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542 PROSPECÇÃO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA HABILITAR A IMPLANTAÇÃO DE 

PGRS NA ESCOLA MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA (PGRS@ZEIS)

543 PROTÓTIPO DE GAME EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COMUNS NA INFÂNCIA

544 QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME

545 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 

UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

546 RASTREAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA EM HIPERTENSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

547 REALIDADE DO BRINCAR DURANTE O PERÍODO DE HOSPITALIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE 

CÂNCER INFANTO JUVENIL

548 REFLETINDO E RECONSTRUINDO PRÁTICAS DE ESCRITA ATRAVÉS DO GÊNERO AUTOBIOGRAFIA

549 REFLEXOS DO ÚLTIMO CICLO DE ESTIAGEM NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA EM MUNICÍPIOS DO 

SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO

550 REJOELY JOANITA DE SOUZA

551 RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E DESEMPENHO EM HABILIDADES MOTORAS: ESTUDO DE 

MODULADORES EM DIFERENTES NÍVEIS DESENVOLVIMENTAIS.

552 RELAÇÕES DE GÊNERO E FORMAÇÃO SUPERIOR NA UPE – MATA NORTE

553 RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DA ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE PORTADORA DE 

LÚPUS

554 RELATO DE EXPERIENCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO JOÃO DE BARROS.

555 RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO “ABRAÇANDO A PSORÍASE”

556 REPETIBILIDADE NO DIAGNÓSTICO DE BRONCO ESPASMOS INDUZIDO POR EXERCÍCIO EM 

ADOLESCENTES ASMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS

557 REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS MÚSICAS DE FUNK: UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO E 

LINGUÍSTICO
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558 REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO SOCIAL VEICULADAS NAS ILUSTRAÇÕES DO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO

559 REPRESENTAÇÕES DE IDENTIDADES DE GÊNERO EM ADOLESCENTES PRATICANTES DO 

CANDOMBLÉ DO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE

560 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA

561 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS AFETIVO-SEXUAIS ENTRE 

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO

562 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: DESAFIOS NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PÚBLICA.

563 REVISÃO SISTEMÁTICA PRISMA SOBRE OSMOSE REVERSA E ENERGIA SOLAR

564 REVIVAIDS: RECONSTRUINDO A VISÃO SOBRE PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS

565 RODA DE CONVERSA: ADOLESCER COM SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

NO CONTEXTO ESCOLAR

566 SAFO DE LESBOS E A COMPLEXIDADE DA EDUCAÇÃO FEMININA NA GRÉCIA ANTIGA

567 SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA DA REGIÃO NORTE DO RECIFE - UMA 

ABORDAGEM ATRAUMÁTICA

568 SAÚDE DIGITAL NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

569 SAÚDE DO HOMEM EM FOCO: SOBREVIVENDO AO CÂNCER DE MAMA

570 SAÚDE E POLIFARMÁCIA NA CLÍNICA MÉDICA

571 SEMELHANÇA ENTRE IRMÃOS NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ESTUDO 

VIDA SAUDÁVEL EM LAGOA DO CARRO

572 SER MÃE É UMA CIÊNCIA: MATERNIDADE, INFANCIA E O PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NAS 

PÁGINAS DO JORNAL “O PHAROL” (1920-1940)
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573 SÍNDROME DEMENCIAL NO IDOSO E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE BUCAL: UM RELATO DE CASO 

CLÍNICO.

574 SÍNTESE DE UM NOVO MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DE LIBERAÇÃO GRADUAL COM 

NANOPARTÍCULAS DE GÁLIO E CLOREXIDINA NO USO DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO..

575 SÍNTESE DO GEL DE ALGINATO DE SÓDIO COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA E CLOREXIDINA E SUA 

EFICÁCIA ANTIBACTERIANA SOBRE O STREPTOCCOCUS MUTANS

576 SINTOMAS DEPRESSIVOS E PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS EM PORTADORES DE DORES CRÔNICAS 

DE ORIGEM MUSCULOESQUELÉTICA NA COMUNIDADE DO MULTIRÃO EM SERRA TALHADA – PE

577 SINTOMATOLOGIA CLIMATÉRICA EM MULHERES CARDIOPATAS COMPARANDO-SE COM AS NÃO 

CARDIOPATAS: ESTUDO DE CASO CONTROLE

578 SISTEMA DE ÓPTICA ADAPTATIVA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

579 SISTEMAS NANOESTRUTURADOS PARA CARREAMENTO DE ANTÍGENOS

580 SOCIABILIDADES AÇUCAREIRAS: INSTITUIÇÕES URBANAS, GRUPOS SOCIAIS E UNIVERSO CULTURAL 

NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO NOS SÉCULOS XVII E XVIII: TROPAS URBANAS E MASCULINIDADE 

COLONIAL

581 SOLUÇÕES ANTI-PHISHINGBASEADAS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA

582 SUBALTERNIDADE NA SOCIOLOGIA BRASILEIRA E INDIANA: UM ESTUDO COMPARATIVO DA OBRA 

DE JESSÉ SOUZA E GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK

583 SUJIDADE EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

584 SUPERANDO A OBESIDADE

585 TDIC’S NA EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

FÍSICA DA GRE MATA NORTE– PE, À LUZ DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS.

586 TEATRO INTERATIVO: CONSTRUINDO/RECONSTRUINDO CENÁRIOS NA TERCEIRA IDADE

587 TÉCNICAS DE PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS COM BASE EM ESTUDOS SOBRE STARTUPS DE 

SOFTWARE PERNAMBUCANAS
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588 TELEMONITORAMENTO EM SÍNDROME METABÓLICA DOS ESTUDANTES UNIVERISTÁRIOS DO 

CURSO DE ENFERMAGEM

589 TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA À LUZ DA ABSORTOMETRIA RADIOLÓGICA DE DUPLA ENERGIA 

(DEXA)

590 TESTE E COEFICIENTE DO POTENCIAL ANTI INCRUSTANTE DA BRYOTHAMNION TRIQUETRUM, 

ENANTIOCLADIA DUPERREYI ECRYPTONEMIA SP

591 TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE FACE DO SURVEY OF ANXIETY AND 

INFORMATION FOR DENTISTS (SAID) COM ADOLESCENTES BRASILEIROS

592 TRANSPORTE DO CANAL, CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO E REMOÇÃO DA DENTINA APÓS A 

INSTRUMENTAÇÃO: UMA AVALIAÇÃO DO MICRO-CT

593 TRAUMATISMO DENTAL: O QUE FAZER?

594 TREINAMENTO AERÓBIO E DE FORÇA EM INDICADORES DO SONO DE ADOLESCENTES: UM ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO

595 UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM JUAZEIRO (BA) A PARTIR DA GESTÃO DO COMITÊ DA 

BACIA HIDROGRÁFICAS RIO DO SÃO FRANCISCO

596 UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM PETROLINA (PE) A PARTIR DA GESTÃO DO COMITÊ DA 

BACIA HIDROGRÁFICAS RIO DO SÃO FRANCISCO (CBHSF)

597 UM ESTUDO HERMENÊUTICO SOBRE O DIREITO À SAÚDE NO COTIDIANO DO NASF/GARANHUNS: 

OLHAR MULTIPROFISSIONAL

598 UM NOVO ELEMENTO GYPSY EMDICHOTOMIUS SCHIFFLERI (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE): 

CARACTERIZAÇÃO E EVIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL

599 UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CECÍLIA MEIRELES E CLARICE LISPECTOR PELO VIÉS DO 

MISTICISMO

600 UMA ANÁLISE DOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA DO ACERVO 

DA BIBLIOTECA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE

601 UMA AVALIAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE DENÚNCIA DE PHISHING: UMA ANÁLISE DA PLATAFORMA 

PHISHTANK
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602 UMA FAVELADA VAI À ESCOLA: LITERATURA NEGRA/FEMININA, LETRAMENTO LITERÁRIO E 

SOCIOLINGUÍSTICA A PARTIR DE QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA MARIA DE JESUS

603 UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM 

EMPRESAS PERNAMBUCANAS

604 UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO COM NOVE CONTOS DE ADRIANA LUNARDI

605 UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM 

DESSALINIZADOR ACIONADO POR ENERGIA EÓLICA.

606 USAR O FIO DENTAL ANTES OUAPÓS A ESCOVAÇÃO PARA UMA MELHOR REDUÇÃO DO BIOFILME 

DENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

607 USO DO GEOGEBRA E DA LOUSA DIGITAL NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DE APOIO PARA SERVIR DE 

ORGANIZADOR PRÉVIO

608 UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DE ENSINO PRESENCIAL E VIRTUAL NO PROCESSO DE APREDIZAGEM 

DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

609 VALIDAÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE MEDIDA DE FLUXO VENTILATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO 

EXERCÍCIO FÍSICO

610 VALIDAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO LAMP PARA DETECÇÃO DO HPV-16 EM AMOSTRAS CERVICAIS 

HUMANAS

611 VARIABILIDADE CLIMÁTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO À SUSCEPTIBILIDADE PARA DESERTIFICAÇÃO EM 

MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO PERNAMBUCANO

612 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E QUALIDADE SUBJETIVA DO SONO EM IDOSOS: 

ESTUDO PRELIMINAR

613 VARIACAO GENETICA E EXPRESSÃO DE CD39 NA PARAPARESIA ESPASTICA TROPICAL/MIELOPATIA 

ASSOCIADA AO HTLV-1 (HAM/TSP)

614 VII ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA: “A ODONTOLOGIA ALÉM DA ESTÉTICA: 

INTEGRALIDADE COM EFICIÊNCIA PARA SAÚDE DE EXCELÊNCIA”

615 VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: PERCEPÇÃO DE MULHERES DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA DO 

RECIFE-PE
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616 VOU FAZER UMA CIRURGIA! EAGORA? – INTERVENÇÃO EDUCATIVA DE APOIO À EXPERIÊNCIA 

CIRÚRGICA.

617 ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSESOCIAL (ZEIS) NA CIDADE DE JUAZEIRO – BA: UM ESTUDO DE 

SUA APLICABILIDADE E DOS MECANISMOS JURÍDICOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA 

PROMOÇÃO DO DIREITO A CIDADE

618 “PROVA DE AMOR MAIOR NÃO HÁ QUE DOAR A VIDA PELO IRMÃO!”: REPRESENTAÇÕES DA REAÇÃO 

DA IGREJA CATÓLICA AO REGIME CIVIL-MILITAR EM PERNAMBUCO (1964-1979).

619 “QUIEN SE DÉ POR ENTERO AL AMOR EXPERIMENTARÁ GRAN MARAVILLA”: AMOR, EXPERIÊNCIA 

PESSOAL E RELIGIOSIDA DE NOS POEMAS DEHADEWIJCHDEAMBERES (1220-1240)
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ELABORAÇÃO DE PÃO RICO EM FIBRAS E ANTIOXIDANTES POR 
ADIÇÃO DE FARINHA DO BAGAÇO DE UVA PROVENIENTE DA 

PRODUÇÃO VINÍCOLA DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Ana Kathielly Negreiro De Sá; Claudileide De Sá Silva

E-mail: anakathielly@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Alimentos Funcionais, Bagaço De Uva, Atividade Antioxidante, Pão.

Durante a produção de vinhos são gerados resíduos ricos em antioxidante, fibras, corantes e possuem 
várias atividades funcionais que quando transformados em farinha, podem enriquecer alimentos con-
sumidos no dia-a-dia, como o pão, agregando a eles valores nutricionais. O presente estudo teve como 
objetivo desenvolver pão enriquecido com fibras e antioxidantes proveniente de farinha do bagaço de 
uva oriundo de resíduos da produção de vinhos finos da Região do Submédio São Francisco. Além disso, 
avaliar sua aceitação e preferência de compras, por meio de uma análise sensorial, onde foram aplicados 
dois testes afetivos, sendo o primeiro através de escala hedônica de 5 pontos em que avaliou os atributos 
como textura, aroma, sabor e aceitação global da amostra, variando de ótimo a péssimo, e a outra utili-
zou a escala hedônica de 3 pontos variando de certamente compraria à provavelmente não compraria. 
A avaliação foi realizada, por 50 julgadores não treinados, selecionados de forma aleatória, de ambos 
os gêneros, maiores de 18 anos, os quais são considerados prováveis consumidores do produto. Foram 
elaboradas quatro formulações de pães com 0% (controle) e mais três variações com concentração de 
farinha de uva. Os resultados obtidos mostraram que o pão contendo menor concentração (5%) da fari-
nha de resíduo apresentou melhor aceitação e intenção de compra.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO HIV/AIDS ENTRE 
MULHERES ATENDIDAS EM UM CENTRO DE TESTAGEM E 

ACONSELHAMENTO

Maria Eduarda Pereira De Almeida; Fátima Maria Da Silva Abrão

E-mail: almeiidaduda@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Da Imunodeficiência Adquirida, Psicologia Social, Enfermagem, 
Mulheres.

INTRODUÇÃO: As interpretações sobre os modos da contaminação pelo vírus do HIV eram relaciona-
das a imoralidade e foi disseminada pela mídia e assimilada pela população, constituindo uma represen-
tação social sobre as pessoas que vivem com HIV/Aids. A mulher vem se tornando mais vulnerável a in-
fecção, tendo como fatores relacionados a submissão, falta de acesso a informações sobre sexualidade e 
saúde reprodutiva, isso limita tomar decisões a respeito da sua sexualidade e o controle sobre seu corpo. 
Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), trouxeram a realização do teste rápido de forma anô-
nima e o aconselhamento como sua atividade central, assim ficou mais fácil para as mulheres realizarem 
o diagnóstico precoce da infecção, além de terem assistência adequada, atenção integral e promoção da 
saúde. OBJETIVO: Analisar as representações sociais do HIV/Aids por mulheres atendidas um CTA. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de campo do tipo exploratório e descritivo qualitativo. O estu-
do foi realizado no CTA da Policlínica Gouveia de Barros, localizada no bairro da Boa Vista no Recife, de 
fevereiro a março de 2019. Os participantes do estudo foram mulheres com idade igual ou superior a 18 
anos, que realizaram o teste rápido anti-HIV no período da coleta. A coleta de dados foi dividida em um 
questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. 
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A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ENQUANTO FERRAMENTA DE 
ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E DA CULTURA 
LOCAL NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO

Mariana Maria Silva De Lima; Luciana Rachel Coutinho Parente

E-mail: marynn_a@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Patrimônio, Pertencimento, Desenvolvimento Sustentável, Identidade.

O município de Nazaré da Mata está localizado na mesorregião da Zona da Mata e na Microrregião 
da Mata Norte. O mesmo, apresenta um acervo de patrimônio cultural material e imaterial que foram 
levados em consideração no momento da obtenção de informações. O trabalho pauta-se em um dos 
conceitos chave da Geografia, o território, o qual Oliveira (2015) evidencia a apropriação de conceitos 
como um processo de construção histórica e cultural. Deste modo, é válido mencionar a pertinência 
do patrimônio do município de Nazaré da Mata, que tem nestes bens culturais à expressão da alma do 
povo e que conjugam o seu pertencimento, assegurando seus vínculos identitários. Enquanto o objetivo 
principal temos: conscientizar a população do município de Nazaré da Mata para assim colaborar com a 
inovação sócio territorial e com o desenvolvimento sustentável através da educação patrimonial. O tra-
balho pauta-se na corrente filosófica do materialismo histórico. A qual aborda a evolução histórica dada 
pelos conflitos das classes sociais. Ou seja, percebe-se que o território (conceito chave da Geografia) e as 
ações estão interligados fazendo com que ocorra conflito de interesses.
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A SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO GINÁSTICA NO 
ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DA REALIDADE DAS ESCOLAS 

DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO

Karollina Ribeiro Pinto; Marcelo Soares Tavares De Melo

E-mail: karollinaribeiro789@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Ginástica, Educação Física, Ensino Médio, Sistematização

A sistematização de um conhecimento, evidenciamos aqui a Ginástica, é de essencial importância, já que 
o professor deve aprofundar o conhecimento desde a origem até chegar ao seu valor educativo para os 
estudantes. Refletindo sobre a sistematização propriamente, consideramos que a mesma não é um pro-
cesso educacional simples e nem desarticulado de fundamentação teórica. Com isso, a pesquisa contém 
como objetivo geral analisar a sistematização do conhecimento Ginástica nas aulas de Educação Física 
das Escolas de Referência em Ensino Médio de Pernambuco e os objetivos específicos são identificar 
diante do levantamento bibliográfico, referências pertinentes à temática da pesquisa; e compreender 
como os professores sistematizam o conhecimento Ginástica através das respostas aos questionários. O 
presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa, a metodologia utilizada no estudo será com base 
numa pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de colocar o pesquisador em contato com o 
material já produzido sobre o assunto da pesquisa. Tal pesquisa tomará por base o método hermenêu-
tico-dialético realizando a síntese dos processos compreensivos e críticos, constituindo um caminho do 
pensamento para fundamentar a pesquisa.
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CONSUMO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES E JOVENS 
ESCOLARES: UM ESTUDO DE TENDÊNCIA COMPARATIVO 

ENTRE OS SEXOS

Ana Carolina Marques Rodrigues; Ana Carolina Rodarti Pitangui

E-mail: acarolinamarques21@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente; Adulto Jovem; Comportamento De Risco; Beber Em Binge.

Muitos comportamentos e atitudes ligados a doenças, lesões, mortalidade ou outros resultados nega-
tivos geralmente têm sua origem na adolescência e juventude, visto que é nesta fase da vida que os 
mesmos encontram-se especialmente suscetíveis a experimentações e mudanças comportamentais. A 
pesquisa teve como objetivo analisar a tendência do consumo de bebida alcoólica em adolescentes e jo-
vens escolares. Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional de séries temporais. A amostra foi 
constituída por estudantes das instituições de ensino fundamental e médio da rede pública estadual de 
Petrolina – PE, nos anos de 2014 à 2016, com idade entre 12 e 24 anos. Foi aplicado inquérito sociode-
mográfico e o questionário Youth Risk Behavior Survey (YRBS). Os dados foram processados por meio 
do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences. Dados categóricos foram apresentados 
em frequências absolutas e relativas. Todas as análises empregaram nível de significância de p < 0,05. 
A amostra totalizou 3.149 participantes no triênio. Na visão global houve prevalência do sexo feminino, 
com idade de 14 anos, de etnia autodeclarada parda, religião católica, solteira, sem filhos, escolarida-
de materna com ensino médio completo/superior incompleto, escolaridade paterna desconhecida, com 
renda familiar mensal desconhecida e em curso do 8º ano do ensino fundamental.
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EFEITO DO USO DE SUPERFÍCIES INSTÁVEIS NA ATIVIDADE 
ELETROMIOGRÁFICA DE MÚSCULOS PERIESCAPULARES: 

REVISÃO SISTEMÁTICA

Hítalo Andrade Da Silva; Rodrigo Cappato De Araújo

E-mail: hitalo_andrade@yahoo.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Eletromiografia, Exercício Físico, Ombro

O emprego de exercícios utilizando equipamentos que promovem a instabilidade corporal é cada vez 
mais comum no ambiente do treinamento e da reabilitação física. A instabilidade promove aumento 
na ativação do sistema de propriocepção, ocorrendo um aprimoramento da coordenação motora e do 
recrutamento muscular, com ganho na capacidade de mudanças rápidas de direção, de velocidade e de 
amplitude dos movimentos. Os efeitos benéficos da realização de exercícios sobre superfície instável 
são importantes na reabilitação e treinamento em indivíduos com afecções de ombro, visto que existe a 
relação direta de distúrbios de ombro com padrões de movimentos escapulares. Identificar os melhores 
exercícios para essa região é o assunto de muitos artigos de pesquisa e consiste principalmente da ava-
liação eletromiográfica de exercícios que produzem maior ativação muscular. Nesse contexto, o objetivo 
do estudo é revisar sistematicamente os resultados da atividade eletromiográfica dos músculos peries-
capulares em exercícios sobre superfície instável. A busca foi realizada em cinco bases de dados princi-
pais - MEDLINE, Scielo, Web of Science, Scorpus e Cochrane - até setembro de 2018. A pesquisa gerou 
283 registros usando termos relacionados a instabilidade, exercício físico, treinamento, eletromiografia 
e cintura escapular. Vinte e cinco artigos permaneceram após a remoção das duplicatas e da aplicação 
dos critérios de elegibilidade.
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ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS QUE PARTICIPAM DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

Dara Stephany Alves Teodório; Maria Sandra Andrade

E-mail: darastephany10@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento Saudável, Qualidade De Vida, Centros Comunitários Para Ido-
sos, Saúde Do Idoso

INTRODUÇÃO: A condição frágil do idoso, somada às vulnerabilidades sociais e aos contextos sociais 
onde o idoso é a única fonte de renda de seu núcleo familiar potencializa a carência gritante das políticas 
públicas e auxílios da assistência social. Logo, não basta apenas viver muitos anos, mas vivê-los com 
saúde e qualidade. OBJETIVO: Avaliar como o vínculo e a participação dos idosos em grupos de convi-
vência de 3ª idade pode se tornar um fator protetor à vida do idoso, prevenir sofrimentos psíquicos, pro-
mover envelhecimento saudável e qualidade de vida. METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa transversal 
de natureza quantitativa. A presente pesquisa está inserida em um projeto de pesquisa denominado 
“Atividade sexual, qualidade de vida e conhecimento de DST/HIV/aids na terceira idade”. RESULTA-
DOS: A grande maioria dos participantes é do sexo feminino 95,0%, viúvas e de baixa escolaridade em 
faixa etária de até 90 anos, bem ativas e com função cognitiva excelente. Os idosos que participam dos 
grupos de convivência possuem um alto nível de independência, mantendo a capacidade de decisão e 
controle sobre a sua própria vida, exercendo assim, sua autonomia.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DERMATITE PERIESTOMA 
EM PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

À PACIENTES ESTOMIZADOS DE PERNAMBUCO

Rilâny Luize Anjos De Melo; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos

E-mail: rilanyluiize@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Estomia, Cuidados De Enfermagem, Cuidados Pré-operatórios, Dermatite, Fa-
tores De Risco

O presente estudo teve como objetivos estimar a presença de dermatite periestoma em portadores de 
estomias intestinais dastrados no programa de assistência à pacientes estomizados do agreste de Per-
nambuco, além de avaliar a presença de dermatite na pele periestoma e identificar fatores de risco para 
o desenvolvimento de dermatite em estomizados. Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal 
com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no programa de assistência à pacientes estomiza-
dos de Pernambuco localizada no Hospital Regional do Agreste DR. Waldemiro Ferreira, instituição 
de grande porte, pertencente à rede SUS no município Caruaru, estado de Pernambuco. A população 
estudada foram todos os pacientes cadastrados e a amostra foi constituída de 232 pacientes portadores 
de estomias intestinais, o estudo foi desenvolvido em duas etapas, a primeira consistiu em entrevista 
utilizando um formulário especialmente elaborado para o desenvolvimento do estudo, posteriormente 
foi realizado o exame físico do estoma e da pele periestoma. Os resultados obtidos demonstram a carac-
terização dos pacientes atendidos e cadastrados no polo de distribuição do agreste do estado, no qual 
destaca-se a maior frequência no sexo feminino com a média da idade de 55,5 anos. No que diz respeito 
às dermatites periestoma, a incidência foi baixa.
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM SOLO DE ÁREA 
SALINIZADA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO 

COELHO (N11) EM PETROLINA-PE

Victoria Galdino Ramos; Maryluce Albuquerque Da Silva Campos

E-mail: victoria_ramos0909@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Salinidade. Fma. Densidade De Esporos. Colonização Micorrízica.

Salinização é o processo de acumulação de sais solúveis no solo como o potássio, carbonato, magnésio, 
sódio, sulfato, cloreto e bicarbonato. Este processo ocorre em regiões de clima árido e semiárido onde a 
evaporação é alta e a quantidade de chuvas é reduzida. Dentre os microrganismos do solo, os fungos mi-
corrízicos arbusculares (FMA) se associam de forma simbiótica mutualística com a maioria das plantas 
terrestres. Os FMA aumentam o crescimento das plantas, bem como auxiliam na redução de estresses 
bióticos e abióticos sofridos pelos vegetais.Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a pre-
sença e identificar os fungos micorrízicos arbusculares, no período seco e no chuvoso, em solo de área 
salinizada no projeto de irrigação Senador Nilo Coelho (N11) em Petrolina/PE. O material coletado para 
a pesquisa foi constituído de 40 amostras de solo mais raízes, sendo 10 amostras na área salinizada e 10 
amostras na área de Caatinga, nos períodos seco e chuvoso. Após a coleta, as raízes foram separadas do 
solo, lavadas e clarificadas com KOH 10%, e coradas com Azul de Trypan, e posteriormente, foram ava-
liados quanto a percentagem de colonização micorrízica. Foi avaliado a densidade de esporos de FMA, 
após extração destes do solo. Os esporos foram colocados entre lâmina e lamínula para posterior iden-
tificação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas por Tukey a 5%.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL EM 
BEBÊS: UM ESTUDO COMPARATIVO

Pamella Robertha Rosselinne Paixão Celerino; Valdenice Aparecida De Menezes
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PALAVRAS-CHAVES: Freio Lingual, Recém-nascido, Diagnóstico

INTRODUÇÃO: A anquiloglossia ou língua presa se refere a uma anomalia no frênulo lingual que pode 
limitar a movimentação da língua. O seu diagnóstico em bebês deve ser realizado precocemente, para 
imediata remoção da interferência do frênulo alterado. Com intuito de viabilizar um diagnóstico correto 
e propor um tratamento adequado para a anquiloglossia, protocolos foram propostos, sendo os mais 
utilizados: o Instrumento Bristol de Avaliação da Língua (BTAT) e o Protocolo de Avaliação do Frênulo 
Lingual para Bebês. Entretanto, ainda não existe um protocolo padrão-ouro para o teste de diagnóstico 
da anquiloglossia, sendo necessários estudos adicionais para validação de um protocolo funcional, ob-
jetivo e de fácil aplicabilidade nas maternidades. OBJETIVO: Comparar dois instrumentos de avaliação 
do frênulo lingual em bebês em relação à aplicabilidade, objetividade e precisão para o diagnóstico de 
anquiloglossia e a necessidade cirúrgica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, realizado 
em 03 maternidades públicas da cidade do Recife: Hospital das Clínicas, Bandeira Filho e Agamenon 
Magalhães. A população do estudo foi composta por 283 mães/bebês com até 30 dias de vida. Foram 
aplicados os Instrumentos Bristol de Avaliação da Língua (BTAT) e o Protocolo de Avaliação do Frênulo 
da Língua para Bebês, ambos validados para o diagnostico de anquiloglossia. Dados sócios demográficos 
também foram anotados.
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NORMATIZAÇÃO DA MASSA MAGRA APENDICULAR ATRAVÉS 
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PALAVRAS-CHAVES: Bioimpedância, Massa Magra, Normatização.

INTRODUÇÃO: É possível avaliar a composição corporal e o estado nutricional através de diferentes 
métodos eles podem ser de alto custo, ou ainda, práticos, de fácil execução e de baixo custo, como a an-
tropometria e a bioimpedância (BIA). Em relação à última, é usada para estima os compartimentos de 
gordura, massa muscular e hídrico, através de uma corrente elétrica de baixa intensidade que passa pelo 
corpo por eletrodos que são postos nas extremidades que emitem e captam a corrente elétrica, mensu-
rando, assim, a composição corporal. Justificativa: Existe na literatura uma escassez de estudos a respei-
to do tema normatização da massa magra apendicular em adultos, tornando-se necessário elencar esses 
dados. OBJETIVO: Determinar a massa magra apendicular em indivíduos saudáveis entre 20 e 40 anos, 
utilizando a Bioimpedância Elétrica Multifrequência Octapolar. METODOLOGIA: Foi realizado em dois 
centros acadêmicos: o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Hospital Agamenon Magalhães, com 
alunos e funcionários com idades 20 a 40 anos, que não apresentavam nenhuma comorbidade prévia 
conhecida e possuam IMC entre 20,0 e 26,0 kg/m². Trata-se de um estudo transversal, caráter descriti-
vo, por demanda espontânea, estratificado por sexo e idade para avaliação da massa magra apendicular.
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O presente resumo é decorrente das atividades relacionadas ao projeto “O ENSINO CRÍTICO EM TEO-
RIA GERAL DO PROCESSO CIVIL E PROCESSO DE CONHECIMENTO” atualmente em desenvolvi-
mento no campus Arcoverde e que recebe subvenção do Programa de Fortalecimento Acadêmico. O 
objetivo geral é a produção de diálogos sobre os componentes curriculares dogmáticos da Teoria Geral 
do Processo e do Processo Civil para a inserção de novas abordagens e críticas representativas das ne-
cessidades sociais. As metodologias de ensino utilizadas, têm sido até então estabelecidas pelos sujeitos: 
professores, monitor e discentes e se operacionalizado da seguinte maneira: preparo e envio prévio dos 
materiais, em sua maioria fichamentos e resumos, que não buscam substituir as leituras dos textos com-
pletos e sim complementá-la, encontros semanais para exposição e posteriores debates e esclarecimento 
de dúvidas dos alunos, na própria Universidade, e diariamente, de maneira complementar, através de 
redes sociais e ferramentas de ensino online, respectivamente Whatsapp e Google Classroom. Os re-
sultados obtidos até então têm se observado através dos seguintes aspectos: o aumento da participação 
dos alunos nas atividades de monitoria, observada tanto na frequência como no acompanhamento dos 
conteúdos e atividades propostas; bem como na melhora de desempenho destes nas avaliações, tendo 
em vista que nenhum destes obteve nota igual ou inferior à 8,0.
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INTRODUÇÃO: O vírus da Hepatite C (VHC) é transmitido pelo contato com sangue, pela via sexual 
ou vertical. Cerca de 85% dos pacientes expostos desenvolverão infecção crônica, podendo apresentar 
manifestações hepáticas e extra-hepáticas. Manifestações neurológicas e psiquiátricas do VHC foram 
encontradas em mais de 50% dos indivíduos infectados. Dentre as desordens neuropsiquiátricas, acre-
dita-se que a depressão seja a mais frequente. A infecção viral parece exercer um papel relevante nesse 
processo por meio da invasão direta do sistema nervoso central pelo VHC e pela produção local e sistê-
mica de citocinas pró-inflamatórias. O tratamento medicamentoso com IFN? é associado ao desenvol-
vimento de sintomas depressivos. Os antivirais de ação direta são eficazes no tratamento e demonstram 
melhoras na qualidade de vida quando comparados ao IFN?, contudo carecem de dados sobre uma 
possível indução de sintomas depressivos. Fatores genéticos do indivíduo também podem exercer in-
fluência. Polimorfismos do gene MBL2 podem aumentar a susceptibilidade à infecção pelo VHC e pre-
dispor à doença hepática crônica. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de sintomas depressivos entre as 
pessoas com VHC e sua relação com o polimorfismo do MBL2. METODOLOGIA: Estudo observacional 
e transversal com comparação de grupos. O Inventário de Depressão de Beck-II foi utilizado para avaliar 
a presença e a gravidade dos sintomas depressivos.
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PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL EM PACIENTES 
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PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão, Atenção Primária Em Saúde, Homem.

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das principais causas modificáveis de 
morbi-mortalidade cardiovascular precoce na população adulta mundial. Inúmeros são os fatores inter-
venientes no processo de adesão ao tratamento da HAS e, um dos principais é o etilismo, principalmente 
em pacientes do sexo masculino. A utilização de serviços de saúde pelos homens difere daquela execu-
tada pelas mulheres e, com isso não têm suas especificidades reconhecidas e não fazem parte das po-
pulações regularmente mais assistidas no âmbito dos serviços de atenção básica à saúde. OBJETIVOS: 
Analisar a prevalência do uso problemático de álcool em pacientes hipertensos do sexo masculino em 
unidades básicas de saúde de Serra Talhada. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, quan-
titativo e transversal, cuja coleta foi iniciada em junho e irá até novembro de 2019. O cálculo para amos-
tra foi feito a partir do quantitativo de pacientes do programa hiperdia cadastrados nas unidades básicas 
de saúde (UBS) de serra talhada - 7.172 indivíduos. Esse foi realizado com precisão de 5% e, como a pre-
valência do evento é desconhecida, utilizou-se 50% com intervalo de confiança de 95%, resultando em 
438 participantes (contendo correção de 20% para possíveis perdas). Nas entrevistas são empregados 
dois questionários, um socioeconômico e o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT).
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SALINIZAÇÃO DOS SOLOS EM ÁREAS DE CAATINGA NO 
PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO  
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PALAVRAS-CHAVES: Cobertura Vegetal, Degradação Dos Solos, Desertificação

A agricultura no Brasil é uma das principais fontes da economia, destaca-se assim a importância dos 
solos. Devemos atribuir essa conquista a grande diversidade de solos que existem no Brasil dentre eles 
alguns muito férteis. Contudo isso, em muitos desses solos, se desencadeiam problemas, seja pelo pro-
cesso natural ou antrópico, dentre eles está a salinização. A salinização dos solos consiste na acumulação 
de sais solúveis na camada superficial dos solos, causando vários problemas ambientais e, consequen-
temente, econômicos, um deles é o não desenvolvimento da cobertura vegetal. Com isso, a vegetação 
gasta mais energia que o comum e não se desenvolve. O presente estudo tem como objetivo monitorar 
a salinização dos solos em uma área de caatinga localizada no projeto de irrigação N-11, Petrolina - 
Pernambuco, com destaque para seu processo de auto-organização. Para o desenvolvimento do estudo 
fez necessário a seguinte METODOLOGIA: a) Pesquisa bibliográfica referente ao projeto desenvolvido 
durante a IC; b) Aplicação de questionários a moradores locais para entender o início do processo de sa-
linização; c) coleta de amostras de solos: 10 amostras com distância de 5m; d) análise química das amos-
tras; e) avaliação da auto-organização da vegetação de caatinga diante do raio de salinização. O núcleo 
das áreas salinizadas apresentam altas concentrações de sais, os quais avanças para as áreas de caatinga.
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As miocardiopatias dilatadas estão associadas a altos índices de mortalidade nos primeiros anos após 
o seu diagnóstico. Elas podem ter diversas etiologias, sendo a chagásica uma das mais prevalentes no 
nosso estado. Assim, tem-se a importância de se detectar precocemente marcadores de risco de mortali-
dade nesses pacientes, sendo as alterações eletrocardiográficas possíveis métodos. Estudo observacional 
prospectivo com amostra de conveniência composta por pacientes com o diagnóstico de miocardio-
patias dilatadas de qualquer etiologia. Serão utilizados os exames Holter 24h e eletrocardiagrama de 
repouso (ECG) para avaliar as alterações e sua associação com o desfecho de reinternação e mortalidade 
(geral, cardíaca e súbita). Os achados eletrocardiográficos que serão avaliados no ECG serão arritmias e 
prolongamento e dispersão do intervalo QT, e no Holter serão a Variabilidade da Frequência Cardíaca, 
Turbulência da Frequência Cardíaca e arritmias. Pretende-se, então, avaliar a associação das alterações 
do Holter 24h e do ECG com os seguintes desfechos: reinternação do paciente por descompensação da 
insuficiência cardíaca e mortalidade, subdividida em geral, cardíaca e súbita.
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A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR MEIO 
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Estamos vivendo um tempo, das informações rápidas, onde as tecnologias ganham cada vez mais espa-
ço. Neste cenário, observamos que, as tecnologias digitais estão sendo inseridas no processo de ensino/
aprendizagem da Matemática, neste contexto o Software Scratch se destaca como uma potencial fer-
ramenta. Esta plataforma constitui-se como uma linguagem de programação que permite ao usuário 
construir suas próprias histórias, animações e jogos por meio de comandos, na forma de blocos, assim 
o mesmo, não necessita de um conhecimento avançado em lógica de programação. Por ter uma fácil 
compreensão este software é perfeitamente utilizado por crianças e jovens na criação de objetos digitais. 
Desta forma, o presente estudo teve como objetivo principal desenvolver no software Scatch, jogos e ani-
mações voltados para a aprendizagem de conteúdos matemáticos da Educação Básica, ainda apresentou 
como objetivos específicos vivenciar com estudantes da Educação Básica as atividades desenvolvidas 
no Scratch, realizando assim uma análise das possíveis contribuições desses recursos para o processo 
de aprendizagem da Matemática. Metodologicamente esta pesquisa classificou-se como qualitativa, e 
foi desenvolvida em dois momentos: no primeiro momento ocorreu o desenvolvimento de um jogo, no 
segundo momento a vivencia deste jogo com estudantes do 6º ano de uma escola estadual, localizada na 
cidade de Petrolina.
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O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e o seu contexto de influência através da mídia e como essa discussão ressurge em um país que 
atualmente imerso na narrativa de imparcialidade e neutralidade tanto de governos quanto de meios de 
comunicação de massa. O trabalho tem por objetivo analisar o contexto de influência da Base Nacional 
Comum Curricular com o intuito de trazer a luz os principais agentes que participaram da elaboração 
de tal política que hoje ocupa o centro das discussões sobre currículo no cenário nacional. Analisamos 
matérias jornalísticas de dois jornais distintos que envolvam a BNCC em sua ultima versão. O primeiro 
jornal é a Folha de São Paulo e o segundo é a CartaCapital onde pretendemos com isso compreender 
o papel da mídia dentro do processo de criação de identidade da BNCC e como se utilizam dessa in-
fluência que dispõem sobre a população no geral. Após todas as etapas de análise nos deparamos com 
posicionamentos distintos dos dois jornais, o que ressalta a ideia de aparelhos privados de hegemonia 
gramsciano e como eles cumprem papéis específicos, seja de cooperação com a hegemonia ou de criação 
de resistência e contra - hegemonia. Dessa maneira, contrapondo o discurso imparcial que geralmente é 
tomado por governos populistas e da própria mídia.
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Dentro do dinâmico universo dos LGBTTQI’s, a causa dos Transgêneros mostra o quão a efetivação de 
direitos pode ser cerceada por uma cultura essencialmente heteronormativa. Dentro dessa perspectiva, 
em 2018, na ADI nº 4.275/DF, o STF deu uma nova interpretação ao artigo 58 da Lei 6.015/73 à luz 
da Carta Magna, permitindo, assim, que os trans pudessem modificar nome e sexo sem a comprovação 
da cirurgia de redefinição sexual. Seguindo, o CNJ, através do Provimento nº 73, obrigou os cartórios 
brasileiros a realizar através de requisição, a modificação do nome e gênero da pessoa trans em seus res-
pectivos registros. Diante disso, essa pesquisa teve por objetivo geral a análise do supracitado processo, 
especialmente, observando os efeitos deste fenômeno nos quinze cartórios de Pessoa Natural de Recife/
PE. Ainda, quanto a metodologia, esta pesquisa utilizou técnicas de revisão bibliográfica com pertinên-
cia temática, bem como, avaliação qualiquantitativas dos dados requisitados aos cartórios recifenses. 
Outrossim, quanto aos resultados, até o presente momento, 2/3 dos Cartórios enviaram os dados solici-
tados, correspondendo a 75% do número total. Ainda, observou-se que a maioria deles (96,3%) têm es-
tado civil de Solteiro, e solicitaram, além da mudança de gênero, também, a do prenome. Prosseguindo, 
quanto ao Gênero selecionado, cerca de 45,375% pelo sexo masculino, enquanto 54,63% pelo feminino.
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A DISJUNÇÃO PTERIGOMAXILAR E SUA INFLUÊNCIA NO 
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A expansão cirurgicamente assistida da maxila é uma técnica bem difundida dentro da cirurgia e trau-
matologia bucomaxilofacial. É consenso que a osteotomia Le Fort 1 com a separação da sutura palatina 
mediana é a técnica mais difundida para esse tipo de cirurgia porém algumas escolas preconizam tam-
bém a separação da sutura pterigomaxilar de forma bilateral, com o objetivo de se obter uma maior 
expansão principalmente na região posterior. Contudo, alguns estudos mostram que a maioria das com-
plicações relacionadas a osteotomia Le Fort I estão ligadas à disjunção da sutura pterigomaxilar. Com 
base nisso o objetivo desse estudo é realizar uma revisão sistemática sobre a influência da disjunção 
pterigomaxilar no resultado final das expansões cirurgicamente assistidas da maxila. Em nossa pesquisa 
inicial foram encontrados 104 artigos que foram extraídos de 3 bases de dados (PubMed, Web of Science 
e Cochrane) e após análise mais detalhada com implementação dos critérios de inclusão e exclusão 5 
artigos foram incluídos na revisão sistemática e, desses, 2 foram inseridos na metanálise. As análises 
não demonstraram diferença significativa entre intervenção e controle no período pré-operatório. Com 
base nos dados levantados nessa revisão sistemática pode-se concluir que a disjunção pterigomaxilar 
não constitui uma etapa obrigatória para se obter uma expansão satisfatória.
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Este ensaio, apresenta resultados parciais, por estarem em andamento os seus movimentos. A pesquisa 
tem como objetivo criar novos desafios didáticos, a partir da construção do conhecimento cartográfico 
nas aulas de Geografia no Ensino Fundamental. A metodologia se ancora na pesquisa qualitativa com as 
lentes da pesquisa-ação. Este trabalho se justifica por ser a Cartografia fundamental para a compreensão 
da espacialidade, a partir de uma lógica ligada à coordenação, direção e localização espacial, no ensi-
no de Geografia. Assim, participando do grupo de estudos da Cartografia Escolar, vinculado ao grupo 
de pesquisa “Desenvolvimento do Espaço, Território e Região” do Departamento de Geografia da UPE 
(Campus Mata Norte), construímos as teorias que direcionam a construção de oficinas que serão aplica-
das ao ar livre nas escolas rurais no município de Carpina-PE. Desta forma, como resultados, estamos 
amadurecendo a experiência como pesquisador em formação e futuro professor de Geografia, desenvol-
vendo a aptidão para pesquisa, tornando-se professor pesquisador, como também, os alunos do grupo 
de estudos estão tendo oportunidades de desenvolverem a relação do ensino com a pesquisa e com a 
extensão, transformando-se em autores. Desta maneira, iremos apresentar os resultados da pesquisa no 
evento da Semana de Geografia que ocorrerá no mês de novembro/2019.
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Este projeto se concretizou no Grupo de Estudos “Cartografia Escolar”, vinculado ao grupo de pesquisa 
“Desenvolvimento do Espaço, Território e Região” do Departamento de Geografia da UPE (Campus 
Mata Norte). A pesquisa teve como objetivo: estudar a construção do conhecimento cartográfico e as 
suas implicações na educação básica no componente curricular Geografia a partir de práticas existentes 
nas escolas de campo do município de Jaboatão dos Guararapes. Foi uma pesquisa de cunho qualitativo, 
inserida na metodologia da pesquisa-ação, valorizando a abordagem reflexão-ação-reflexão, enquanto 
constante busca de práticas cartográficas ideais no ensino de Geografia. Como resultados, a aluna bol-
sista, e os alunos do grupo de estudos da Cartografia Escolar, foram ampliando a participação-ação, 
se teorizando e construindo ações para as práticas oficinais, as quais foram aplicadas em duas escolas 
localizadas nos Engenhos no Município de Jaboatão dos Guararapes – PE. Assim, os alunos das escolas 
e professores vivenciaram movimentos para tornar as aulas de Geografia não lineares, fugindo da cópia 
e da passividade. Foram construídos artigos e publicados: O Sistema de Informação Geográfica como 
um instrumento de educação cartográfica nas aulas de Geografia. In: Gevson Silva Andrade; Ana Regina 
Marinho Dantas Barbosa da Rocha Serafim (Orgs). Meandros Geográficos 3: Recife: EDUPE, 2019, v. 3. 
Artigo no CONEDU -2018: A Construção do conhecimento Cartográfico nas aulas de Geografia.
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A EFICÁCIA DO EIXO II DO RDC/DTM NA AVALIAÇÃO DA 
DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES – UM ESTUDO DE ACURÁCIA 
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PALAVRAS-CHAVES: Acurácia Diagnóstica, Child Depression Inventory, Reseach Diagnostic Criteria 
For Temporomandibular Disorder Axis Ii, Screening, Depressão, Adolescência

INTRODUÇÃO: A depressão constitui doença extremamente grave por suas repercussões permanentes 
na vida do paciente, e por alta prevalência na população geral. Reconhecendo o público adolescente 
como população vulnerável para desenvolvimento de depressão, e a baixa taxa diagnóstica dessa popu-
lação, testes de screening devem ser considerados e validados para o manejo precoce da doença e pre-
venção de complicações. OBJETIVO: Verificar a eficácia do Eixo II do RDC em avaliar a presença de sin-
tomatologia depressiva em adolescentes, quando comparado ao Inventário de Depressão Infantil (CDI). 
METODOLOGIA: Adolescentes estudantes de vinte escolas da rede pública de ensino do município de 
Recife-PE foram submetidos a dois questionários autoaplicáveis de rastreio de sintomatologia depressi-
va, o CDI, já estabelecido na comunidade científica, e o RDC/TMD eixo II, questionário em avaliação do 
estudo, costumeiramente utilizado para rastreio de sintomatologia psicológica e comportamental para 
pacientes com transtorno temporomandibular. RESULTADOS: Os resultados obtidos do teste de RDC/
TMD eixo II em termos de sensibilidade foram de 72,88% e especificidade de 66%. Na população com 
distúrbio temporomandibular, a sensibilidade e especificidade se mostraram com valores de 78,84% e 
57,99% respectivamente.
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A EPISTMOLOGIA DO/A PROFESSOR/A DE LÍNGUA 
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PALAVRAS-CHAVES: Oralidade, Escrita, Epistemologia.

A língua é um constructo social produzido a partir das interações entre os sujeitos. Nesse sentido, é 
relevante fomentar a discussão que caracteriza oralidade e escrita como modalidades distintas com par-
ticularidades. Desse modo, o presente resumo tem como objetivo realizar um levantamento qualitativo 
com foco na epistemologia dos/das professores/as de Língua Portuguesa em relação à fala e à escrita. 
Para efeito desse estudo, entrevistamos cinco professoras de Língua Portuguesa dos anos finais do Ensi-
no Fundamental afim de descobrir quais os conhecimentos e quais as estratégias didáticas são utilizadas 
por essas profissionais para a ampliação das competências linguístico-discursivas dos/as estudantes. A 
pesquisa parte da observação de que ocorrem, frequentemente, na escrita de alunos/as do ensino bási-
co marcas de oralidade e esse tipo de registro é considerado como erro (desvios), a exemplo de UVEIA 
em vez de OVELHA. O problema ocorre nos anos iniciais de escolarização, na alfabetização, quando as 
crianças se deparam com o código escrito e, na maioria das vezes, persiste ao longo da escolarização 
básica. Ao iniciar o processo de alfabetização, observa-se na escrita da criança marcas visíveis da fala, 
o que com o tempo deveria se modificar, ou seja, em consequência do trabalho da escola, a escrita se 
apresentaria em nível alfabético-ortográfico. A questão aqui é verificar como e em que medida, os/as 
professores/as interferem nesse processo.
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A ESCUTA ATRAVÉS DA ARTE: RELATO DE INTERVENÇÃO 
ITINERANTE NO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Mental, Arte, Intervenção Clínica, Recurso Terapêutico

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de uma intervenção realizada nas enfermarias 
do Hospital Ulysses Pernambucano (HUP). Em parceria com a profª Drª Ana Lisboa, do curso de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, o programa de Residência de Psicologia em Saúde 
Mental tem ofertado, como proposta terapêutica aos pacientes do HUP, uma atividade que busca pos-
sibilitar a escuta por meio da expressão artística. Intervenção de caráter itinerante, a cada semana, em 
uma das quatro enfermarias, as facilitadoras levam o material e convidam os pacientes para um espaço 
de livre expressão, no qual é estimulado o trabalho de produção artística na modalidade das artes vi-
suais. O grupo é aberto e os pacientes têm a possibilidade de ir e vir a qualquer tempo, dentro da duração 
do mesmo. Diante do exposto, e do novo modelo de assistência do hospital de abordagem à urgência, 
esta intervenção baseia-se no encontro com o outro, marcado pelos limites decorrentes do contexto do 
internamento no hospital. Uma aposta na arte, enquanto recurso terapêutico, na organização e orien-
tação dos meios de expressão. O que contribui para comunicação com o paciente psiquiátrico, no qual 
através do fazer artístico, a expressão de conteúdos é favorecida e estimulada.
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PALAVRAS-CHAVES: Expansão Da Consciência; Psicodélicos; Espiritualidade

A expansão da consciência teve aumento significativo com relação a investigação científica, principal-
mente nos anos 60, através do psiquiatra canadanse Stanislava Groof, que pesquisou sobre substâncias 
psicodélicas alucinógenas com a finalidade de mapear a mente humana, através de induções crescentes 
de dosagens com LSD (ácido lisérgico), cujo motivo principal era verificar a plasticidade da mente, as 
reações comportamentais e sua expansão para outros níveis da realidade humana e até que ponto havia 
alteração na visão de mundo dos experimentadores, dos quais muitos influenciaram o movimento hi-
ppie nos anos 60 e 70, provocando mal estar por parte do Estado, que se precipitou em distorcer para 
a sociedade a real finalidade do movimento, também denominado de contracultura, num momento em 
que a guerra do Vietnam estava “em pleno vapor”. Diante desse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo investigar a Expansão da Consciência através de efeitos psicodélicos. Os componentes eram: 
sons psicodélicos (através de fones de ouvidos) e imagens psicodélicas projetadas numa tela instalada 
no laboratório Ciência da Consciência e Espiritualidade, no sentido de obter da Mente atividade para se 
reagir as instruções formuladas. O grupo reagiu de forma discreta aos componentes apresentados, mes-
mo que em alguns momentos descrevessem experiências de euforia e discretas formas de percepções 
visuais, que apontavam de modo simplista modificações de comportamento e na consciência.
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A FLUIDEZ DO GÊNERO E O DIREITO A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO 
SEXO BIOLÓGICO
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PALAVRAS-CHAVES: Dignidade, Identidade De Gênero, Direito A Não Identificação, Registro De 
Nascimento

O indivíduo, ao nascer, deve ser registrado de acordo com seu sexo biológico, conforme expresso no 
artigo 54 da Lei 6.015/73. Tal ato jurídico, no entanto, interfere diretamente no direito constitucional à 
autodeterminação, tendo em vista que os corpos passam a se enquadrar em moldes binários, o que gera 
a formação de estereótipos acerca daquele indivíduo. Entende-se o gênero enquanto uma construção so-
cial e cultural que pode, muitas vezes, não ser compatível com o que está fisiologicamente descrito pelo 
sexo biológico. Quando isso ocorre, a existência desse indivíduo passa a não ser plenamente compreen-
dida mediante a sistemática existente, de tal modo que sua integridade se torna alvo de atos ofensivos. 
Objetivou-se na pesquisa, perante a dificuldade de se obter uma vida digna isenta de discriminações, 
explorar o reconhecimento do direito a não identificação do sexo biológico no registro de nascimento do 
indivíduo. Para tal, foi utilizado como premissa o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal em 
relação à aplicação do artigo 58 da Lei 6.015/73, a partir do método dedutivo em pesquisa qualitativa e 
bibliográfica com amparo em revisão de literatura. É de extrema relevância fomentar a compreensão do 
processo de formação identitária, pois, sendo o gênero o resultado de atos impressos em determinados 
discursos e o termo sexo alinhado à anatomia do indivíduo, tradicionalmente espera-se a continuidade 
entre os conceitos.
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A FORMAÇÃO DE RESIDENTES A PARTIR DA VIVÊNCIA EM UM 
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O Projeto de Residência Pedagógica tem como objetivo aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos 
de licenciatura. Na edição do programa que acontece entre os anos de 2018-2020, um dos colégios se-
lecionados funciona no regime de colégio militar. Nesse colégio campo, existe uma peculiaridade nas 
aulas de Educação Física. As turmas de cada ano (tanto no ensino fundamental como no ensino médio) 
tem aulas simultâneas. Isso implica em existirem mais de 3 professores dando aula para o mesmo ano 
escolar, porém com turmas diferentes. No caso acompanhado, só foi disponibilizado 1 professor. Con-
siderando o motivo abordado, os residentes desta unidade sentiram um buraco em sua aprendizagem 
visto que, mesmo a rede de ensino oferecendo práticas diversificadas e que contribuiriam bastante para 
a formação, não seja suficiente por falta de contato. O objetivo desse artigo é relatar a experiência com 
esse modelo de ensino e as análises com base nos documentos que regem o Programa de Residência Pe-
dagógica. Foram utilizados os documentos da Base Nacional Comum Curricular de 2017 para o ensino 
fundamental, o programa político pedagógico da escola campo e a lei de diretrizes e bases para enten-
dermos como está proposta a educação física.
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A GAMIFICAÇÃO COMO UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA 
METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA LUTA: UMA 
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PALAVRAS-CHAVES: Luta, Gamificação, Educação Física

O desejo de pesquisar a luta nasce da dificuldade que encontramos para trabalhar essa temática da 
cultura corporal, na escola, bem como, da indisposição ou “falta de engajamento” dos alunos durante 
as aulas do referido conteúdo. Essa temática é conteúdo legitimo da educação física e está presente 
em vários documentos orientadores da área. Mas questionamos por qual motivo essa temática não é 
vivenciada com tanta frequência no chão da escola? Por esse motivo, nosso estudo ganha relevância ao 
procurar investigar o trato pedagógico da Luta, na intenção de explorar uma estratégia que pudesse dar 
conta dos aspectos metodológicos do ensino do conteúdo e ao mesmo tempo interferir no engajamento 
nas aulas. Nesse sentido, buscamos entender como a Gamificação (Utilização da mecânica, estética e 
pensamento baseados em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e 
resolver problemas), pode ser utilizada nos processos de ensino e aprendizagem, particularmente nas 
aulas de educação física em uma escola de Referência em Ensino Médio no estado de Pernambuco. Esta 
pesquisa terá uma abordagem qualitativa, e divide-se em quatro etapas: Revisão da literatura, Pesquisa 
bibliográfica, Pesquisa documental e Pesquisa de campo.
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A GEOMETRIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DEMATEMÁTICA DE 
8º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADOTADOS NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE GARANHUNS: UM OLHAR SOB A TEORIA 
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Essa pesquisa foi desenvolvida no curso de Licenciatura em matemática (UPE – Campus Garanhuns), 
financiada pelo CNPq, e teve duração de um ano. Nosso objeto matemático de estudo foi a Geometria 
Plana. Durante muitos anos, esse campo da matemática foi relegada a segundo plano, nos cursos de 
formação de professores; nas propostas curriculares; nos livros didáticos de Matemática; nas práticas 
pedagógicas, e consequentemente, da sala de aula no ensino básico. Atualmente, apesar de esse quadro 
ter melhorado bastante, ainda persiste uma certa lacuna conceitual apresentada por estudantes, como 
veremos em algumas pesquisas. Nesse trabalho tivemos por objetivo analisar a abordagem do conceito 
de quadrilátero nos livros de matemática do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, adotados nas escolas 
públicas do município de Garanhuns – PE. Adotamos a teoria Antropológica do Didático, como pressu-
posto teórico e metodológico da pesquisa. A metodologia de abordagem qualitativa consistiu na análise 
documental de dois livros de matemática. Os resultados indicaram que o conteúdo de quadriláteros não 
aparece, enquanto capítulo, no livro do 9º ano do Ensino Fundamental, percebemos que ele habita junto 
de outros conteúdos, como exemplo, na equação do 2º grau. No livro do 8º ano os resultaram indicaram 
que o tipo de tarefa mais presente na abordagem do livro é TM – Determinar a medida de uma grandeza 
associada a um quadrilátero notável.
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A IDENTIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DO JOGO NAS AULAS 
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Esta produção está inserida no Programa Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional 
– PROEF, o qual adota por área de investigação e estudo a Educação Física Escolar. Nesta, investigare-
mos as aprendizagens acerca do jogo nas aulas de Educação Física, na particularidade da linha de pes-
quisa - Educação Física no Ensino Fundamental. A investigação versa sobre as problemáticas da prática 
pedagógica na Educação Básica tendo como temática ‘o Jogo nas aulas de Educação Física’ e, objeto de 
conhecimento e ação ‘as aprendizagens acerca do jogo identificadas por estudantes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental’. Para problematizar o objeto de conhecimento e ação, partimos da apropriação 
de conceitos tais como - Educação Física; Jogo; Aprendizagem. Delimitamos como problema desta pes-
quisa a seguinte indagação: Como os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental identificam 
suas aprendizagens acerca do Jogo nas aulas de Educação Física? Para tal, apresentamos como objetivo 
- analisar como os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental identificam suas aprendizagens 
do Jogo, nas aulas de Educação Física. Esta pesquisa tem como metodologia uma abordagem qualitati-
va, organizada em quatro etapas: Revisão da literatura, Pesquisa bibliográfica, Pesquisa documental e 
Pesquisa de campo via pesquisa-ação.
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A aula prática constitui um importante recurso metodológico facilitador do processo de ensino-apren-
dizagem nas disciplinas da área das Ciências Humanas e da Natureza. Através da experimentação, alia 
teoria à prática e possibilita o desenvolvimento da pesquisa e da problematização em sala de aula, des-
pertando a curiosidade e o interesse do aluno. Transforma o estudante em sujeito da aprendizagem, pos-
sibilitando que o mesmo desenvolva habilidades e competências específicas. Nesse contexto, o objetivo 
desse trabalho é apresentar um relato de experiência desenvolvido na escola Estadual Padre Cassiano, 
da Cidade de Petrolina – PE envolvendo um conjunto de atividades práticas fomentadas pelo PIBID. 
As atividades práticas foram desenvolvidas no âmbito do ensino de cartografia e atividade de campo. 
Inicialmente, foram necessária o planejamento das atividades e em seguida seu desenvolvimento. Os 
discentes confeccionaram na prática mapas com escalas variadas, projeções cartográficas distintas e 
um quebra-cabeça dos estados brasileiros. Em seguida foram trocadas experiências entre eles de uma 
forma que todos pudessem vivenciar a produção do demais discentes da turma. A ideia central era que 
os envolvidos pudessem mergulhar no tocante da inovação aplicada a produção didática, visto que, no 
contexto atual observa-se uma constante busca pelo aperfeiçoamento dos processos educativos, visto 
que o modelo de educação tradicional tem sido alvo de muitas críticas.
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A criação do Sistema Único de Saúde em 1988 e as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde foram dispostas na Lei Orgânica da Saúde (8080/90), referindo-se aos princípios e às diretri-
zes do SUS. Dentre eles o de Universalidade, caracteriza-se por atribuir à população o direito ao atendi-
mento integral sem acepção ou discriminação, através da articulação nos três níveis de assistências, de 
programas e de políticas públicas às mais variadas populações, como pessoas HIV positivas. No Brasil, 
a AIDS destaca-se entre as enfermidades infecciosas emergentes pela grande magnitude e extensão dos 
danos causados às populações. Dentro desta perspectiva, utiliza-se a ferramenta da escuta a fim de ga-
rantir um cuidado holístico, como um método de responder aos outros de forma a incentivar uma me-
lhor comunicação e compreensão mais clara das preocupações pessoais. O objetivo do presente estudo 
é relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem com escuta ao paciente como método de aliviar 
a dor causada pela doença. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, oriundo da 
vivência de acadêmicos de enfermagem da Universidade de Pernambuco, desenvolvida através de uma 
ação da extensão “Memória viva”, na escuta de paciente estrangeira, na enfermaria do Hospital Univer-
sitário Oswaldo Cruz no município de Recife-PE, no mês de Junho de 2019.
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A degradação do meio e os impactos causados pela poluição estão trazendo consequências serias ao 
ambiente. A fim de contribuir para uma sociedade sustentável, as empresas estão traçando estratégias 
de marketing para impulsionar as vendas de produtos verdes, com o objetivo de vincular a marca e o 
produto ou serviço vendido aos benefícios trazidos para o meio ambiente. Dessa forma, o presente es-
tudo teve como objetivo estudar acerca da influência dessas estratégias de marketing verde nos hábitos 
de consumo dos jovens, e entender o nível de consciência ecológica desses jovens universitários e suas 
atitudes no momento de consumo de produtos. Desse modo, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 
pesquisas de teor quantitativo com os alunos da Universidade de Pernambuco (UPE – FCAP) através da 
ferramenta Google Forms, para realização da pesquisa, e do Survey Monkeys, para verificar a amostra 
necessária da pesquisa.
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A INFLUÊNCIA DO MARKETING AMBIENTAL NOS HÁBITOS DE 
CONSUMO DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS

Paulo Ricardo Ferreira Da Silva; Dr. José Luiz Alves.

E-mail: paulo_123a@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Marketing, Consumo, Jovens Universitários, Marketing Verde

O marketing verde incorpora uma conscientização sustentável sobre os produtos “verdes” nos consumi-
dores (promoção das vendas de produtos que harmonizem com o meio ambiente), trazendo a preocu-
pação que vem da elaboração do produto ou serviço, como o desperdício nos processos produtivos até o 
pós-consumo. Entendendo a relevância desse tema, o estudo se propõe a analisar a questão da influencia 
do Marketing Verde no consumo, de uma forma mais especifica, se debruçando sob um nicho particular. 
Para tanto, questionou-se, através de amostras obtidas em campo, a consciência ecológica dos jovens 
universitários de Pernambuco na hora de consumir um produto e até mesmo na sua vida pessoal, bem 
como nas expectativas de sua vida profissional. Portanto, o objetivo do presente estudo consiste numa 
análise que ultrapassa a influência do Marketing ambiental. Com esta pesquisa esperamos fornecer sub-
sídios para formulação de políticas públicas voltadas para educação de jovens, e contribuir para uma 
nova percepção educacional e empresarial em relação ao tema. Reconhecendo, assim, a gestão ambien-
tal e a responsabilidade social como pilares para o crescimento socioeconômico sustentável.
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A INOVAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DA A EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, 

PERNAMBUCO

Vitor Gabriel Moura Firmino Da Silva; Luciana Rachel Coutinho Parente

E-mail: vitgbriel@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Patrimônio, Identidade, Cultura, Educação, Inovação

Em linhas gerais, o presente ensaio traz à tona uma análise acerca da educação patrimonial. Isto é, 
evidencia a importância de se preservar os patrimônios culturais materiais e imateriais, a medida em 
que são meios transmissores de culturas entre gerações e, não obstante, representam a história de um 
povo. O mesmo, tem como objetivo realizar não só o levantamento do acervo patrimonial do município 
de Nazaré da Mata - Pernambuco, como também descrevê-lo. Nesse sentido, cumpre indicar ainda que 
se explorou a necessidade e a possibilidade de inovações sociais e territoriais que fossem pensadas sob a 
ótica da salvaguarda desses bens culturais patrimoniais. Para tanto, utilizou-se como método norteador, 
o materialismo histórico. Pois, o mesmo, permite fazer a análise da realidade partindo das contradições 
existentes entre as relações. Em segundo plano, realizou-se também levantamentos bibliográficos, visi-
tas técnicas de campo e registros fotográficos com a finalidade única de entender a complexa dinâmica 
estrutural e histórica deste município, e dessa forma propor inovações. Em síntese, notou-se que através 
da teoria e das constatações feitas por intermédio das atividades realizadas e da experiência adquirida 
do contato com a sala de aula que este trabalho se consolidou da melhor forma possível auxiliando no 
cumprimento da proposta da educação patrimonial, que é abrir o diálogo entre o corpo social enfocando 
a importância dos patrimônios.
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A LITERATURA INFANTIL E SEUS NOVOS LEITORES.

Francisca Rachely Dos Santos Rodrigues; Rosilda Macena Da Silva

E-mail: evelynrachelyrodrigues@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Infantil, Leitura, Texto.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho relata experiências docentes vivenciadas no programa intitulado: 
“O Desafio de despertar o gosto pela leitura por meio da Literatura Infantil”, com alunos do 2º ano do 
Ensino Fundamental na Escola Municipal Professor Walter Gil, com base no Subprojeto: Articulação 
dos Saberes Pedagógicos no Exercício da Docência do Professor da Educação Básica, do Programa de 
Residência Pedagógica, CAPES/MEC/UPE, por alunas residentes do Curso de Pedagogia, Campus Pe-
trolina-PE. A fundamentação teórica desse trabalho baseia-se em Zilberman (2003); Cunha (2003). 
OBJETIVO: Desenvolver aprendizagem da leitura e da escrita produzir textos orais e escrito com uso 
dos livros de literatura infantil. MÉTODOS: As atividades foram realizadas com 29 alunos, da tarde, 
durante um vez por semana. Para isso, foram estabelecidos dois momentos: observações na sala de aula, 
identificando a falta de incentivo à leitura. No segundo utilizando o projeto mala viajante, compostos 
por livros de literatura infantil que oferecem ao aluno momentos descontraído de leitura com a família .
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A MICROFINANÇA COMO MODELO DE POLÍTICA DE GERAÇÃO 
DE EMPREGO, RENDA E DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL: 

UMA ANÁLISE DAS AÇÕES DA AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR DE 
PETROLINA – PE

Diogo França Da Cruz; Renata Sibéria De Oliveira

E-mail: diogofrancadacruz@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Empreendedorismo, Microfinança, Superação Da Pobreza

O empreendedorismo se constitui como um modelo de política de geração de renda, emprego e supera-
ção da pobreza que surge como uma alternativa às crises estruturais do modo de produção capitalista 
durante a fase de financeirização da economia mundial. Para a população que encontra-se fora do mer-
cado formal de trabalho, o estímulo a essa prática se dá por meio dos vários tipos de financiamento des-
tinados a microempreendedores individuais disponibilizados por bancos públicos, privados e também 
por meio de política pública nos estados e municípios. O presente estudo tem como objetivo analisar o 
papel da AGE – Agência Municipal do Empreendedor de Petrolina – PE que concede empréstimos para 
população que deseja empreender seja da área urbana ou rural do município. Objetiva-se ainda, avaliar 
os impactos econômicos da atuação da agência, através de seus programas destinados aos microem-
preendedores e sua eficácia no projeto de superação da pobreza. Como metodologia de pesquisa, foram 
realizados levantamento bibliográfico buscando subsídio em autores clássicos e contemporâneos da 
economia política e pesquisa de campo realizada na AGE a fim de colher documentos que demonstrem 
como funciona a agência, seus programas e também os seus resultados. Referendando-se nos dados 
iniciais, identificamos que os empréstimos não se constituem em fator determinante para a superação 
da pobreza e de sua proveniente desigualdade.
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A MONITORIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO 
DISCENTE: A GEOMORFOLOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

ENSINO DA GEOGRAFIA

Ana Caroline Ferreira Nery; Luiz Henrique De Barros Lyra
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem, Docência, Ensino.

O presente trabalho tem como finalidade relatar as experiências vivenciadas na monitoria da disciplina 
de introdução à geomorfologia no curso de Geografia da universidade de Pernambuco - campus Petroli-
na, para uma maior aproximação dos discentes com á pratica docente. O conhecimento geomorfológico 
é fundamental para o ensino da Geografia, pois compreende os elementos teóricos para o entendimento 
básico da estrutura e funcionamento da dinâmica do relevo terrestre e seus reflexos na relação natureza/
sociedade. A monitoria efetuou-se no primeiro semestre de 2019 de abril a junho, com reuniões entre os 
monitores e o docente para o planejamento da disciplina e das aulas, contribuindo com a construção e 
aprimoramento dos conteúdos, bem como, propostas e ações que dinamizassem o processo de ensino-
-aprendizagem. Nessa direção, ocorreram atividades como dinâmicas de grupo, exposição e manuseio 
de amostras de rochas, apresentação com recursos audiovisuais (slides em Powerpoint; filmes, docu-
mentários, imagens, etc.), seminários e diálogos, e a prática de campo (visita didática a Serra da Capi-
vara – PI). Estas ações facilitaram o entendimento dos assuntos abordados na disciplina provendo uma 
maior interação entre os estudantes e o docente, como uma reflexão mútua sobre a didática de ensino, 
os métodos, procedimentos e instrumentos adotados.



85SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

A MONITORIA NA DISCIPLINA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL: UMA TENTATIVA DE DIMINUIR AS REPROVAÇÕES

Bianca Magalhães De Miranda; Lucília Batista Dantas Pereira

E-mail: biancamagm@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Cálculo Diferencial E Integral Ii, Estudos Colaborativos

O presente resumo apresenta os frutos do projeto de monitoria voltado para a disciplina de Cálculo Di-
ferencial e Integral II, componente curricular ofertada no quarto período do curso de Licenciatura em 
Matemática. Por ser uma disciplina importante para o curso e os alunos apresentarem dificuldades na 
mesma, a monitoria busca propiciar contatos com os discentes, melhorando a aprendizagem. Aqueles 
mais frequentes aos encontros possuem melhor desempenho e estão sempre buscando se organizar, 
controlando melhor seu tempo e espaço. A monitoria tem a capacidade de promover momentos de estu-
dos entre estudantes que já cursaram a disciplina e alunos que estão em curso, propiciando um ambien-
te de aprendizagem coletivo e com o objetivo principal de possibilitar ao monitor um aprofundamento 
na disciplina Cálculo Diferencial e Integral II, como também um apoio maior aos alunos da disciplina. 
Nos encontros que ocorriam três vezes por semana eram trabalhadas questões de listas de exercícios, 
elaboradas pelos monitores, como também questões levantadas pelos discentes. Nesse período de mo-
nitoria, ocorriam encontros com a professora para discutir as frequências e estratégias que poderiam ser 
adotadas com o objetivo de atrair os alunos a participar da monitoria.
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A PRÁTICA DO BULLYING ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES E 
SUA ASSOCIAÇÃO COMO APOIO SOCIAL

Maria Eduarda De Moraes Bastos; Waldemar Brandão Neto

E-mail: eduarda.moraesbastos@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Adolescente, Apoio Social.

INTRODUÇÃO: O bullying é considerado uma sub-categoria de comportamento agressivo, praticado 
por um indivíduo ou grupo e se manifesta de forma direta ou indireta, o que caracteriza o bullying é o 
abuso sistemático de poder entre pares em um processo de agressão intencional e repetido. Estão envol-
vidos os agressores, as vitimas, as vitimas – agressoras, os colegas e a instituição de ensino. OBJETIVO: 
Verificar a prevalência e os tipos de bullying em adolescentes escolares e identificar a sua associação com 
o apoio social, bem como identificar a sua associação com a percepção da escola como comunidade. MÉ-
TODO: Estudo descritivo, transversal, quantitativo, avaliando alunos do ensino fundamental II. Para o 
cálculo da amostra serão considerados os seguintes parâmetros: população de alunos da escola igual a 
750, prevalência de desfecho (ocorrência de três ou mais episódios de bullying conhecido nos últimos 3 
meses igual a 50%), erro amostral de cinco pontos percentuais e intervalo de confiança de 95% (?=0,05). 
Foi utilizado para coleta de dados o questionário autoaplicável de Dan Olweus e para verificação do 
apoio social percebido pelos adolescentes a Social Support Appraisals (SSA).
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A PRODUÇÃO DA RIQUEZA E POBREZA NO CAMPO: A 
REALIDADE DO AGRO(NEGÓCIO) NO POLO JUAZEIRO/

PETROLINA

Patrícia Evangelista De Souza; Raimunda Aurea Dias De Sousa

E-mail: patty.geo@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Negócio, Riqueza, Pobreza, Terra

O agro na condição de negócio é uma contradição, porque realiza a associação do grande capital agroin-
dustrial e financeiro com a grande propriedade fundiária, perseguindo um projeto de expansão agrícola 
e territorial de caráter extremamente excludente, o que significa a extração da riqueza dos trabalhado-
res, centrado na apropriação da terra. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o agro(-
negócio) como um modelo de agricultura que produz riqueza como condição de negócio para o mer-
cado, ao tempo, que produz pobreza no Polo Juazeiro/Petrolina, especialmente, quando os alimentos 
necessários a reprodução da vida humana são transformados em commodities agrícolas. A metodologia 
estruturou-se em torno de três eixos: a organização de uma pesquisa bibliográfica referente à temática; 
a realização de trabalho de campo em grandes propriedades agrícolas, para desse modo, realizar a coleta 
de dados identificando o negócio rentável proporcionado pela apropriação da terra e os frutos gerados 
por ela, em detrimento de sua função social que é suprir as necessidades básicas dos sujeitos do campo 
e cidade. Com os resultados verificou-se que o agronegócio proporciona a riqueza por meio da aplica-
ção do capital financeiro quando associa agroindústria e grande propriedade tendo em vista o lucro e a 
renda da terra a partir dos negócios realizados em dólar ou euro, contudo, esse crescimento precisa ser 
compensado pelo decréscimo de outrem.
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A PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS E A EXPROPRIAÇÃO DE 
TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA

Maria Genária De Amorim Teles; Raimunda áurea Dias De Sousa
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CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Agronegócio, Transgênicos, Expropriação.

O agronegócio encontra-se na atualidade associado ao desenvolvimento e a alta tecnologia, especial-
mente, no que se refere a produção de sementes transgênicas (Organismos Geneticamente Modifica-
dos) como expressão da competitividade, rentabilidade, garantia de alimentos e progresso da ciência. 
Dentro dessa lógica, as grandes corporações têm transformado os alimentos em um negócio - valor 
de troca, contrário a produção familiar/camponesa em que os alimentos têm valor de uso. Com base 
nisso, o presente trabalho tem como objetivo compreender como as terras são apropriadas pelo agro-
negócio, especialmente, para produção de milho transgênico cujo intuito é valor de troca - mercadoria, 
contraditoriamente, provoca a expropriação dos camponeses do bem natural (terra) e de um cultivo 
agroecológico que contem valor de uso. Para alcançar o objetivo, a metodologia utilizou-se em três eixos 
de operacionalização: a organização de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, visita à empresa 
Monsanto e comunidades rurais produtoras de sementes de milho e a coleta de dados estatísticos que 
viabilizou a produção de gráficos, tabelas e mapas para melhor compreensão da expansão das sementes 
transgênicas e da resistência dos trabalhadores que vivem das sementes crioulas.
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A QUESTÃO AMBIENTAL E SEU IMPACTO NA SAÚDE: ANÁLISE 
DO PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ 

DA MATA-PE

Jefferson Felipe Marques Da Silva; Priscila Felix Basto
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Saúde, Meio Ambiente, Nazaré Da Mata, Mapeamento.

Ao longo da história, a humanidade viu saúde e doença de diferentes modos, dependendo da cultura, 
tempo histórico e fatores econômicos e sociais. Saúde e Meio Ambiente sempre estiveram entrelaça-
das desde o início, apesar de ser reconhecido há pouco tempo. O seguinte trabalho tem como objetivo 
analisar a relação existente entre saúde e meio ambiente, avaliando o papel da Atenção Primária no 
acompanhamento dos usuários do Município de Nazaré da Mata-PE. A pesquisa foi de fundamental im-
portância para a compreensão da área da Geografia da Saúde, seus métodos de estudo e suas aplicações. 
Foram empregados métodos qualitativos e quantitativos na intenção de subsidiar as reflexões. Na fase 
da investigação, foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico para empreender uma maior 
elucidação do tema estudado e aprofundamento do referencial teórico. Após isto, foi realizada uma pes-
quisa para o levantamento de dados referentes ao meio ambiente e seus impactos na saúde de Nazaré 
da Mata, no qual foram entrevistados 33 agentes comunitários de saúde (ACS), com mais de 10 anos de 
atuação. No município, quatro grandes problemas ambientais foram identificados, que podem ter liga-
ção direta com a saúde e o bem estar da população, a falta de esgotamento sanitário, a poluição do rio 
Tracunhaém, o abastecimento irregular da água, o problema com a coleta do lixo e um local adequado 
para se colocar esses resíduos.
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A RECEPÇÃO DA ANTIGUIDADE NA ARTE MODERNA 
PERNAMBUCANA

Otávio Vicente Ferreira Neto; José Maria Gomes De Souza Neto
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PALAVRAS-CHAVES: Arte, Brennand, Egiptologia, Antiguidade.

Ensinar História Antiga na atualidade e trabalha em meio a problemáticas; seja pela pouca valorização 
da área ou pela carência material (física) da Antiguidade. A proposta aqui presente se centra sobre a 
questão dos usos da Antiguidade. Para isso se faz necessário a compreensão a priori do conceito de 
“Egiptomania” trabalhado no Brasil pela Egiptóloga Margareth Bakos, como a presença de elementos 
egípcios na contemporaneidade, seja de forma explícita ou de forma implícita. A análise a ser desempe-
nhada, tem como principal objetivo identificar e historicizar a presença de elementos egípcios e gregos 
nas obras do artista plástico: Francisco Brennand, mas especificamente nas produções localizada na 
Oficina de Cerâmica, situada no bairro da Várzea, no Recife. Além disso, visa apresentar as obras do 
artista pernambucano como uma fonte histórica de possível utilização de professores e alunos. No viés 
metodológico, a linha adotada foi a da História Cultural, tendo como domínio a História da Arte. A fonte 
primaria do estudo são os artefatos de cerâmicas produzido por Francisco Brennand. Com o desenrolar 
da análise se foi possível ampliar a capacidade de leitura e observação das obras, sobretudo, no tocante 
aos estudos sobre da recepção da Antiguidade, obtendo resultados significantes, como a catalogação das 
produções quem trazem consigo elementos do antigo.
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A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE ADOLESCENTES EM MEDIDA 
DE PROTEÇÃO

Paola Frassinetti De Oliveira Correia; Lygia Maria Pereira Da Silva
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Adolescência, Adolescente Institucionalizado, Defesa Da Criança E Do 
Adolescente

Os serviços de acolhimento institucional estão entre as medidas de caráter provisório e excepcional pre-
vistas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a família apresenta fatores de risco à proteção. 
Em busca de garantir a atenção integral, após o afastamento familiar e a inserção no abrigo, o adoles-
cente passa a ser assistido por uma rede de serviços e profissionais que se articulam em prol da relação 
adolescente-família. O estudo tem como objetivo compreender o processo de reintegração familiar no 
sistema de acolhimento institucional através da identificação dos papéis da família e da instituição, à 
luz do Modelo Bioecólogico. De caráter exploratório e descritivo, o estudo foi realizado em um abrigo 
localizado na cidade do Recife. Para a coleta de dados, foi utilizado o método da inserção ecológica em 
Dezembro de 2018 à Julho de 2019 e os instrumentos utilizados foram os prontuários e as entrevistas 
semiestruturadas, atrelados à observação naturalística e o diário de campo. Os participantes foram duas 
profissionais da instituição e duas famílias. Para a análise dos dados adotou-se a técnica de análise de 
discurso ao abordar os elementos do Modelo Bioecológico PPCT, almejando uma compreensão mais 
ampla e fiel possível das pessoas, dos processos, do contexto e do tempo envolvidos. Constata-se até esse 
momento da análise, que as características pessoais dos participantes colaboraram para a reintegração 
familiar, mas também os desfavoreceram.
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A TÉCNICA TÓPICO-RETÓRICA COMO ESTRATÉGIA À ELEIÇÃO 
DE CATEGORIAS ANALÍTICAS E NA DELIMITAÇÃO DO CORPUS 
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PALAVRAS-CHAVES: Filosofia Do Direito, Epistemologia Jurídica, Pesquisa Qualitativa, Pesquisa De 
Campo.

A temática do estudo versa sobre as dificuldades que os pesquisadores do direito encontram no mo-
mento de fazer uma investigação empírica de natureza qualitativa. Um dos obstáculos primordiais ao 
desenvolvimento dessa abordagem científica está na lógica imperativa do ‘ambiente forense’, ou seja, 
a decidibilidade jurídica como centro de toda a reflexão elaborada pelos juristas. Mesmo que alguns 
autores proponham a díade zetética e dogmática na pesquisa jurídica, o movimento epistemológico está 
tão confundido com o direito dogmaticamente organizado que se torna difícil adentrar em outra lógica 
distinta. O objetivo geral é compreender quais são as posturas e as interpretações que o pesquisador ju-
rídico-social deverá ter diante dos campos de pesquisa situados no fenômeno social. O método utilizado 
foi o indutivo, a pesquisa é exploratório-descritiva e as técnicas de coleta de dados foram bibliomética e 
bibliográfica. De forma complementar, a técnica de análise de dados foi a análise de conteúdo. O univer-
so de pesquisa foi uma base dados construída pelo próprio orientador da pesquisa, onde se inseriu todos 
os trabalhos científicos de natureza etnográfica realizados durante o ano de 2018 no curso de Direito da 
Universidade de Pernambuco – Campus Arcoverde.
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A UTILIZAÇÃO DO JOGO NO ENSINO-APRENDIZADO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Júlia De Souza Amorim; Antônio Marcos Dos Santos

E-mail: amorimanajulia91@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Geografia, Lúdico, Práxis Pedagógica

Para ser efetiva, as práticas ligadas a educação ambiental não podem estar vinculadas somente à trans-
missão de conteúdos sobre a relação sociedade e natura, mas deve possibilitar um processo contínuo 
e permanente de construção do conhecimento, inclusive com a participação política dos alunos. Nesse 
contexto, o objetivo desse resumo é apresentar uma reflexão diante dos resultados da aplicação de um 
jogo manual no processo de ensino-aprendizagem e discussões sobre impactos ambientais. O estudo foi 
desenvolvido na Escola Estadual Marechal Antônio Alves Filho – EMAAF localizada na cidade de Pe-
trolina – PE. A metodologia estruturou-se com base em: a) palestra sobre os impactos em escala local, 
nacional e global; b) construção do tabuleiro que foi batizado pelos bolsistas de “caminho do conheci-
mento”; C) aplicação do tabuleiro que foi enumerado de 1 a 10 em que cada acerto proporcionava um 
avanço. Após chegar a casa eles apresentavam suas compreensões sobre a temática. A partir do presente 
trabalho, foi possível observar que ocorreu uma participação intensa dos alunos, os quais se mantiveram 
atentos a tudo que foi apresentado, percebeu-se que para eles, essa atividade era algo novo que fugia 
das ações rotineiras. Além disso, por ter sido uma dinâmica desenvolvida em duas turmas, sendo uma 
considerada pelo professor como menos atenta, notou-se que ambas tiveram uma participação efetiva, 
tornando perceptível a importância da atividade lúdica na prática docente.
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A VISÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR SOBRE AS 
HEPATITES VIRAIS: PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO.

Suellen Rodrigues Gomes De Sousa; João Victor Cordeiro Farias

E-mail: suellenrgsousa@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Hepatite Viral Humana, Educação Em Saúde, Educação Superior.

As hepatites virais (HV) são um problema de ordem mundial, responsáveis pela mortalidade de 1,4 mi-
lhões de indivíduos por ano, categorizadas em cinco tipos: Hepatite Viral A (HAV), B (HBV), C (HCV), D 
e E. De 1999 a 2016, foram notificados 561.058 casos confirmados no Brasil, sendo o Nordeste a maior 
concentração de infecções pelo vírus A (30,8%). A principal via de contágio do HAV é a fecal-oral, água e 
alimentos contaminados. Já, o HBV e HCV infectam por via parenteral. Objetivou-se analisar o nível de 
conhecimento da população estudantil de ensino superior acerca das hepatites virais para estratégias de 
conscientização e prevenção. Trata-se de um estudo transversal analítico com comparação de grupos. Os 
dados foram coletados a partir de questionários aplicados virtual e presencialmente para estudantes de 
ensino superior da área de saúde e de outras áreas. Dos 229 estudantes, 61 são da área de saúde. Destes, 
04 (4,6%) realizaram transfusão sanguínea e 30 (34,9%), cirurgias. Quanto às hepatites, 03 foram infec-
tados pelo HAV, 01 pelo HBV (em tratamento) e 03 possuem ISTs (HBV, Herpes, Tricomoníase). Ape-
nas 21,3% afirmaram haver cura para hepatite C enquanto 55% não sabem se há cura ou não. A maioria 
dos estudantes de saúde respondeu a todas as perguntas corretamente, exceto pela transmissão através 
de relações sexuais, onde apenas 9,8% acertaram, transmissão pelo beijo (22,9%) e pela saliva (36,1%).
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AÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DIFERENCIAÇÃO 
OSTEOGÊNICA DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DO 

CORDÃO UMBILICAL HUMANO

Eduardo Vinícius De Souza Silva; Marleny Elizabeth Márquez De Martínez Gerbi

E-mail: eviniciussz11@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Células-tronco, Irradiação A Laser De Baixa Potência, Diferenciação Celular, Re-
generação óssea.

INTRODUÇÃO: as células-tronco mesenquimais (CTMs) possuem características de autorrenovação, 
proliferação e diferenciação que as conferem um alto potencial de regeneração de tecidos. OBJETIVOS: 
avaliar a ação do LBP na diferenciação osteogênicas de CTMs originadas de cordão umbilical huma-
no. METODOLOGIA: consiste em um estudo laboratorial in vitro de amostras independentes, CAAE 
36018214.2.0000.5207. Após processamento do cordão e confluência das células, houve a tripnização, 
centrifugação e distribuição em novas garrafas, caracterizando uma passagem. O experimento se deu 
na terceira passagem, onde foi realizada a contagem do número celular e o plaqueamento. Após 24h, 
as células foram divididas em 4 grupos: G1 (células crescidas em meio DMEM); G2 (células crescidas 
em meio DMEM + LBP); G3 (células crescidas em meio osteogênico) e G4 (células crescidas em meio 
osteogênico + LBP), os devidos grupos foram irradiados com o LBP 660nm em emissão contínua, po-
tência de 30mW, dose 1J/cm² por 28s. Após 7, 14 e 21 dias foram feitas coloração com Alizarina Red e a 
análise morfológica realizada com microscópio óptico de fase invertida. RESULTADOS: Na análise his-
tomorfométrica houve diferença estatística significativa entre todos os grupos experimentais em todos 
os tempos quando comparados ao G1, exceto no tempo de 7 dias para os grupos G2 e G3; porém, quando 
comparado ao G4, este apresentou os maiores valores de área de diferenciação osteogênica, sendo esta-
tisticamente significante.
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ACESSO E ADESÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 
HER2 POSITIVO AO TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE 

REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE-PE

Liana Gabriele Da Cruz Mendes; Magaly Bushatsky

E-mail: lianagabriele1996@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Neoplasia Da Mama, Fator De Crescimento Epidérmico, Diagnóstico, Atraso, 
Tratamento.

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é considerado um grave problema de saúde pública em função de 
sua alta incidência, morbidade, mortalidade e elevados custos no tratamento. É a segunda causa de 
morte por câncer em países desenvolvidos e principal causa de morte por câncer nos países em desen-
volvimento. No Brasil estima-se 600 mil novos casos de câncer de mama para o ano de 2019. Para este 
mesmo período são esperados 11.860 casos na região Nordeste. Dentre os tipos de câncer de mama, a 
amplificação ou superexpressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2(HER2) 
é encontrada em cerca de 20% dos tumores de mama e está associada a pior prognóstico, especialmente 
na população com linfonodos positivos. OBJETIVO: Investigar o tempo entre o diagnóstico e início do 
tratamento em mulheres com câncer de mama HER positivo, atendidas em um Hospital Universitário 
no Recife-PE. METODOLOGIA: estudo do tipo transversal, descritivo com abordagem quantitativa rea-
lizada através de entrevista estruturada e dados secundários. Amostra composta por 32 mulheres aten-
didas no Ambulatório de Oncologia com câncer de mama HER positivo. RESULTADOS: Quanto à faixa 
etária, a mais representativa estava entre 50 e 69 anos, referente a 17 (53,1%) das mulheres. A principal 
queixa identificada foi nódulo palpável na mama em 23 (71,9%) das entrevistadas.
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ACIDENTE NA INFÂNCIA NÃO É BRINCADEIRA!

Monique Maria De Lima Nascimento; Vânia Chagas Da Costa

E-mail: moniquemariadelima@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Em Saúde, Promoção Da Saúde Escolar, Prevenção De Acidentes, En-
fermagem Pediátrica.

Os acidentes na infância constituem um grande problema de saúde pública, representando um fator de 
morbimortalidade com taxas epidemiológicas crescentes e que representam a principal causa de morte 
em crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. A prevenção de acidentes na infância deve ser abran-
gente, incluindo as ações em parceria entre profissionais de saúde e da educação. Nesse contexto, o 
projeto de extensão Acidente na infância não é brincadeira! tem como objetivo Desenvolver intervenção 
educativa de forma lúdica para escolares da educação infantil quanto à prevenção de acidentes comuns 
na infância. Opta-se pela pedagogia por projetos fundamentada nos construtos problematização e diálo-
go de Paulo Freire para nortear as intervenções educativas lúdicas como estratégia de ensino-aprendiza-
gem. O público alvo é pré-escolares da educação infantil da escola Municipal Cidadão Herbert de Souza 
localizada em Santo Amaro – Recife, dos turnos da manhã e da tarde. Para o desenvolvimento das ativi-
dades relacionadas à educação em saúde, os vinte e oito graduandos que compõem o grupo de extensão 
foram capacitados sobre os temas de prevenção de acidentes infantis que serão abordados durante a 
realização das intervenções educativas lúdicas por meio de um teatro com fantoches, com roteiro de 
história, paródias e atividades ilustradas para avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos escolares.



98SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

AÇÕES PARA PREVENÇÃO DO BULLYING: IMPORTÂNCIA DA 
IDENTIFICAÇÃO PRECOCEDE SUA OCORRÊNCIA

Maria Augusta De Souza; Betise Mery Alencar Souza Macau

E-mail: maugusta.sulzbach@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Bullyng, Cyberbullying, Violência Escolar, Adolescentes

INTRODUÇÃO: o bullying, não tem uma tradução exata para o português, mas se refere à intimidação. 
zoar, ameaçar, humilhar, excluir ou até mesmo difamar são algumas das palavras que o definem. a ex-
pressão tem sido utilizada nos ambientes escolares para se referir às atitudes hostis, agressivas e mesmo 
violentas que ocorrem sistematicamente nas relações interpessoais de alunos entre si ou de professores 
e alunos definindo-se como o “desejo consciente e deliberado de maltratar uma pessoa e colocá-la sob-
tensão”. OBJETIVO: tendo como base o perfil de estudantes de níveis fundamental e médio que sofrem 
com o bullying em uma escola da rede pública de ensino de Pernambuco, aplicar ações para prevenção 
do bullying e destacar a importância da identificação precoce. METODOLOGIA: trata-se de uma exten-
são, realizado em uma população de 471 estudantes, adolescentes, com faixa etária entre 10 e 19 anos. 
Trata-se de uma extensão, realizado em uma população de 471 estudantes, adolescentes, com faixa etá-
ria entre 10 e 19 anos. Distribuidos panfletos com enfoque em infomar sobre bullying, cyberbullying e 
violência escolar e foram praticadas ações junto aos estudantes para melhor compreensão da temática. 
RESULTADOS: As atividades eram realizadas de acordo com o perfil diagnosticado após a resposta 
obtida através do questionário aplicado a fim de conhecer a população estudada e alcançar um melhor 
resultado baseado no interesse dos jovens.
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AÇÕES QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: ESTUDO DE CASO NA 

CHAPADA DO ARARIPE/CE

Maria Madalena Da Silva Soares; Flávia De Campus Martins

E-mail: madallenasoares21@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Sustentabilidade, Preservação, Fauna, Empreendimento, Exploração, Natureza.

O turismo configura-se como uma atividade que pode se bem planejada, aliar o desenvolvimento eco-
nômico à conservação dos recursos naturais. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo 
discutir ações do sistema de gestão ambiental de empreendimentos hoteleiros que promovem a conser-
vação dos recursos naturais, tendo como ponto de partida um estudo de caso. Para isso, realizou- se em 
maio de 2019 uma visita ao Arajara Park e Pousada Soldadinho do Araripe localizados na cidade de Bar-
balha/CE, região da Floresta Nacional do Araripe. Na área foi possível observar o soldadinho-do-arari-
pe, Antilophia bokermanni, ave endêmica da chapada do Araripe, indicadora de qualidade ambiental e 
presente na lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, como criticamente ameaçada de 
extinção. O Arajara Park é um empreendimento turístico que conta com várias atividades principalmen-
te relacionadas com o parque aquático (piscinas, tirolesa, arvorismo), o parque possui uma trilha com 
guia que fiscaliza e orienta as ações dos visitantes, para promover a visualização da ave, assim como de 
outras espécies da fauna e flora da Chapada.
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE UM 
INSTRUMENTO DE RASTREIO PARA DISFUNÇÃO URINÁRIA EM 

CRIANÇA

Jabiael Carneiro Da Silva Filho; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos

E-mail: jabiael.filho@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Criança, Estomaterapia, Enfermagem, Inquéritos E Questionários, Psicometria

INTRODUÇÃO: A disfunção do trato urinário é um termo amplo e complexo, pois é comumente con-
fundida com processo natural da micção sendo fundamental um diagnóstico rápido e preciso, principal-
mente na infância. No Brasil, existe apenas um instrumento adaptado transculturalmente e validado, 
justificando a necessidade de novos instrumentos adaptados para realidade brasileira. OBJETIVO: Rea-
lizar a adaptação transcultural e validação de um instrumento de rastreio para disfunção urinária em 
crianças. Material e Método: Trata-se de um estudo metodológico de tradução, adaptação transcultural 
e validação, as pesquisas metodológicas são aquelas com objetivo de validar e avaliar métodos de ferra-
menta e de pesquisa atendendo as necessidades junto ao instrumento que se pretende adaptar para uso 
no Brasil. Para isso, o estudo seguiu as etapas estabelecidas na literatura5. RESULTADOS: Foi neces-
sário para à versão brasileira a modificação da forma de aplicação do instrumento, idealizado para ser 
auto administrado, mas devido à diversidade de escolaridade da população a que será aplicado no Brasil 
precisou ser convertido ao formato de formulário. Foi necessário a adequação de alguns termos do ins-
trumento para avaliar o traço latente da população brasileira, o instrumento se encontra em processo 
de validação de conteúdo. Conclusão: O método utilizado permitiu conservar a equivalência semântica 
entre o instrumento original e a sua tradução sem modificar a denotação das palavras.
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ADESÃO DO ADOLESCENTE COM HEMOFILIA AO PROGRAMA 
DEDOS E DOMICILIAR DE AUTOINFUSÃO DO FATOR DE 

COAGULAÇÃO

Selma Beatriz Tibúrcio Dos Santos; Tânia Maria Rocha Guimarães

E-mail: sbeatriz365@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Cooperação E Adesão Ao Tratamento, Educação Em Saúde, Hemo-
filia A, Hemofilia B.

INTRODUÇÃO: A profilaxia com o fator de coagulação é a modalidade terapêutica recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde para garantir a integridade biopsicossocial das pessoas com hemofilia e 
adesão ao tratamento é definida como “medida com que o comportamento de uma pessoa corresponde 
às recomendações de um profissional de saúde”, sendo o enfermeiro um dos principais protagonistas 
do cuidado ao adolescente com hemofilia(AcH), melhorando a qualidade e segurança do tratamento, 
incluindo a adesão. OBJETIVO: Analisar a adesão dos AcH ao tratamento profilático com fator de coa-
gulação no hospital do HEMOPE. Método: Estudo analítico, transversal e quantitativo. A população do 
estudo foi constituída por 5 AcH e 6 familiares que realizam infusão. Foi aplicada a versão brasileira 
do VERITAS-Pro, composto por 6 domínios: Rotina, Dosagem, Planejamento, Lembrança, Omissão e 
Comunicação, pontuando de 24 a 120. Menor escore representa melhor adesão e a nota de corte é de 
57 pontos. A coleta de dados ocorreu de fevereiro a maio de 2019. RESULTADOS:1. Variáveis clínicas: 
A maioria tinha hemofilia A(73%), moderada(54,5%), história familiar de sangramentos(55%) e sem 
artropatia(82%) e em profilaxia secundária de longa duração(73%).Há três meses sem hemartrose es-
pontânea(55%), não precisou de fisioterapia(82%). 2. Adesão à profilaxia: O escore total do VERITAS-
-Pro foi 40,7(30-63); apenas 1AcH(9%) apresentou má adesão(63 pts). Foi maior a adesão nos familia-
res(34,1) do que nos AcH(48,6).
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ALIMENTO SEGURO: AÇÃO DE EXTENSÃO INTEGRADA À 
FORMAÇÃO DISCENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 

COMUNIDADE

Milena Ferreira Regis; Claudilleide De Sá Silva

E-mail: milenaferregis@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Alimento Seguro, Serviço, Comunidade

INTRODUÇÃO: No mundo cerca de 2 milhões de pessoas morrem por doenças transmitidas por ali-
mentos (DTA), em sua maioria crianças. Segundo o Center for Desease Control and Prevention, nos 
Estados Unidos o consumo de alimentos contaminados é responsável por casos de toxinfecção afetando 
48 milhões de pessoas, 128.000 internações e 3.000 mortes por ano. No Brasil, de 2007 a 2014 foram 
registrados 4.475 surtos de DTA com 111.842 pessoas afetadas. OBJETIVO: Difundir as boas práticas de 
manipulação de alimentos em serviços de alimentação da cidade de Petrolina, Pernambuco, e propor-
cionar a integração entre alunos e a atuação no seguimento do serviço de alimentação, com intuito de 
oferecer a população alimentos mais seguros. METODOLOGIA: foram realizadas consultorias gratuitas 
pelos alunos do 4º e 6º períodos do curso de Nutrição a empresas classificadas como serviços de ali-
mentação pela RDC Nº 216/2004, ANVISA. A cada visita foram aplicados checklists, sendo na primeira 
coletadas amostras de alimentos, água e swabs de superfícies, cujos resultados não conformes foram 
incluídos em planos de ação e entregues ao estabelecimento para adequação. RESULTADOS: foram 
atendidas 23 empresas dos mais diversos setores na cidade de Petrolina. Também foi possível observar 
melhora nas notas dos alunos envolvidos no projeto em comparação as turmas anteriores as quais não 
participaram do mesmo.
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ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E 
MAXILO FACIAL EM CRIANÇAS: ESTUDO TRANSVERSAL

Danielle Machado Farias; Emanuel Savio De Souza Andrade

E-mail: danifarias54@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Hipoplasia Do Esmalte Dentário, Anormalidades Congênitas, Criança.

INTRODUÇÃO: Devido a complexidade estrutural da região, fatores genéticos e ambientais podem ter 
um efeito profundo no desenvolvimento e levar a anormalidades congênitas do desenvolvimento. É 
necessário lembrar que na infância, a boca apresenta desenvolvimento constante estando em relação 
dinâmica com outros sistemas e órgãos também em desenvolvimento. Desta forma, também existem 
alterações do desenvolvimento e doenças próprias dessa faixa etária. OBJETIVO: Observar e analisar a 
ocorrência dos defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilo facial atendidas nas clínicas de odon-
topediatria, cab 2 infantil (0 até 6 anos) e cab 1 infantil (7 até 12 anos), da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco (FOP). METODOLOGIA: Os pacientes da Cab Infantil 1 e Cab Infantil 2 foram analisados 
para coleta dos dados, os quais foram agrupados em ficha específica. Avaliou-se as características dos 
pacientes infantis, como sexo e idade, comparando com outras pesquisas já realizadas. RESULTADOS: 
dos 47 pacientes pesquisados em 51,1% tinham presença de alguma alteração: o tipo mais frequente foi 
hipoplasia de esmalte com 29,8%, seguida de nevo pigmentado (6,4%) e as demais alterações citadas 
tiveram frequências unitárias; as localizações mais frequentes foram: dente (34,0%), lábio (8,5%) e o 
palato, a língua e dente / lábio tiveram frequências que variaram de um paciente (2,1%) a dois (4,3%); 
apenas um paciente (2,1%) tinha sintomatologia e 48,9% não tinha.
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ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E 
MAXILO FACIAL EM ADULTOS: ESTUDO TRANSVERSAL

Gisele Cézar Tavares Pessôa; Emanuel Savio De Souza Andrade

E-mail: gisele.tpessoa@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Anormalidades Maxilofaciais, Anormalidades Craniofaciais, Exostose, Patologia 
Bucal

INTRODUÇÃO: As alterações de desenvolvimento podem ser causadas por condições locais, tendências 
herdadas e manifestações de distúrbios sistêmicos. São inúmeros os casos que não foram diagnosti-
cados, tanto por não apresentar sintomatologia, como a falta de informação, interesse ou acesso a um 
profissional que proporcione um diagnóstico conclusivo. Por sua vez, o diagnóstico é essencial para o 
tratamento e acompanhamento dessas alterações que podem comprometer o equilíbrio do sistema esto-
matognático. OBJETIVO: Observar e analisar a ocorrência das alterações de desenvolvimento da região 
oral e maxilo facial nos pacientes das Clínicas de Atenção Básica e de Estomatologia da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco; estabelecer o diagnóstico clínico e a prevalência, além de correlacionar 
a ocorrência com as características demográficas idade e sexo. METODOLOGIA: Os pacientes foram 
analisados a partir do exame clínico e exames de imagem (quando necessário) para estabelecimento do 
diagnóstico. Os dados foram agrupados em ficha específica onde também constava as características dos 
pacientes como sexo e idade. RESULTADOS: das 52 amostras, 32,7% tinham presença de alguma alte-
ração. Os tipos mais frequentes foram exostose (15,4%), grânulos de Fordyce e língua fissurada (5,8% 
cada) e as demais com frequências unitárias. As localizações mais frequentes foram língua (9,6%), man-
díbula e maxila (7,7% cada) e o restante no lábio (3,8%), mandíbula e dente (1,9%) e mucosa oral (1,9%).
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AME-AMAMENTAÇÃO ESSENCIAL

Maria Luiza Fernandes Do Rego Maciel; Rita De Cassia Moraes De Brito

E-mail: maluizamaciel@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Amamentação, Aleitamento, Leite Materno

Amamenttar vai muito além de alimentar. É sobre conexão, troca de olhares, conversa, e uma mistura 
de sentimentos. É sobre dar ao seu filho exatamente tudo do que ele necessita, no sentido nutritivo e 
emocional. Nesse contexto, no inicio de 2019 surgiu o projeto AME, amamentação essencial, que visa 
levar conhecimento e ajuda às gestantes e mães da maternidade CISAM. Os participantes do projeto vi-
sitam semanalmente a maternidade, nas áreas de pré-natal e sala de parto, levando informações acerca 
da importância do aleitamento para o bebê, para mãe e para a relação entre os dois; Técnicas de como 
realizar uma boa pega, posição do bebê, locais confortáveis de se realizar o aleitamento; E incentivo 
às mães para que haja perseverança, pois o aleitamento é exige dedicação e resiliência. O grupo utiliza 
cartões, panfletos, bonecos, mamas confeccionadas, e outros objetos para obter um ambiente lúdico e 
confortável para realizar as ações. Tem-se notado um impacto positivo na vida das gestantes e puérpe-
ras, que apresentaram muitas duvidas e interesse pelo assunto. Elas conversam bastante e mostram 
uma necessidade de uma rede de apoio sobre esse assunto.
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS MODELOS PREDITORES PARA 
CÂNCER DE MAMA

Laura Xavier De Moraes; Francisco Stélio De Sousa

E-mail: lauraxaviermoraes@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Neoplasias Da Mama; Prevenção Primária; Promoção Da Saúde; Enfermagem.

OBJETIVO: analisar bibliometricamente os artigos que buscaram construir e validar instrumentos para 
predição de câncer de mama, bem como investigar os autores mais prolíferos desta área. Método: tra-
ta-se de um estudo bibliométrico, que possibilita quantificar informações sobre materiais publicados, 
bem como identificar tendências referentes a certas áreas do conhecimento, orientando na elaboração 
de futuras pesquisas através de exposição dos atuais níveis de evidência. A busca foi realizada na base 
de dados da Scopus, através do cruzamento de múltiplos termos durante Junho de 2019. Para a análise 
quantitativa, foi considerado o número de citações globais, índice-H dos autores e Scimago Journal 
Rank. A Lei de Bradford também foi aplicada, com a intenção de averiguar se a publicação de artigos em 
periódicos se comportou de forma exponencial. Este modelo é tradicionalmente utilizado em estudos 
bibliométricos, visando identificar o núcleo central de periódicos em determinada área de conhecimen-
to. RESULTADOS: 29 artigos foram selecionados, publicados em 21 revistas e com distribuição regular 
no período estudado. No momento da análise, o maior índice-H foi de 231 e o artigo mais citado obteve 
2.218 citações. Observamos também que o número esperado de artigos foi correspondente ao observa-
do. Porém, ao se analisar a distribuição dos periódicos nas três zonas, encontrou-se um valor em linha 
para o núcleo, havendo leves discrepâncias entre as Zonas 1 e 2.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
EM RESUMOS (ABSTRACTS) E INTRODUÇÕES DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS

Thaís De Sousa Thaís Gonçalves; Benedito Gomes Bezerra

E-mail: thais_sousag@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Artigo Científico, Resumo (abstract), Introdução.

Admitindo-se que estudantes de graduação no processo de desenvolvimento acadêmico precisam pro-
duzir textos em gêneros característicos do ambiente no qual estão inseridos, percebe-se uma exigência 
relacionada com a capacidade de lidar com novas práticas de escrita. Sendo assim, o presente trabalho 
busca analisar comparativamente o resumo (abstract) e a introdução de artigos científicos, visto que a 
produção do gênero artigo científico é uma das práticas valorizadas no âmbito acadêmico, partindo do 
ponto de vista de quais informações são incluídas em uma e na outra parte do artigo, se existe coerência 
nessa distribuição de informações e se ambos são adequadamente informativos em conformidade com 
as expectativas da área disciplinar. Diversos estudos já se dedicaram a analisar a organização retórica 
de introduções, a exemplo de Swales (1990), e do gênero resumo, por Biasi-Rodrigues (1998), porém 
faltam trabalhos que os analisem comparativamente. Dessa forma, para os fins desta análise foram uti-
lizados dez artigos científicos produzidos por estudantes de graduação da Universidade de Pernambuco 
– Campus Mata Norte no ano de 2018, nas áreas de Linguística e Literatura. O corpus foi submetido à 
análise de movimentos retóricos baseada no modelo CARS (SWALES, 1990) para as introduções e em 
uma adaptação desse modelo para os resumos, conforme proposto por Biasi-Rodrigues (1998).
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS DE PROTOCOLOS DE 
PILATES E EXERCÍCIOS CONVENCIONAIS NA POSTURA DE 
PORTADORES DE DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA

Paloma Araujo Da Silva; Rita Di Cássia De Oliveira Angelo

E-mail: palomaaraujo15@live.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Dor Lombar, Método Pilates, Alinhamento Dos Segmentos Corporais

INTRODUÇÃO: A dor lombar é uma das queixas musculoesqueléticas mais comuns atualmente e repre-
senta um importante problema de saúde pública, sendo considerada a principal causa de incapacidade 
funcional mundial. Os exercícios convencionais e o método Pilates destinam-se a normalizar o controle 
motor espinhal de portadores de dor lombar crônica inespecífica, no entanto, ambos diferem quanto a 
sua aplicação e os efeitos no alinhamento dos segmentos corporais. OBJETIVO: Avaliar e comparar os 
efeitos de dois protocolos de intervenção, um de exercícios de Pilates e outro de exercícios terapêuticos 
convencionais sobre a dor (desfecho primário) e sobre o alinhamento dos segmentos corporais (des-
fecho secundário) em adultos jovens acometidos por DLCI. Método: Trata-se de estudo quase-expe-
rimental com 40 indivíduos de ambos os sexos, estratificados aleatoriamente em Grupo de Exercícios 
convencionais (GE) e Grupo de exercícios do método Pilates (GP) realizados no solo (Mat Pilates). A dor, 
desfecho primário, foi avaliada quantitativamente por meio da Escala Analógica Visual (EAV), pontuada 
de 0 (ausência de dor) a 10 (pior dor imaginável). Os desfechos secundários são os ângulos referentes à 
postura corporal dos voluntários, avaliados por meio da biofotogrametria, nos momentos pré e pós-in-
tervenção, após sete semanas.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS A VITIMA REFERENTES À LEI 11340/06 

– CASOS DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E CONTROLE 
PATRIARCAL

Bruna Araújo Rangel Bezerra; Rebeca Lins Simões De Oliveira

E-mail: brunarangel26@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Ideologia Patriarcal, Violência De Gênero, Análise Crítica Do Discurso, Decisões 
Judiciais

O presente trabalho propõe o estreitamento teórico entre o Direito, de natureza social crítica, e a Lin-
guística Crítica Discursiva ao se basear na Análise Crítica do Discurso aplicada à Lei 11.340 nas deci-
sões judiciais que apresentam os elementos e meios de prova favoráveis à vítima, com o pormenor de 
sentenciar o agressor como inocente, resultando violência simbólica institucional decorrente do com-
portamento machista, sexista e/ou misógino por parte do cônjuge e da conduta pautada nos valores 
sociais de dominação masculina e de manutenção das relações de poder já estabelecidas na dinâmica 
social. Para efetivar este trabalho, analisamos os textos numa perspectiva sincrônica e das relações entre 
língua, história, cultura, relações de poder e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de 
representação social e uma ação sobre o mundo e sobre o outro. Além disso, há a aplicação da Análise 
Crítica do Discurso para identificar os elementos linguístico-discursivos que operam no processo de in-
terface entre os “macroaspectos” (contexto social) e os “microaspectos” (linguísticos). Tem como marco 
teórico Norman Fairclough (2001), apoiando-se ainda em Baratta (1999), Bourdieu, Colares, Foucault 
e Thompson (1999). é possível apontar os modos de operação de ideologia de Thompson e o discurso 
machista de dominação masculina inseridos nos argumentos judiciais que fundamentam a não punição 
do réu nas decisões judiciais que compões o corpo da pesquisa.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE HABEAS CORPUS DO CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS DE “PACIENTES” FEMININAS: UM 

OLHAR PARA AS MINORIAS INVIABILIZADAS

Natália Santana Ferreira; Rebeca Lins Simões De Oliveira

E-mail: nataliasantanaferreira2012@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Análise Crítica Do Discurso Jurídico. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas.

O presente trabalho busca investigar a (des) construção discursiva e ideológica da imagem da mulher e 
como a mesma é representada no gênero textual habeas corpus do crime de tráfico de drogas impetrados 
por “pacientes” femininas. A análise se dar de acordo com a perspectiva da Análise Crítica do Discurso 
Jurídico e pelas Teorias Sociais, bem como pela teoria da Criminologia Crítica, tendo como marco teóri-
co Norman Fairclough, apoiando-se ainda em Thompson, Arent, Foucault, Bourdieu, Colares, e Baratta. 
Quanto a sua natureza, a pesquisa é aplicada, tendo em vista que se propõe a desenvolver conhecimen-
tos para aplicação prática com a finalidade de encontrar à solução de problemas específicos. Esta possui, 
ainda, caráter explicativo, pois se propõem também trazer à luz dos porquês dos discursos e orientações 
ideológicas que culminaram a inversão da criminalização agressor/vitima.
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ANÁLISEDA AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA MODALIDADES 
AQUÁTICAS NOS CURSOS DEEDUCAÇÃO FÍSICA, NAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA CIDADEDO RECIFE-PE

Ana Paula Da Silva; Marcelo Soares T De Melo

E-mail: ansipaula@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Modalidades Aquáticas, Habilidades Aquáticas Básicas, Formação De Professores.

Para os candidatos ingressarem no curso de Educação Física, até meados dos anos 90, eram realizados 
testes de aptidão física, como correr 12 minutos em um determinado tempo, nadar 50 metros, e outras 
performances. Com os avanços político-pedagógicos, houve a extinção dos testes os quais cerceavam o 
direito do cidadão a uma educação superior. Atualmente, durante o curso, na disciplina Modalidades 
Aquáticas, o ensino dos quatro nados (crawl, costas, peito e borboleta) deixa de ser o principal ponto de 
ensino e avaliação. Pressupondo que tanto na literatura, como na experiência prática dessa disciplina, as 
habilidades aquáticas básicas são relegadas a segundo plano, diante disso, este projeto tem como objeti-
vo geral analisar a metodologia do processo ensino aprendizagem da disciplina Modalidades Aquáticas 
dos cursos de Educação Física nas universidades supracitadas e como objetivos específicos verificar 
como os professores atribuem os pesos das atividades no processo avaliação da disciplina; identificar 
como é realizada a avaliação prática na disciplina em questão e; analisar como os alunos entendem suas 
atividades teóricas e práticas. Nossa pesquisa terá um enfoque qualitativo e tomará por base o método 
da hermenêutica dialética, colocando a fala em seu contexto para entendê-la a partir do seu interior e no 
campo da especificidade histórica e totalizante, em que é produzida.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS 
ASSOCIADAS A PREPAROS BIOMECÂNICOS NA DESINFECÇÃO 

DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES

Maria Kaline Romeiro Teodoro; Diana Santana De Albuquerque

E-mail: kaline_rote@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Irrigantes Do Canal Radicular, Preparo De Canal Radicular, Endodontia

INTRODUÇÃO: O hipoclorito de sódio (NaOCl) e a clorexidina (CHX) têm sido bem investigados como 
irrigantes endodônticos erradicando cepas bacterianas resistentes. Atualmente o polihexametileno bi-
guanida (PHMB), que é um biocida da família biguanida, também tem sido relatado eficaz contra bacté-
rias Gram-positivas e bactérias Gram-negativas. OBJETIVO: Analisar e comparar a efetividade de solu-
ções irrigadoras atráves da atividade antimicrobiana de 0,2% de polihexametileno biguanida (PHMB), 
do digluconato de clorexidina a 2%, e do hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5% em canais radiculares 
infectados com Enterococcus faecalis. METODOLOGIA: Setenta molares inferiores de humanos foram 
selecionados para o estudo. As raízes distais (N=70) desses dentes foram aleatoriamente divididas em 
três grupos de acordo com o irrigante: PHMB (N = 20), CHX (N=20), NaOCl (N=20). O grupo controle 
negativo (N=10) foi composto por raízes não contaminadas. Para tanto, todas as raízes foram esterili-
zadas em Brain Heart Infusion (BHI) e permaneceram em estufa biológica por 24 horas com o objetivo 
de testar o processo de esterilização. Posteriormente, 60 raízes distais foram imersas por 4 semanas em 
cultura de Enterococcus faecalis em BHI. As amostras foram tratadas com o instrumento reciprocante 
de única lima WaveOne Gold (45.05) associados à irrigação do sistema de canais radiculares com PHMB 
- 0,2%, CHX - 2%, NaOCl - 2,5%.
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ANÁLISE DA ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL 
DE DIGITONTHOPHAGUS GAZELLA (COLEOPTERA: 

SCARABAEIDAE) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL

Tarcio Tomé Da Silva; Rita De Cássia De Moura

E-mail: tarciotome@live.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Moscas-praga; Biocontrole; Genética De Populações, Diferenciação Genética, Di-
versidade Genética.

Digitonthophagus gazella é um besouro Afro-Asiático usado no biocontrole de moscas-praga de bo-
vinos, introduzido no Brasil em 1989. Entender a estrutura genética das suas populações contribuirá 
para a adoção de medidas para sua conservação. O objetivo do trabalho foi analisar se há evidências de 
estruturação genética em populações de D. gazella no estado de Pernambuco, visando avaliar a diver-
sidade genética da espécie. Através de ISSR foram analisados 120 indivíduos coletados nos municípios 
de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Petrolina e Timbaúba. A partir da análise de 49 primers 
de ISSR, foram selecionados os 10 mais informativos. Foram avaliados índices de diversidade genética, 
estatística F, isolamento por distância, variância molecular, identidade e distância genética, modelo 
populacional e número de grupos genéticos. Foram amplificados 116 loci reprodutíveis, sendo 98 po-
limórficos (84,49%). A variância molecular dentro das populações foi de 70,48% e entre elas 29,52%. Os 
valores dos índices FST (0,29523) e GST (0,2172) indicaram alta diferenciação genética entre as popu-
lações. Não houve correlação significativa entre a distância geográfica e a diferenciação genética, suge-
rindo o não isolamento por distância. O Full model (diferenciação populacional e endogamia diferentes 
de zero), foi o modelo escolhido considerando a biologia da espécie. As populações Ipojuca e Timbaúba 
indicaram a maior similaridade genética.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
SOBRE A OCORRÊNCIA DO BRONCOESPASMO INDUZIDO POR 

EXERCÍCIO EM ADOLESCENTES

Edinely Michely De Alencar Nelo; Ricardo De Freitas Dias

E-mail: edinelymichely@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Broncoespasmo Induzido Por Exercício, Adolescentes, Umidade, Exercício

O Broncoespasmo Induzido por Exercício (BIE) consiste em uma broncoconstricção temporária após 
o exercício, que configura uma redução ?10% do Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1), 
comparado ao basal. Sua ocorrência é influenciada pela temperatura e Umidade Relativa do Ar (UR), 
as quais, no clima semiárido, podem estar relacionadas aos elevados índices de BIE em adolescentes. 
O objetivo foi verificar a influência das alterações climáticas (temperatura e UR) sobre a ocorrência do 
BIE em adolescentes. Para avaliação do BIE em esteira ergométrica, 82 adolescentes, idades 14-18 anos, 
foram randomizados em: A) Ambiente controlado (26,10 ± 0,68ºC e 61,91 ± 3,69%); B) Ambiente exter-
no (período chuvoso: março-abril (29,6 ± 0,1ºC e 70,8 ± 0,6%), período seco: agosto-novembro (28,5 ± 
0,2ºC e 48,4 ± 0,6%). Foram avaliados a variáveis antropométricas e o VEF1 pré e pós-teste. Para com-
paração entre os ambientes e períodos climáticos, foi utilizado: teste t independente o teste de Wilcoxon 
e o McNemar, e para a concordância do BIE entre os períodos climáticos foi utilizado o teste Kappa. O 
nível de significância foi de 0,05. A idade média foi de 15,65 ± 0,82 anos. Foram encontradas diferenças 
significativas para as variáveis: peso, estatura e CC entre os sexos, sendo seus valores de média maiores 
para meninos. A Queda do VEF1(%) diferiu estatisticamente apenas entre os períodos (Chuvoso Vs Seco 
– Z=2,244; p= 0,025), sendo maior no período seco (Queda do VEF1(%) = 12,94 ± 15,65).
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS DENTINÁRIOS APÓS 
PREPARO DE CANAIS RADICULARES COM INSTRUMENTOS DE 
NÍQUEL-TITÂNIO ROTATÓRIOS E RECIPROCANTE ATRAVÉS DE 

MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Marcely Cristiny Figueredo Cassimiro Da Silva; Diana Santana De Albuquerque

E-mail: marcelycassimiro@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Tratamento Do Canal Radicular, Microtomografia Computadorizada

INTRODUÇÃO: Durante o tratamento endodôntico, além de remover a dentina contaminada e mode-
lar o canal é importante que o instrumento se conforme à anatomia natural para minimizar os danos 
na estrutura do dente. Tais danos podem ter o potencial de se transformarem em fraturas radiculares 
verticais devido à aplicação de tensões repetitivas, como a mastigação e cargas oclusais. Diante disso, 
sabe-se que o consenso é de que tais defeitos devem ser prevenidos. OBJETIVO: Analisar, em microto-
mografia computadorizada, a possível ocorrência de defeitos dentinários após o preparo do sistema de 
canais radiculares com os instrumentos ProTaper NEXT, K3XF e WaveOne GOLD. METODOLOGIA: 
Foram selecionados sessenta incisivos inferiores permanentes e com canal único. Realizou-se inspeção 
dos dentes, em estereomicroscópio (15x), para observação de trincas ou fraturas externas preexistentes. 
As amostras foram divididas em três grupos experimentais (n = 20): ProTaper NEXT (PTN - X1, 17.04 
e X2, 25.06), K3XF (K3XF - 35.04, 30.06, 30.04 e 25.06) e WaveOne GOLD (WOG - 25.07). Os espé-
cimes foram escaneados através microtomografia computadorizada de alta resolução (14µm) antes e 
após o preparo do canal radicular. Posteriormente, todas as imagens axiais antes e após o preparo foram 
examinadas para busca de possíveis defeitos dentinários. A ausência/presença de defeitos dentinários 
foi examinada por três examinadores cegos pré-calibrados. RESULTADOS: Com análise de todas as 
imagens axiais (45.
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ANÁLISE DA RELAÇÃO DE ELEMENTOS DE TRANSPOSIÇÃO COM 
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PALAVRAS-CHAVES: Elemento Transponível, Dna Repetitivo, Hibridização In Situ Fluorescente, Va-
riabilidade Da Heterocromatina Constitutiva

No gênero Dichotomius (Coleoptera: Scarabaeidae), o mapeamento heterólogo da fração C0t1-DNA de 
D. geminatus, realizado em cinco espécies desse gênero, revelou uma variação na composição e loca-
lização das sequências da Heterocromatina Constitutiva (HC). Essa variação pode estar relacionada à 
presença e mobilidade de elementos de transposição (TEs). O objetivo deste estudo foi mapear TEs 
(DsPenelope1 e DsPogo_8 ), identificados e caracterizados em D. schifferi, em outras espécies do gê-
nero, visando verificar a possível relação dessas sequências com essa variação. Nesse trabalho foram 
analisados células meióticas de D. geminatus, D. gilletti, D. iannuzziae e D. semisquamosus. O mapea-
mento cromossômico foi realizado através da hibridização in situ fluorescente, utilizando sondas de Ds-
Penelope1 e DsPogo_8 marcadas com biotina-14-dATP (Invitogen) ou digoxigenina-11-dUTP (Roche). 
O mapeamento cromossômico revelou a distribuição preferencial dos TEs DsPenelope1 e DsPogo_8 
nas regiões heterocromáticas dos cromossomos, região onde fica localizado a HC dessas espécies. O que 
indicou que esses TEs estão se refugiando e fazendo parte da composição desse tipo de cromatina. Além 
dessa localização, foram observados sinais nas regiões subteloméricas e eucromáticas, sugerindo que 
esses TEs também podem estar relacionados com modificações na estrutura e expressão dos genes, bem 
como promovendo a reorganização cromossômica.
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PALAVRAS-CHAVES: Rebanho Bovino, Imunogenética, Genotipagem, Mastite

A mastite infecciosa continua sendo um dos maiores problemas econômicos da bovinocultura leiteira 
mundial. Nos animais, aspectos fisiológicos e genéticos podem estar relacionados à intensificação da 
inflamação. Sabe-se que há vários genes responsáveis pela resposta imunológica. Dentre eles, o gene 
do Peptídeo Antimicrobiano do Mielóide Bovino (bmap-28) exibe potente atividade antimicrobiana e 
anti-inflamatória. Já o gene da Proteína de Macrófagos Associada à Resistência Natural (nramp1) possui 
ação contra organismos intracelulares. Os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNP), em alguns pon-
tos desses genes, são associados com a suscetibilidade ou resistência ao desenvolvimento da mastite. 
Com isso, o estudo propôs analisar o perfil imunogenético para a resistência à mastite infecciosa bovina 
em rebanhos da Microrregião de Garanhuns-PE, demonstrando estatisticamente se os bovinos da região 
apresentam maior resistência ou susceptibilidade às infecções intramamárias causadas por microrga-
nismos. 60 amostras de DNA bovino foram coletadas em 10 municípios da região. Fragmentos dos ge-
nes bmap-28 e nramp1 foram amplificados e sequenciados. Preliminarmente, verificou-se a presença de 
todos os genótipos possíveis para o primeiro SNP do nramp1, sendo a frequência genotípica encontrada: 
12,5% GG, 25% CC e 62,5% CG. O genótipo GG consta na literatura como perfil resistente à mastite.
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PALAVRAS-CHAVES: Sinvastatina, Regeneração óssea, Terceiro Molar

INTRODUÇÃO: O processo de regeneração ósseo dependente da capacidade de osteoindução, osteo-
condução e osteogênese do material utilizado. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da sinvastatina de 20mg no 
processo de regeneração óssea, reparação tecidual alveolar e na resposta inflamatória após a exodontia 
de terceiros molares inferiores inclusos. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo é um ensaio clínico rando-
mizado do tipo boca dividida (split mouth) em que o mesmo paciente se submeteu a duas exodontias no 
mesmo tempo operatório, sendo cada uma realizada em hemiarcos diferentes, um lado foi o experimen-
tal onde a droga foi administrada, utilizando como veículo uma esponja de colágeno, e o hemiarco opos-
to foi o grupo controle, onde permaneceu somente o coágulo. A dor foi avaliada através de uma escala 
visual analógica (EVA). O edema foi avaliado através de 3 medidas faciais. Foi realizada uma avaliação 
da cicatrização do tecido alveolar após 7 dias. RESULTADOS: Os dados apresentados são resultados 
preliminares dos sinais e sintomas da inflamação de 18 pacientes em que a intervenção já foi realizada. 
Em relação à dor, observou-se que o maior pico ocorreu nas primeiras 8 horas de pós-operatório, com 
o lado controle apresentando as menores médias. Observou-se que o pico do edema ocorreu no terceiro 
dia de pós-operatório, tendo o lado experimental as maiores médias para todas as medidas faciais.
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A hanseníase é uma doença capaz de causar lesões neurais e possui alto poder incapacitante. Apresenta 
uma evolução crônica que impõe limitações aos indivíduos na realização das atividades diárias, poden-
do afetar sua qualidade de vida. Desta forma, o projeto teve como objetivo geral: analisar as práticas de 
autocuidado de pessoas atingidas pela hanseníase. E específicos: caracterizar o perfil sócio-demográfico 
e clínico das pessoas atingidas pela hanseníase; identificar as atividades diárias de autocuidado realiza-
das pelos participantes; e analisar os pressupostos que se relacionam à operacionalização da capacidade 
de autocuidado em pessoas atingidas pela hanseníase. Apresentou um desenho de natureza explicati-
vo-descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa. O cenário de coleta de dados do estudo foram 
duas unidades de referência no atendimento da hanseníase do estado de Pernambuco. A amostra foi 
composta por dois grupos de pessoas acometidos pela hanseníase, um de indivíduos pertencentes ao 
Grupo de Autocuidado (GAC) e o outro de indivíduos cadastrados nas unidades de referência, mas que 
não participavam do GAC. Os dados foram coletados por meio da aplicação do questionário sócio de-
mográfico e clínico, da técnica de entrevista semiestruturada, aplicação da escala Appraisal of Self-Care 
Agency Scale- Revised (ASA-R) e da pesquisa documental em registros institucionais.
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O presente estudo teve como objetivo mapear e analisar os problemas matemáticos de Estrutura Multi-
plicativa, presentes nas provas do Sistema Seriado de Avaliação (triênio 2016-2018), compreendendo as 
três fases do processo avaliativo/seletivo, à luz da Teoria dos Campos Conceituais. Foram identificadas 
e quantificadas as questões que abordam o Campo Multiplicativo e analisadas à luz da teoria suporte. 
Realizamos a resolução de cada uma das provas do SSA do triênio proposto, para assim ser possível ana-
lisar e identificar como cada questão contemplava as relações, eixos e classes do esquema proposto por 
Magina, Santos e Merlini (2012), usado como referência no estudo e que remete à Teoria dos Campos 
Conceituais. Nesta direção, buscamos entender a relação com o currículo do Ensino Médio e a consti-
tuição do programa na seleção para o Ensino Superior e quais as implicações destas abordagens para 
a construção das metas do SSA. Como resultados, temos que nos conteúdos programáticos do SSA os 
blocos de Geometria e o de Estatística e Probabilidade são menos explorados, quando comparado aos de 
Números e Operações, Grandezas e Medidas e Álgebra e Funções. Com a análise da forma como estão 
distribuídos os conteúdos por blocos temáticos dos PCN e dos conceitos, presentes nas situações-pro-
blema do Campo Conceitual das Estruturas Multiplicativas, identificamos, também, que as situações 
encontradas nas provas são em grande maioria do campo conceitual multiplicativo.
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PALAVRAS-CHAVES: Hidrogênio, Reator, Modelagem Matemática, Metanol

Com o crescente crescimento da população mundial, dos padrões de vida e da economia, a demanda 
de energia também está aumentando significativamente, não apenas resultando no acentuado esgota-
mento dos combustíveis fósseis, mas também induzindo sérios problemas ambientais. As questões de 
esgotamento de combustíveis fósseis e mudanças climáticas resultaram no desenvolvimento de soluções 
de processos industriais solares. O sistema de reforma que utiliza o calor solar para conduzir reações 
químicas endotérmicas de alta temperatura é conhecido como processo termoquímico solar. O sistema 
de reforma solar normalmente contém dois componentes principais: um concentrador solar e um reator 
químico. A radiação solar recebida é coletada e refletida pelo concentrador, formando um fluxo radiativo 
altamente intenso na abertura do reator. A radiação solar concentrada penetra no reator e é absorvida 
diretamente, causando um aumento gradual da temperatura. O calor trasferidos para os reagentes de 
alimentação facilita a reação química endotérmica. O processo de reforma a vapor do metanol mos-
tra-se como uma excelente rota para produção de hidrogênio por ser um combustível líquido e de fácil 
armazenamento, sendo caracterizado como uma fonte emergente e alternativa. O presente trabalho teve 
como objetivo a elaboração de um modelo matemático para a reforma a vapor do metanol em um reator 
termoquímico solar com membrana (RTSM) para simular a produção de hidrogênio combustível.
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PALAVRAS-CHAVES: Violência Doméstica, Funcionamento Familiar, Transtornos Alimentares, Ano-
rexia Nervosa, Bulimia Nervosa.

A violência contra a mulher e o feminicídio têm sido assuntos muito debatidos nos últimos anos, já con-
siderado um problema de saúde pública. Estes tipos de ocorrências trazem muitos desgastes, problemas 
sociais, econômicos e agravos na saúde das vítimas e de seus familiares, pois, cerca de 30% das mulheres 
que sofreram violência física e / ou sexual foi por seus parceiros ou ex-parceiros íntimos. Nesse contex-
to, os objetivos do presente trabalho é realizar uma pesquisa de análise do padrão familiar, e a presença 
de riscos para desenvolvimento de transtornos alimentares, mais especificamente, anorexia e bulimia 
nervosas, em mulheres que sofreram e / ou sofrem algum tipo de violência doméstica e/ou violência 
por parceiro íntimo (VPI), caracterizar essas mulheres de acordo com as variáveis sociais, econômi-
cas e demográficas e avaliar a coesão, flexibilidade familiar e comunicação da amostra estudada. É um 
estudo do tipo transversal, serão utilizados questionários objetivos, autoaplicativos e individuais para 
o levantamento dos dados sociodemográficos, do funcionamento familiar, dos riscos para transtornos 
alimentares, participarão da pesquisa mulheres vítimas de violência doméstica que recebem assistência 
em centros especializados do Recife-PE e da Região Metropolitana.
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PALAVRAS-CHAVES: Graduação, Perfil Profissional, Odontologia

INTRODUÇÃO: No Brasil, estão inscritos 306.720 dentistas no CFO. Segundo o e-MEC o país possui 
345 faculdades de Odontologia. Com isso são lançados no mercado anualmente uma grande quantidade 
de recém-formados, e como qualquer nova fase, esta também é caracterizada por diversos obstáculos 
e inseguranças. OBJETIVO: Avaliar o perfil profissional dos egressos da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco, verificar a prevalência de sexo, dados acerca da qualificação profissional, satisfação finan-
ceira e pessoal, identificar o tipo de atuação profissional, definir a classificação de qualidade atribuída ao 
curso de graduação, evidenciar a preferência entre as especialidades odontológicas. METODOLOGIA: 
Este estudo é do tipo transversal e observacional, com a utilização de questionário validado, aplicado a 
cirurgiões-dentistas graduados na Faculdade de Odontologia de Pernambuco – UPE. Amostra corres-
ponde a 400 cirurgiões-dentistas graduados entre os anos de 2012 a 2017, escolhidos de forma aleatória. 
Serão excluídos aqueles que não responderem ao questionário enviado via e-mail e redes sociais. Após a 
coleta dos dados, estes serão tabulados em planilha Excel e obtidas as porcentagens e médias será reali-
zada análise estatística descritiva. RESULTADOS: Até o presente momento foram enviados 163 questio-
nários (40% da amostra). Destes, 122 questionários foram respondidos, sendo 78 do sexo feminino e 44 
do sexo masculino. A média de idade foi de 26,03 anos, variando de 23 a 35 anos.
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INTRODUÇÃO: A análise de diversos fatores genéticos, principalmente através de polimorfismos de 
DNA, é uma abordagem recente para o estudo e compreensão do rendimento esportivo no que tange 
à determinação de um talento quanto o seu desenvolvimento. Nesse contexto, se evidencia o gene da 
alfa-actinina-3 (ACTN3 R/X), que codifica uma proteína de mesmo nome e à sua presença atribuem-se 
benefícios para a realização de tarefas que exigem maior força muscular e sua ausência maior desempe-
nho em provas de longa duração. Sendo assim, este estudo busca correlacionar o gene ACTN3 R/X com 
os testes do Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br) utilizando análises genéticas em jovens da iniciação ao 
atletismo. OBJETIVOS: Determinar a frequência do marcador genético do gene ACTN3 em jovens da 
iniciação esportiva e correlacionar com os resultados do PROESP-Br avaliando as capacidades de força e 
resistência e relacionando aos diferentes genótipos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa obser-
vacional descritiva de caso-controle e associação genética. Serão selecionados jovens com idades entre 7 
e 15 anos que participam do projeto Atletismo Campeão para a obtenção de uma amostra de saliva para 
análise do DNA. Em seguida, serão feitos testes que avaliarão as capacidades neuromotoras de acordo 
com o sistema de avaliação física do PROESP-Br. RESULTADOS: Separação das turmas para análises e 
processo de treinamento para a coleta de material genético em andamento.
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INTRODUÇÃO: A dor lombar (DL) é considerada uma das causas mais frequentes de morbidade e in-
capacidade. A DL Inespecífica (DLI), acomete 90% dos pacientes com dor lombar e seu diagnóstico se 
faz por exclusão de doenças específicas na coluna lombar. O questionário validado denominado STarT 
Back Screening Tool – SBST, visa classificar o risco de mau prognóstico em indivíduos com dor lombar 
de acordo com a presença de fatores físicos e psicossociais, em três subgrupos: baixo, médio e alto risco. 
OBJETIVO: Categorizar os indivíduos com dor lombar crônica inespecífica da região do Vale SubMédio 
São Francisco, segundo o risco de mau prognóstico, utilizando o Start Back Screening Tool - Brasil. 
METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido com indivíduos residentes em Petrolina/PE e Juazeiro/
BA, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, com sintomas de dor ou rigidez na região lombo 
pélvica com ou sem sintomas de irradiação para os membros inferiores, por mais de três meses. Os par-
ticipantes foram recrutados por meio de divulgação na televisão e mídia digital. Atendendo os critérios 
de elegibilidade responderam o questionário SBST – Brasil utilizando um formulário online. RESULTA-
DOS: No período de março a julho de 2019, foram respondidos 408 questionários para análise. Foram 
observados os seguintes resultados: 78 (19,1%) indivíduos apresentaram SBST baixo, 153(37,5%) médio 
e 177(43,4%) alto.
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As atividades laborais que exigem grande demanda manual favorecem o surgimento dos Distúrbios Os-
teomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Além disso, ações repetitivas e postura inadequada, 
aumentam as chances de desenvolver DORT. Dessa forma, recomenda-se a realização de intervenções 
ergonômicas e exercício físico no local de trabalho, a fim de prevenir e/ou evitar a progressão desses 
distúrbios. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos das intervenções no local 
de trabalho, sobre a dor e funcionalidade nos membros superiores. Foi realizada uma busca em abril de 
2019 em seis bases de dados: Cochrane, Embase, Scielo, PubMed, PEDro e Web of Science, incluindo 
os seguintes descritores: Upper extremity, Shoulder, Pain, Work, Exercise, combinando os operadores 
boleanos AND e OR. As análises dos artigos foram realizadas por dois pesquisadores, em caso de discor-
dância entre eles, um terceiro pesquisador entrava no consenso. Foram encontrados 1846 artigos, con-
tudo, apenas 12 estudos investigaram os efeitos das intervenções no local de trabalho sobre a percepção 
da dor e funcionalidade dos membros superiores em trabalhadores. Os tipos de intervenções incluíam: 
treinamento de força, exercícios posturais, ergonomia e controle motor. Considerando a dor e funciona-
lidade dos membros superiores, as intervenções com ergonomia, exercícios posturais e controle motor 
apresentaram efeitos positivos a longo prazo.
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A obrigatoriedade do Ensino da História e da Cultura Afro-brasileira (Lei 11.645/08) coloca a população 
negra não mais como um grupo à margem, uma vez que se reconhece a sua relevância e participação na 
construção histórica, social e cultural do país. Propomos apresentar uma análise da Dimensão 1(atitudes 
e relacionamentos) dos Indicadores da Qualidade na Educação-Relações-Raciais na Escola, analisando 
três escolas públicas de Ensino Fundamental de Garanhuns por meio da visão de discentes do curso de 
Pedagogia da Universidade de Pernambuco integrantes do Programa Residência Pedagógica. Neste sen-
tido tivemos como objetivo geral: Analisar através dos Indicadores da Qualidade na Educação das Re-
lações Étnico-Raciais propostos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Ministério 
da Educação (MEC) e a Ação Educativa em 2013 como a questão racial está sendo tratada em escolas do 
Ensino Fundamental de Garanhuns, e como específicos: Identificar as fragilidades e potencialidades no 
currículo das escolas de Ensino Fundamental, no que se refere a educação das relações étnico-raciais na 
rede municipal de Garanhuns a partir dos nos indicadores propostos; Refletir acerca das atuações que 
permeiam o cotidiano escolar, compreendendo os impactos positivos ou negativos no processo de cons-
trução da identidade racial do estudante; Apontar proposições para a implementação da reeducação das 
relações étnico-raciais no currículo das instituições municipais de Garanhuns.
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As florestas tropicais sazonais secas tem uma maior predominância na América do Sul. No Brasil, sua 
principal representante é a Caatinga, situada na Região Nordeste com área de 844.453 km², se des-
tacando pela biodiversidade diante Amazônia, Mata atlântica e Cerrado. Os avanços nas Técnicas de 
Sensoriamento Remoto trazem a possibilidade do monitoramento dos recursos naturais com base no 
desenvolvimento de sensores ópticos que consegue extrair dados do comportamento das espécies da 
caatinga. Este trabalho teve como objetivo analisar o potencial dos Índices de Vegetação para o monito-
ramento da Caatinga no Submédio do São Francisco, em subsídio aos estudos no Semiárido Brasileiro. 
O desenvolvimento do estudo foi realizado com imagem do satélite Sentinel-2 do sensor Multi Spectral 
Instrument (MSI) para o processamento de 18 índices de vegetação que foram segmentados com os 
valores de detalhamento espectral 18, Espacial 20 e Tamanho mínimo do segmento do pixels 8. O teste 
estatístico do coeficiente KAPPA aplicado com o propósito de estabelecer o grau concordância entres o 
produto da segmentação dos índices vegetação e os pontos de uso da terra coletados em campo.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Família, Análise De Dados, Planejamento Em Saúde.

INTRODUÇÃO: o Programa de Saúde da Família (USF) busca promover a qualidade de vida da po-
pulação brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, oferecendo atenção integral, 
equânime e contínua (MS, 2019). Para que as equipes garantam assistência integral e contínua à popu-
lação adscrita, se faz necessário um processo que envolve diagnóstico e planejamento de ações. Uma das 
finalidades do planejamento em saúde na e-SF é ofertar ações estratégicas que permitam a longo prazo 
modificar o panorama de saúde da população. OBJETIVO: analisar a situação de saúde da população 
adscrita da USF Macaxeira /Burity. METODOLOGIA: através dos dados fornecidos pela prefeitura do 
Recife, foi feito um recorte de estudo para realizar uma análise estatística dos dados através de um es-
tudo descritivo, fazendo análises tanto qualitativa quanto quantitativa para descrever a situação da USF 
Macaxeira/Burity. RESULTADOS: Analisando os dados sobre a mortalidade, observa-se que dos 11455 
óbitos, 151 estão na USF estudada, e dentre elas 88 foram do sexo masculino contra 63 do feminino. Po-
demos observar ainda que a faixa etária com maior representatividade neste quesito está quem tem mais 
de 80 anos e tem entre 50 a 59 anos, com 38 e 25 mortes, respectivamente. Olhando para as principais 
causas que levaram ao óbito, do bairro referido, estão as Neoplasias e doenças do aparelho circulatório 
com 35 e 33, respectivamente.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Família, Análise De Dados, Planejamento Em Saúde.

INTRODUÇÃO: o Programa de Saúde da Família (USF) busca promover a qualidade de vida da po-
pulação brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, oferecendo atenção integral, 
equânime e contínua (MS, 2019). Para que as equipes garantam assistência integral e contínua à popu-
lação adscrita, se faz necessário um processo que envolve diagnóstico e planejamento de ações. Uma das 
finalidades do planejamento em saúde na e-SF é ofertar ações estratégicas que permitam a longo prazo 
modificar o panorama de saúde da população. OBJETIVO: analisar a situação de saúde da população 
adscrita da USF Macaxeira /Burity. METODOLOGIA: através dos dados fornecidos pela prefeitura do 
Recife, foi feito um recorte de estudo para realizar uma análise estatística dos dados através de um es-
tudo descritivo, fazendo análises tanto qualitativa quanto quantitativa para descrever a situação da USF 
Macaxeira/Burity. RESULTADOS: Analisando os dados sobre a mortalidade, observa-se que dos 11455 
óbitos, 151 estão na USF estudada, e dentre elas 88 foram do sexo masculino contra 63 do feminino. Po-
demos observar ainda que a faixa etária com maior representatividade neste quesito está quem tem mais 
de 80 anos e tem entre 50 a 59 anos, com 38 e 25 mortes, respectivamente. Olhando para as principais 
causas que levaram ao óbito, do bairro referido, estão as Neoplasias e doenças do aparelho circulatório 
com 35 e 33, respectivamente.
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Com o crescimento da procura a respeito do comportamento das edificações quando exposta a diversos 
tipos de fatores, como as variações climáticas externas, percebeu-se a necessidade de se estudar e obter 
dados mais precisos para os projetos atuais e futuros. Esses dados das propriedades e do comportamen-
to dos elementos construtivos em sua característica de uso são fundamentais para que as habitações 
atendam aos critérios de desempenho estabelecido pela norma NBR 15575. Dentre esses elementos, 
com o crescimento da utilização dos blocos de gesso como vedação vertical interna e até mesmo externa, 
devido a abundancia da matéria prima e do baixo custo. Este estudo teve como objetivo apresentar uma 
análise do comportamento térmico de alguns tipos comumente comercializados. Para isso, foram sepa-
rados três blocos de 100 mm de espessura: 2 standard (maciço e vazado) e 1 bloco hidrofugado maciço. 
No ensaio, foi confeccionada uma câmara térmica na qual foi inserida uma lâmpada infravermelha, com 
o objetivo de ser uma fonte de calor. O bloco é inserido na câmara ficando com um dos lados expostos 
ao calor (lado quente) e outro lado exposto ao ambiente climatizado a 26ºC (lado frio). Termopares de 
contato associados a um termômetro digital captaram as temperaturas de cada face ao longo de 6h de 
exposição ao calor. Foi utilizado a termografia infravermelha para acompanhar o aquecimento pelo lado 
frio.
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As regiões de clima semiárido são afetadas por variações climáticas que a conduzem a períodos de in-
segurança alimentar, ampliando sua vulnerabilidade. A riqueza de espécies alimentícias silvestres e o 
conhecimento das práticas alimentares faz com que o seu uso minimize a insegurança alimentar no se-
miárido. Dentre essas espécies, a O. fícus-indica destaca-se como uma alternativa de cultivo devido seu 
mecanismo fisiológico adaptado ao clima semiárido. A FAO e a ONU reconhecem o seu potencial para 
o desenvolvimento das regiões semiáridas através de sua exploração econômica, afirmando sua viabi-
lidade como alternativa nutricional para compor o esforço internacional do combate à fome. Devido as 
suas propriedades nutricionais, farmacológicas e fisiológicas é capaz de criar novos postos de trabalho, 
gerar renda e promover saúde nas comunidades semiáridas. Estudos demonstram a viabilidade do seu 
processamento para obtenção de produtos alimentícios. Diante deste contexto, o presente estudo busca 
ampliar os conhecimentos acerca da composição química e dos compostos bioativos da palma cultivada 
na região semiárida brasileira incentivando a sua introdução na alimentação humana. A metodologia 
constituiu-se na elaboração da polpa de palma, análises físico-químicas e microbiológicas da polpa de 
palma com posterior coleta de resultados.
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Os objetivos do trabalho foram de avaliar a tolerância aos principais fatores de estresse, como etanol 
(7%), pH (2,5), temperatura (37°C), estresse oxidativo (H2O2 a 50mM), estresse osmótico (KCl a 1,2M), 
5-hidroximetilfurfural (40mM), ácido acético (0,3%) e o furfural (40mM) e testar a capacidade fermen-
tativa das leveduras e correlacionar com seus níveis de resistências.Os experimentos de crescimento 
celular foram realizados com as linhagens industriais de Saccharomyces cerevisiae P6H9 e segregantes 
de P6, com as linhagens de laboratório M103 e M104 e com 11 segregantes de P6H9 obtidos por cruza-
mentos com as cepas de laboratório. O meio de cultura de referência foi o YPD (2% de glicose, 2% de 
peptona e 1% de extrato de levedura) e os crescimentos foram iniciados com as células a uma densidade 
ótica (D.O.) de 0,1 (600nm). Para fim de comparação entre as leveduras e as condições teste, os valores 
da D.O. após 48 horas de crescimentos nos meios testes foram divididos pela D.O final do meio de re-
ferência, gerando um fator. Como resultado, somando esse fator geradas em cada condição foi possível 
gerar um ranking das leveduras resistentes as 8 condições testadas. Segue em ordem crescente: P6H95B 
(2,8), P6H95C (3,11), P6H95A (4,013), P614C (4,82), P610C (5,073), P6H9 (5,27), P6H95CX103 (5,33), 
M103 (5,52), P614CX104 (5,73), P610CX103 (5,79), P6H91D (5,91), P6H95AX104 (5,94), M104 (5,99) 
e P6H93A (6,35).
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A doença de Parkinson(PD) se caracteriza com uma neurodegeneração ocorrendo nos neurônios dopa-
minérgicos presentes na substância negra pars compacta(SNpc), resultando em tremores de repouso, 
instabilidade postural, rigidez e lentidão dos movimentos que se caracteriza com desordem hipociné-
tica. Foram utilizados 36 camundongos machos da linhagem C57BL/6J, obtidos do Biotério Experi-
mental do Instituto Aggeu Magalhães (FIOCRUZ). O desenho experimental foi realizado no Núcleo de 
Cirurgia Experimental da UPE e foram distribuídos em grupos contendo 4-7 animais: Controle (sem 
tratamento); Nimesulida (10 mg/kg); Levodopa (20 mg/kg); LPS (recebeu dose única de LPS 5ml/kg 
via intraperitoneal); LPS+Nimesulida (LPS 5ml/kg + nimesulida 10 mg/kg); LPS+Levodopa (LPS 5ml/
kg + Levodopa 20mg\kg); LPS+Nimersulida+Levodopa (LPS 5ml/kg+nimesulida 10mg\kg+levodopa 
20mg\kg via oral simultaneamente). Passado 8 semanas de tratamento, os animais foram eutanasiados 
e os fragmentos do encéfalo foram coletados e processados para histopatologia. Todos os animais dos 
grupos supracitados foram submetidos à pesagem semanal para ajuste das dosagens dos fármacos e 
para verificar possíveis alterações dentre os grupos submetidos à doença de Parkinson por LPS. Após 
indução da doença e ao longo de 6 semanas de tratamento em relação à taxa de sobrevivência, os grupos 
que receberam LPS e nimesulida apresentou uma alta mortalidade tendo 4-5 óbitos por grupo.
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O diabetes é caracterizado por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e ação da insulina e o SNC 
é suscetível aos seus efeitos deletérios em longo prazo. Tadalafila é um inibidor de PDE5 e seu uso reduz 
déficits neurológicos O objetivo do atual estudo foi analisar os efeitos do tadalafil frente aos processos 
cognitivos e a neuroinflamação em modelo de encefalopatia diabética experimental. A experimentação 
foi feita em 8semanas de tratamento, onde 20camundongos foram distribuídos em 4grupos:Controle, 
Estreptozotocina(STZ), Tadalafil15mg/kg(TAD15) e Tadalafil25mg/kg(TAD25). O TAD foi administra-
do via oral diariamente. Na 1ªe 8ªsemana de experimento foi coletado o sangue dos camundongos para 
verificação da glicemia e semanalmente tirado as médias dos seus pesos. Na 7ªsemana foi realizado o 
teste comportamental LabirintodeBarnes, a fim de verificar memória e aprendizado dos animais. Na 
8ªsemana, os animais foram eutanasiados e fragmentos do cérebro e cerebelo foram processados para 
westernblot(WB). Todos os dados foram analisados estatisticamente no GraphPadPrismv.8.0. Com 
base nos dados, foi observado que o tadalafil não possui efeitos sobre a glicemia dos animais. Dados dos 
testes de aprendizado e memória espacial, também não mostraram resultados significativos,possivel-
mente devido ao número de animais analisados. Com relação aos pesos,a análise estatística resultou em 
diminuição significativa dos grupos STZ,TAD15 e TAD25 quando comparados ao grupo controle.
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A Hepatite Autoimune Experimental (HAE) compartilha várias características da hepatite periportal 
autoimune humana, como infiltrados linfocíticos. O presente trabalho tem como objetivo avaliar e ca-
racterizar o efeito imunomodulador da Dietilcarbamazina (DEC) e sua associação com a N-acetil-cisteí-
na no modelo experimental de HAE induzida pela Concanavalina A (Con A) em camundongos Balb/c. 
Foram utilizados 39 camundongos machos da linhagem Balb/c com cerca de 30 gramas provenientes 
do biotério do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da Universidade Federal de Pernambuco 
(LIKA/UFPE). Os animais foram divididos em 7 grupos contendo 5-6 animais/cada: Controle (água 
destilada), Con A (Con A 10mg/kg), DEC (DEC 50mg/kg), NAC (NAC 200mg/kg), Con A + DEC (DEC 
50mg/kg + Con A 10mg/kg), Con A + NAC (NAC 200mg/kg + Con A 10mg/kg), Con A + DEC + NAC 
(DEC 50mg /kg + NAC 10mg/kg + Con A 10mg/kg). Após o desenho experimental, os animais foram 
anestesiados e foi realizada a coleta de sangue estéril por punção cardíaca, em seguida foram eutana-
siados e fragmentos hepáticos foram retirados para histopatologia, imuno-histoquímica e western blot. 
A partir da histopatologia realizada foi possível observar que o grupo Controle, DEC e DEC + Con A, 
obteve um resultado melhor quando comparado com a NAC. Pois, os infiltrados inflamatórios clássicos 
da doença foram encontrados em menor concentração em grupos que receberam o tratamento com a 
DEC, porém mais análises precisam ser realizadas.
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A hepatite aguda é uma inflamação do fígado que surge de forma súbita com duração inferior a 6 meses, 
podendo tornar-se crônica e mortal. Já a autofagia consiste em um importante sistema de degrada-
ção e reciclagem de componentes celulares no interior do lisossomo, estando envolvida com diversos 
processos patológicos.A Dietilcarbamazina(DEC) é um fármaco utilizado no tratamento da filariose-
bancroftiana e apresenta propriedades anti-inflamatórias devido a alterações no metabolismo do ácido 
araquidônico. O objetivo do estudo foi analisar a ação da DEC sobre a inflamação hepática aguda e o pro-
cesso autofágico em modelo experimental.Foram usados camundongos da linhagem C57BL/6J,sepa-
rados em quatro grupos:Controle,DEC(50mg/kg/via oral),CCl4(tetracloreto-01µl/kg/intraperitoneal)e 
DEC+CCl4(tetracloreto (01µl/kg/intraperitoneal) associado ao tratamento com DEC50mg/kg/via oral).
Após o desenho experimental,os animais foram eutanasiados e fragmentos hepáticos foram retirados 
e processados para a imunohistoquímica usando os anticorpos contra mediadores inflamatórios:IL-
-1?,IL-6,IL-22 e IFN-? e autofágico:Pi3k.Nas análises imunohistoquímicas os grupos controle e DEC 
não apresentaram marcações específicas para IL-1?,IL-6, Pi3k,IFN-? e IL-22, já o grupo CCl4 expressou 
forte imunomarcação para IL-1? principalmente na região perivenular onde há células em necrose.
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INTRODUÇÃO: Se a anestesia já é fonte de apreensão, imagine durante a gestação, quando a preocu-
pação se estende ao binômio materno-fetal. OBJETIVOS: Inspirado em programas de orientação para 
gestantes existentes no país e na observação da necessidade de atividade direcionada à gestantes sobre 
o assunto, o projeto “Anestesia na gestação” surge com a finalidade de suporte informativo acerca de 
temas envolvendo Anestesia e Gestação, de maneira didática e acessível, de forma a reduzir dúvidas e 
ansiedades e empoderando os ouvintes com acesso a informações. Além disso, é oportunidade estudan-
tes extensionistas expandirem seus conhecimentos sobre o assunto e desenvolverem habilidades e com-
petências essenciais ao profissional médico generalista. METODOLOGIA: O trabalho será desenvolvido 
através de encontros quinzenais/mensais, nos quais grupos de discentes do projeto, previamente trei-
nados por especialistas da área, irão ministrar palestras, de forma acessível, simples e interativa, para 
grupos de gestantes e seus familiares, público este captado através de visitas aos ambulatórios de pré-
-natal de unidades de saúde do Recife. Trabalho realizado em parceria com médicos anestesiologistas 
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. As atividades informativas em campo realizadas por alunos do 
curso de medicina da Liga de Anestesiologia da Universidade de Pernambuco terão início em setembro 
de 2019.
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Os animais planctônicos apresentam adaptações evolutivas a determinadas condições ambientais, exi-
bindo limites de tolerância a diferentes alterações, refletindo a integridade ecológica dos sistemas. O 
objetivo desta pesquisa foi realizar um inventário sobre os organismos bioindicadores zooplanctônicos 
em ecossistemas continentais da Região da Mata Norte do estado de Pernambuco - Brasil. A metodo-
logia utilizada foi a análise bibliográfica a partir da literatura disponível, sobretudo, em artigos e traba-
lhos de conclusão de curso. Para análise das fontes bibliográficas, foi elaborada uma tabela contendo 
as informações mais relevantes em cada trabalho, tais como localização dos corpos d’água, constância 
e abundância relativa dos táxons (espécies ou menor unidade taxonômica considerada), táxons domi-
nantes, qualidade da água e bioindicadores citados. Em sua maioria, os ambientes citados nos trabalhos 
analisados (açudes, lagos naturais e rios) apresentaram um considerável grau de degradação ambiental, 
consequente do processo de eutrofização causado, principalmente, por excesso de poluição orgânica 
proveniente de despejos domésticos. Salientamos que, de forma geral, as margens dos ambientes es-
tudados possuem elevado impacto antrópico, e fazem parte de bacias hidrográficas cujos municípios 
possuem precária cobertura de tratamento de esgoto.
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APLICAÇÃO CONJUNTA DE FUNGOS MICORRÍZICOS 
ARBUSCULARES E PÓ DA CASCA DO COCO PARA OTIMIZAÇÃO 

DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS FOLIARES EM 
MUDAS DE PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA DEG.

Eduarda Lins Falcão; Fábio Sérgio Barbosa Da Silva
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CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Biomoléculas, Compostos Fenólicos, Fma, Tecnologia Micorrízica.

INTRODUÇÃO: Passiflora edulis f. flavicarpa, conhecida como maracujazeiro-amarelo, apresenta pro-
priedades ansiolíticas associadas ao acúmulo de compostos fenólicos. Uma opção para aumentar a pro-
dução dessas biomoléculas, importantes para indústria fitoterápica, é o uso da tecnologia micorrízica 
associada a adubos orgânicos, como pó de coco. OBJETIVO: Verificar se a adição de pó de coco ao 
substrato, associada a fungos micorrízicos arbusculares (FMA,) é eficaz no incremento da produção 
de compostos fenólicos foliares em maracujazeiro-amarelo. METODOLOGIA: O experimento foi rea-
lizado em telado experimental, com delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 x 2: 
2 tratamentos de substratos (com ou sem 10 % de pó de coco adicionado ao substrato) e 2 tratamentos 
de inoculação (plantas inoculadas com Acaulospora longula e plantas não inoculadas – controle), em 6 
repetições. Após 94 dias, o material vegetal foi coletado; as folhas foram secas em estufa e utilizadas para 
preparo do extrato etanólico (95 %); com os extratos foram doseados metabólitos primários, secundá-
rios e a atividade antioxidante. As raízes foram coletadas para análise de colonização micorrízica e o solo 
para contagem de esporos. RESULTADOS: A inoculação com A.
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APLICATIVO PARA AUTOMAÇÃO DE REGRESSÃO NÃO LINEAR 
PARA AJUSTE DE CURVAS EXPERIMENTAIS E TEÓRICAS DE 

RESSONÂNCIA DE PLÁSMONS DE SUPERFÍCIE EM ESTRUTURAS 
MULTICAMADAS COM USO DE OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE 

PARTÍCULAS
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PALAVRAS-CHAVES: Pso, Rps, Otimização, Otto, Ressonância?

O fenômeno de Ressonância de Plásmons de Superfície (RPS) possui ampla variabilidade de aplicações, 
sobretudo na área de sensores, dentre eles químicos, biológicos e outros. O uso da configuração de Otto, 
como alternativa à configuração de Kretschmann, na construção de sensores baseados em (RPS) é uma 
área de pesquisa pouco desenvolvida. Recentemente, uma versão de um dispositivo baseado na configu-
ração de Otto, batizado de chip Otto, foi fabricada. Procedimentos de regressão matemática não linear 
podem ser usados para auxiliar na caracterização do chip através do ajuste dos parâmetros da curva de 
reflectância do dispositivo. No entanto, como em qualquer procedimento de regressão clássico, o palpite 
inicial deve estar próximo o suficiente da solução final para evitar a convergência para um mínimo local. 
Uma abordagem alternativa ao procedimento clássico de regressão é o uso de técnicas computacionais 
inspiradas em enxames. Inteligência de enxame, como esta área da ciência da computação é conhecida, 
tem sido usada com sucesso por engenheiros em vários problemas de otimização. Um algoritmo proemi-
nente é o Particle Swarm Optimization (PSO), que se destaca por seu baixo custo computacional, simpli-
cidade de implementação e alta eficiência na busca de soluções ótimas globais. Este trabalho descreve o 
uso do PSO na regressão de curvas experimentais de RPS. O PSO foi testado em diversas configurações 
e comparado à regressão matemática.



142SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS 
NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Competências, Bacharelado Em Educação Física, Formação Profissional, Forma-
ção Inicial

O termo competência tem muitos significados, sendo comumente associado à qualidade de quem é ca-
paz de apreciar e resolver determinado assunto ou realizar determinada tarefa. Quando nos referimos à 
educação superior, é caracterizado como sendo a capacidade de mobilizar saberes em situações simples 
e complexas, trata-se de colocar em prática o saber formalizado, visando intervir profissionalmente de 
forma deliberada, adequada e eticamente balizada nos campos de atuação. O presente estudo objetivou 
analisar as apropriações acerca das contribuições e implicações das competências na formação do ba-
charel em Educação Física. Utilizamos a revisão sistemática como ferramenta metodológica, tendo em 
vista que seu caráter permite investigar, reunir e sintetizar os resultados de estudos já desenvolvidos 
sobre uma determinada questão e indicar, dentro da temática, investigações que ainda necessitam ser 
realizadas. Após buscas e seleção dos dados na WebQualis obtivemos um total de 81 periódicos analisa-
dos, resultando em um total de 33 artigos relacionados à temática das competências e destes, 14 artigos 
dispuseram respeito da mobilização de saberes nos campos de saúde, esporte e de forma generalizada.
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APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Nathália Menezes De Albuquerque Cruz; Kadja Michele Ramos Tenório
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CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Estágio Curricular Supervisionado; Formação Inicial; Educação Física.

INTRODUÇÃO: Procuramos analisar as apropriações acerca das contribuições e implicações do está-
gio curricular supervisionado para formação do licenciado em Educação Física. OBJETIVOS: Mapear 
quais e como as contribuições reflexivas e conceituas acerca do estágio supervisionado, na licenciatura, 
têm sido apropriadas pelos estudos da Educação Física; Apontar as indicações de configurações para o 
estágio supervisionado na licenciatura em Educação Física. METODOLOGIA: Revisão sistemática com 
marco cronológico inicial de 1987 á 2018. Tratamento dos dados feito através de análise de conteúdo 
categorial por temática. As bases de dados foram periódicos da área da Educação e Educação Física 
nos extratos A1, A2, B1 e B2, inclusos no sistema WebQualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior do quadriênio 2013-2016. RESULTADOS: Verificamos 15 artigos na área da 
Educação e 44 na de Educação Física, 34 abordavam o estágio na Educação Física Escolar, 7 distribuídos 
nos periódicos da Educação e 27 nos da Educação Física. Os temas mais tratados nas pesquisas foram 
“relato de experiência” com 13 artigos tratando do assunto e “problemas e pontos positivos do estágio”, 
também com 13, seguidos de “sentimentos vivenciados no estágio” com 3 trabalhos abordando o tema e 
“questões curriculares” com mais 3, para por último vir os 2 artigos que fizeram “revisão de literatura”.
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ARTEFATOS E DOCUMENTOS ESCOLARES: FONTES DE 
PESQUISA PARA A HISTÓRIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 

BRASIL
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PALAVRAS-CHAVES: Arquivos Escolares, Memória Do Cotidiano Escolar, Fontes Históricas

Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa “Artefatos e documentos escolares: fontes de pesquisa para 
a história do ensino de matemática no Brasil” aprovado no Edital PIBIC-IC-CNPq-UPE-2018/2019 
cujas atividades se desenvolveram na Escola Estadual NM9 em Petrolina-PE, tendo como finalidade 
investigar os arquivos escolares e da memória do cotidiano escolar. Foi realizada coleta, higienização, 
pequenos reparos, catalogação, digitalização e publicação de documentos escolares relativos à história 
da Educação Matemática do município de Petrolina e região. Essa pesquisa teve por objetivo apropriar 
de tecnologias da informação e comunicação fundamentais para a compreensão do funcionamento e 
da organização de arquivos no sentido de garantir o futuro dos documentos e da memória escolares. 
A metodologia empregada consistiu no levantamento, higienização, restauração, catalogação, digita-
lização e documentação dos Arquivos da Escola Estadual NM9. O processo de digitalização se deu por 
meio de fotografias sem flash e a sua catalogação seguiu o modelo do endereçamento da documentação 
de arquivos. Os resultados da pesquisa englobam as análises realizadas nos documentos escolares que 
culminaram na elaboração do inventário intitulado “Escola Estadual NM9: arquivo e documentos” em 
que são apresentadas informações obtidas para a preservação da memória escolar.
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AS DANÇAS URBANAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR
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PALAVRAS-CHAVES: Educação Física Escolar, Danças Urbanas, Prática Pedagógica

As Danças Urbanas cada vez mais conquistam novos praticantes e admiradores. Enquanto elementos da 
cultura Hip-Hop, ampliam a sua presença em espaços educacionais e nas escolas de dança, academias 
de ginástica, nos filmes e nos videoclipes. De acordo com estudo anterior (BEIJA, 2017), ainda existe 
um distanciamento do Hip-Hop, e particularmente das Danças Urbanas, no âmbito da produção do 
conhecimento em Educação Física, bem como na formação de professores. Por conseguinte, isso pode 
ser um fator que propicie a ausência da seleção deste conteúdo para as aulas de Educação Física escolar. 
Compreendendo a necessidade de uma prática pedagógica referenciada no desenvolvimento cultural e 
social do ser humano, definimos a questão problema: Se e como está sendo selecionado, organizado e 
sistematizado o conteúdo Danças Urbanas na Educação Física escolar? Discutir na escola as Danças Ur-
banas e a cultura Hip-Hop, engloba, como justificativa, a materialização de um conteúdo marginalizado 
socialmente e, por conseguinte, nas aulas de Educação Física.
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AS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
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PALAVRAS-CHAVES: Oralidade, Escrita, Ensino De Língua Portuguesa.

A língua é um conjunto de práticas sociais que se fundamentam nos usos, desse modo, a oralidade e a 
escrita são práticas e usos da língua com características próprias. É relevante evidenciar que as pesqui-
sas acerca da relação fala-escrita comprovam a invalidade do pensamento que caracteriza essas relações 
como dicotômicas. Sendo assim, compreende-se que há especificidades para cada modalidade da língua 
e que é necessário que se desconstrua a perspectiva de superioridade da escrita em relação à fala. Desse 
modo, nosso objetivo é investigar a metodologia utilizada pelos professores de Língua Portuguesa para 
desenvolver a competência oral dos alunos do Ensino Fundamental, já que vivemos em uma tradição de 
línguas escritas e a imagem que temos sobre a língua está marcada por essa característica. A função da 
escola diante dessa questão é a de proporcionar a devida reflexão e ensino partindo da desconstrução 
desse conhecimento estático sobre a língua que afeta o ensino. Nossa investigação está sendo desenvol-
vida com base nos estudos qualitativos, em que se averigua, a partir de entrevistas, a forma com a qual 
a oralidade é desenvolvida pelos docentes nas aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental II, de 
uma escola pública estadual no município de Nazaré da Mata- PE.
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AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS PARA A INOVAÇÃO SÓCIO 
TERRITORIAL A PARTIR DA ABORDAGEM GEOGRÁFICA: UM 

OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO MATERIAL DE NAZARÉ DA 
MATA-PE
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PALAVRAS-CHAVES: Nazaré Da Mata, Patrimônio Material, Cultura, Inovação Territorial.

Vale pontuar que o município de Nazaré da Mata como tantos outros da Zona da Mata Nordestina, foi 
um dos principais lócus de produção do açúcar através dos engenhos no período colonial, onde esse mo-
nopólio do açúcar criou traços sociais e culturais específicos de uma civilização baseada na monocultura 
e na escravidão. A presente proposta vem com o intuito de realizar um levantamento dos principais bens 
do acervo do patrimônio material do município de Nazaré da Mata, com a finalidade de realizar uma 
análise descritiva sobre os usos atuais e o estado de conservação, com vistas a indicar possibilidades que 
colaborem para inovação sócio territorial a partir do acervo do patrimônio material e propor estratégias 
de ação para preservação e desenvolvimento pautado na sustentabilidade. Detalhando os procedimen-
tos metodológicos realizados, vale referir que foi iniciada a construção de uma visão científica baseada 
em recursos bibliográficos que auxiliam no entendimento da temática, juntamente com pesquisas vin-
culadas aos órgãos públicos do Estado.
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AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO 
CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE– ADOLESCENTES, MÍDIA E 
TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Transtornos De Ansiedade, Mídia, Identidades, Representações

Vinculado ao projeto As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da 
Região Metropolitana do Recife, esta pesquisa objetiva levantar, catalogar e analisar os discursos sobre 
transtornos de ansiedade na adolescência produzidos pela mídia e reproduzidos nas redes sociais. Ape-
sar do intuito de atender aos objetivos da pesquisa, os resultados colhidos nas redes sociais não atende-
ram ao recorte de faixa etária e localização dos adolescentes, que em sua maioria não eram divulgados ao 
público. Por conta desses impasses foi proposta a mudança de tema para: as representações LGBT+ na 
mídia pernambucana, que já foi aprovado no EDITAL PIBIC IC CNPq UPE – 2019/2020. Para acessar 
essas representações foi utilizada a metodologia da análise do discurso, que afirma o discurso carregado 
de significados, não apenas o que o texto quer dizer, mas o simbólico das palavras. Dentro desses dis-
cursos podemos ter acesso as representações, que são as imagens construídas da realidade, carregada 
de sentidos dinâmicos e históricos atribuídos. As representações fomentam as identidades justamente 
por serem coletivas e assim garantem uma concepção de pertencimento e integração dos sujeitos. Os 
resultados obtidos expuseram uma singularidade no modo como a revista Continente trata sobre temas 
envolvendo a comunidade LGBT+, utilizando representações que dialoguem com as identidades dos 
leitores.
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ASPECTOS DA ECOCRÍTICA NO LIVRO MUSA SERTANEJA, DE 
JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA (CANCÃO): UMA VISÃO TELÚRICA 

DA PAISAGEM SERTANEJA
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PALAVRAS-CHAVES: : Literatura Popular, Musa Sertaneja, João Batista De Siqueira (cancão), 
Ecocrítica.

A presente pesquisa busca analisar aspectos da ecocrítica na obra do poeta pernambucano João Batista 
de Siqueira (Cancão), sobretudo no poema Lamentos ao pé de um túmulo, presente no livro Musa Ser-
taneja (2013), o corpus da pesquisa. Temos como objetivo principal discutir elementos na poesia que 
tragam aspectos ecocríticos a partir do comportamento do eu lírico em relação à natureza. A metodolo-
gia é do tipo quanti-qualitativo e o método interpretativo. Utilizamos como base teórica as contribuições 
de Garrard (2006) sobre o conceito e características da Ecocrítica, além dos estudos críticos de Gifford 
(2009) e a teoria biogeoquímica de Lovelock (2006) sobre a Terra. Sob a perspectiva de unir estudos 
literários e a ciência da ecologia para observar como se dá a relação da literatura com o meio ambiente, 
constatamos no poema aspectos ecocríticos – bem como ocorrem em outros textos do livro utilizado 
como base da pesquisa – indicados pela presença de uma linguagem carregada de elementos telúricos 
evocados que formam uma parte essencial do poema selecionado. Em contrapartida, observou-se uma 
disjunção na relação homem e natureza revelada pelo eu lírico, já que este rebela-se contra ela em razão 
da perda de sua amada.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Do Adolescente, Atenção Primária A Saúde, Assistência Integral A Saúde

INTRODUÇÃO:A atenção integral à saúde do adolescente está apoiada no conjunto de ações que con-
templem o aspecto da promoção, prevenção e assistência diante de situações de vulnerabilidades, em 
especial aquelas relacionadas à sua saúde. Pode-se afirmar que a Estratégia Saúde da Família se confi-
gura como um modelo de atenção à saúde que propicia a mudança do cuidado que tem sido prestado 
ao adolescente. OBJETIVO:Descrever a assistência prestada pelos profissionais da atenção básica aos 
adolescentes por meio de uma revisão da literatura. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa 
realizada entre os meses de março a agosto de 2019, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS).A busca foi realizada considerando a seguinte questão norteadora: Como tem sido a assistência a 
saúde prestada pelos profissionais da atenção básica ao adolescente? RESULTADOS:Com o cruzamento 
dos descritores foram encontrados 1451 artigos. Após a aplicação dos filtros, foram selecionados 6 para 
a amostra final.Discussão: A assistência prestada ao adolescente está pautado nas ações de promoção e 
prevenção a saúde principalmente no ambiente escolar por meio do programa saúde na escola, sendo as 
unidades básicas de saúde curativa apenas para queixa atual, sem integralidade, exigindo do profissio-
nal capacitação e manejo para atender esse público.
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ASSOCIAÇÃO DE AMOXICILINA E METRONIDAZOL NA 
PERIODONTITE AGRESSIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E 

METÁNALISE
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PALAVRAS-CHAVES: Periodontite Agressiva, Metronidazol, Amoxicilina, Raspagem Radicular, Revi-
são Sistemática, Agentes Anti-infecciosos

OBJETIVO: O objetivo desta Revisão Sistemática e Meta-análise foi avaliar o efeito do metronidazol e 
da amoxicilina associado à terapia mecânica no tratamento da periodontite agressiva. MÉTODOS: Este 
estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes dos Itens de Relatórios Preferenciais para Revisões 
Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA) e registrados no PROSPERO (CRD42018111595). A pesquisa 
foi realizada nas bases de dados Pubmed / MEDLINE, Web of Science, Scopus e Cochrane Library até 
janeiro de 2019, apenas com ensaios clínicos randomizados, comparando se o uso sistêmico de me-
tronidazol e amoxicilina melhora a resposta ao tratamento em pacientes com periodontite agressiva. 
RESULTADOS: foram identificados 137 artigos e, após aplicação dos critérios de inclusão / exclusão, 
foram selecionados 04 estudos. Os resultados mostraram que não houve diferença estatística entre o 
uso de antibióticos sistêmicos e escalonamento e planejamento radicular apenas, em relação ao nível 
de inserção clínica (p = 0,52, MD 0,21, IC95%: -0,04, 0,46), mas, em em relação à profundidade de 
sondagem, houve diferença estatística entre o uso de antibióticos sistêmicos e apenas o escalonamento 
e planejamento radicular (p = 0,02, MD 0,40, IC95%: 0,02, 0,78).
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INTRODUÇÃO: a bateria do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) é uma bateria de testes nacional que 
explora indicadores de crescimento e desenvolvimento de crianças e jovens brasileiros entre 7 e 17 anos. 
Além de ser aplicada em escolas também é usada para avaliar a aptidão física da saúde ao desempenho, 
possui também, referências em seus testes, que são usadas para a detecção de talentos motores. Porém, 
a bateria é excludente, nos sentido de que, é muito pequeno o número de indivíduos que atingem, nos 
testes, o percentil 98 para ser considerado um talento motor. E já é bem estabelecido que além dos 
fatores ambientais existem os fatores genéticos que podem determinar o desenvolvimento das valên-
cias físicas. Dentre os genes candidatos mais estudados podemos citar o gene da enzima conversora de 
angiotensina (ECA) e a alfa-actinina-3 (ACTN3) e suas variações genotípicas para os fenótipos para de 
força/potência e resistência. E os polimorfismo dos genes da Bradicinina (BDKRB2) e Creatina quinase 
músculo-específica (CKM) para resistência. Dessa forma, sugerindo que a avaliação do perfil genético, 
junto com os testes físicos, trará quase quê, um perfil completo do indivíduo sobre seu potencial motor. 
O objetivo do estudo é avaliar possível associação entre marcadores genéticos do desempenho físico e 
indicadores de desempenho motor em iniciantes desportivos infanto-juvenis.
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RESUMO A proficiência em habilidades fundamentais associada a níveis elevados em aptidão física re-
lacionada à saúde (AFRS) vem sendo sugerida como base para um desenvolvimento motor saudável em 
crianças. Entretanto, muito há o que ser explorado sobre a relação dessas duas variáveis. Em especial, 
ainda não é bem conhecida as relações entre os componentes da AFRS e a competência motora (CM) 
em habilidades motoras individuais, sejam elas de locomoção ou de controle de objetos. Este projeto 
objetiva investigar a associação entre a CM de habilidades de locomoção e controle de objetos com os 
componentes da AFRS, aptidão cardiorrespiratória, aptidão musculoesquelética e flexibilidade em esco-
lares. Este projeto está aninhado ao projeto “Desenvolvimento Motor e fatores associados”, cujos dados 
já foram coletados. A população foi composta por escolares de ambos os sexos com idades de 4 a 12 anos. 
A amostra, de dados secundários, foi estimada em 148 escolares, considerando um tamanho do efeito = 
0,8; um poder (1-? err prob) = 0,99; e p = 0,05. O Test of Gross Motor Development 2nd Ed. (TGMD-
2) foi usado para avaliar as habilidades motoras de locomoção e de controle de objetos. Para testar os 
componentes da AFRS utilizou-se: Índice de Massa Corporal – IMC (status de peso corporal), PACER 
(aptidão cardiorrespiratória), flexões de braço, de tronco e preensão manual (aptidão musculoesquelé-
tica) e o teste de sentar e alcançar (flexibilidade).
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O sono não é apenas um período de descanso do corpo, ele é um momento em que o cérebro continua 
em atividade, sendo um componente importante e fundamental para saúde. As alterações do sono têm 
sido associadas a dores musculoesqueléticas, onde sua associação não significa casualidade, mas uma 
relação recíproca. Este estudo tem como objetivo analisar a associação entre distúrbios do sono e a dor 
musculoesquelética em adolescentes da cidade do Recife. Trata-se de um estudo observacional, de de-
lineamento transversal, realizado em escolas da rede pública de ensino. O cálculo amostral foi baseado 
na pesquisa principal, utilizado 15% da amostra final de 688 adolescentes de 11 a 15 anos de idade, to-
talizando aproximadamente 100. Estudantes que estivessem realizando algum tipo de tratamento para 
distúrbios do sono ou para dores musculoesqueléticas ou que apresentassem limitações que impossibi-
litassem a compreensão e aplicação dos instrumentos foram excluídos. Foram empregados os seguintes 
questionários: Sociodemográfico; Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh; Questionário Nórdico de 
Sintomas Osteomusculares e Escala Visual Analógica. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Pernambuco – UPE sob o CAAE Nº 53308915.8.0000.5207. A avaliação 
parcial dos dados revelou que 65% apresentaram uma má qualidade do sono e 9% distúrbios do sono.
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O uso prolongado de antirretrovirais (ARV), fatores do envelhecimento e a eventual exposição a status 
inflamatório crônico parecem estar envolvidos no surgimento da lipodistrofia (LD), um evento adverso 
frequente, caracterizado por alterações na composição corporal e distribuição de gordura. Há 3 formas 
clínicas: lipoatrofia (LA), caracterizada pela perda de gordura; lipohipertrofia (LH), pelo acúmulo de 
gordura em regiões específicas do corpo; ou forma mista (FM) quando ambas as apresentações estão 
presentes. Ainda não há completo entendimento da fisiopatologia da LD e nem todos apresentam essas 
alterações, sugerindo que fatores genéticos estejam envolvidos no aparecimento desse evento. OBJETI-
VO: Verificar associação dos polimorfismos dos genes HFE, MMP1, ApoC3 e ESR2 e níveis séricos de 
MMPs e TIMPs com a LD em soropositivos para HIV em uso de ARV. MÉTODOS: Estudo transversal, 
de caráter analítico com comparação de grupos. Os participantes foram recrutados em dois hospitais de 
referência do estado. Para avaliação antropométrica foram aferidos peso, estatura para cálculo do índice 
de massa corporal (IMC), cintura, circunferência abdominal e quadril. Para avaliação da LD foi aplicado 
um questionário de autorrelato com perguntas sobre a percepção de mudança corporal após o início da 
TARV. RESULTADOS PARCIAIS: Houve 404 participantes com mediana de 40 anos (19-71), sendo 247 
(61%) do sexo masculino.
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A filariose linfática é uma doença negligenciada com poder incapacitante. Ocorre predominantemente 
em áreas urbanas com estrutura de saneamento ambiental inadequado, condições de moradia precários 
e baixo nível socioambiental. A disponibilidade de estratégias de controle fez com que essa parasitose 
fosse considerada uma das doenças com potenciais de eliminação. Avanços foram alcançados nessa 
perspectiva, entretanto, devido a persistência do ciclo de transmissão no país, se faz necessário o de-
senvolvimento de ferramentas que permitam a prosperidade da vigilância direcionada para a doença. 
Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo verificar a associação entre a densidade de Culex 
quinquefasciatus e os fatores socioambientais em um município da Região Metropolitana do Recife. 
Para isso, foi realizado um estudo ecológico que identificou as áreas com maior risco para proliferação 
vetorial de acordo com a construção de um indicador de risco socioambiental baseado em condições de 
esgotamento, abastecimento de água e coletas de lixo em setores censitários do município de Igarassu. 
Os setores censitários classificados como “muito alto risco” tiveram coletas vetoriais realizadas em 20 
domicílios com uso de aspiradores elétricos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, sob CAAE nº. 07392812.6.0000.5190 e atende aos padrões da resolução 
466/12.
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INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase da vida do ser humano marcada por profundas transforma-
ções físicas, psicológicas e sociais. Desvios do padrão estético de beleza, como a má oclusão, podem vir 
a ser motivação para episódios de bullying. Tal fenômeno tem sido reconhecido como um importante 
problema que afeta o tanto o bem-estar físico quanto o social. OBJETIVO: Avaliar a associação entre 
a má oclusão e o bullying em adolescentes do ensino médio de escolas públicas de Olinda/PE. METO-
DOLOGIA: A amostra foi composta por 236 escolares de 14 a 19 anos de ambos os sexos. A coleta de 
dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário com perguntas referentes a caracterização so-
ciodemográfica e ao bullying baseadas na PeNSE. A oclusão dentária foi classificada segundo Andrews. 
Os dados foram tabulados utilizando o software Epidata (dupla entrada) e analisados no STATA. Para 
análise dos dados foi realizada análise bivariada através do teste Qui-quadrado de Pearson, sendo con-
siderado p ? 0,05, e modelo de regressão logística. RESULTADOS: A maioria dos estudantes avaliados 
era do sexo feminino (64,3 %) com idade entre 16 e 17 anos (50,4%). Um total de 24,9% dos adolescentes 
relatou ter sofrido algum tipo de bullying. A maioria apresentou oclusão normal (68,3%) e não apresen-
tou problemas com mordida cruzada posterior direita (90,8%), esquerda (90,0%), bilateral (98,3%) ou 
com mordida aberta anterior (93,3%).
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um fenômeno mundial que está ocorrendo de forma bastante ace-
lerada, tornando-se não apenas uma preocupação dos países desenvolvidos, mas também dos países em 
desenvolvimento. Sobretudo, o avançar da idade pode contribuir para o surgimento da dor, aspectos 
relacionados à fragilidade e enfermidades crônicas em idosos. A causa e efeito da dor crônica e da fragili-
dade continuam a ser alvo de inúmeras investigações, os quais são necessários para que se possa definir 
estratégias mais efetivas de tratamento. OBJETIVO: Analisar a associação entre a dor crônica (DC) e a 
síndrome de fragilidade (SF) em idosos atendidos na Atenção Básica à Saúde (ABS) do Recife. MÉTO-
DOS: Trata-se de um estudo transversal, parte integrante do projeto de pesquisa intitulado Eugeron. 
A amostra foi composta por 398 idosos (?60 anos), da cidade do Recife, Pernambuco. A fragilidade foi 
avaliada por meio do Tilburg Frailty Indicator (TFI) e a DC por meio do Brief Pain Inventory (BPI-B). 
O instrumento padronizado e validado foi administrado por entrevista individual face a face. Regressão 
logística foi utilizada para verificar associação entre DC e fragilidade. RESULTADOS: Observou-se que 
77,4% dos participantes eram do sexo feminino e 76,9% tinham renda menor que 2 salários mínimos. 
No que se refere a prevalência da SF e DC, o percentual foi de 63,1% e 34,4% respectivamente.
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estimado que muitos idosos em todo o mundo sofram com algum tipo de declínio cognitivo, sobretudo 
a memória. As pesquisas nos mostram que este declínio aumentará ainda mais com o passar dos anos. 
Porém, é possível analisar que a prática regular de atividade física pode preservar ou retardar essa dis-
função. Verificar a associação da atividade física e dos comportamentos sedentários, com problemas de 
memória em idosos, residentes em área de cobertura da Estratégia de Saúde da Família, na Cidade do 
Recife. É um estudo transversal desenvolvido em uma amostra composta por 400 idosos de, 60 anos 
ou mais de ambos os sexos, que são atendidos em oito Unidades de Saúde da Família, USF do Recife. 
Na presente investigação, foram analisados o tempo realizando atividade física, a exposição a compor-
tamento sedentário e problemas de memória. Os dados foram coletados usando questionários padroni-
zados e validados por meio do Personal Digital Assistant, PDA, onde também foram tabulados de forma 
automática. A análise estatística foi feita de forma descritiva e inferencial, utilizando o software stata. De 
acordo com os resultados, a média de idade dos idosos avaliados foram 72,9, mais ou menos 8,1 anos, 
77,4 por cento, eram do sexo feminino, e 90,4 por cento, com escolaridade abaixo de 8 anos.
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INTRODUÇÃO: Evidências científicas destacam a importância da aptidão física como um consistente e 
confiável marcador de saúde na infância e adolescência, assim como preditor de morbidade e mortalida-
de para doenças crónicas não transmissíveis na vida adulta. Diversos fatores estão associados à aptidão 
física nas crianças, entre eles a coordenação motora grossa. Condições do contexto escolar poderiam 
afetar a associação entre coordenação motora grossa e aptidão física. OBJETIVO: Analisar a associação 
entre coordenação motora grossa e aptidão física de crianças entre 6 e 10 anos de idade. MÉTODOS: 
Estudo Transversal, parte do estudo “Vida Saudável em Lagoa do Carro-PE” (Estudo de base escolar-fa-
miliar com abrangência municipal). Foram incluídas no estudo todas as crianças de 6 a 10 anos de idade 
matriculadas no ensino municipal de Lagoa do Carro-PE. Medidas de antropometria e composição cor-
poral foram coletadas (peso, estatura, dobras subcutâneas, perímetros). Coordenação motora grossa foi 
avaliada mediante o Teste KTK (Körperkoordinationstest Für Kinder). Medidas de aptidão física foram 
avaliadas mediante testes de: força de preensão manual, salto horizontal, corrida 20 metros, sentar-se 
e alcançar, Shuttle Run, e PACER Test. Dados das escolas foram coletados através de questionário de 
ambiente e caraterização multifacetada da escola.
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INTRODUÇÃO: O sono é de extrema importância para o ser humano, constituindo uma necessidade 
vital e biológica. Durante o sono pode ocorrer uma atividade oral caracterizada pelo ranger e apertar 
dos dentes, sendo definido pela Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, como bruxismo do 
sono (BS). Na adolescência há uma variação no padrão de sono que pode ser afetado por atividades do-
mésticas e extracurriculares, além da utilização de aparelhos eletrônicos perto da hora de dormir, entre 
outros, o que pode ocasionar distúrbios do sono. OBJETIVO: Verificar a associação entre distúrbios do 
sono e bruxismo em adolescentes da cidade do Recife-PE. METODOLOGIA: A amostra foi constituída 
de 92 escolares da rede pública de ensino da cidade do Recife (PE), as quais foram escolhidas de modo 
intencional. A coleta de dados foi realizada em forma de entrevista, aplicando-se os seguintes questio-
nários: Sociodemográfico, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) e os critérios de Lavigne et 
al. (1996) e Lavigne e Manzini (2000) para avaliar o bruxismo. Além disso, realizou-se o exame clínico 
para verificar a presença de desgastes nas superfícies dentárias que foi realizado em ambiente escolar, 
com luz natural, através da inspeção visual dos dentes anteriores. RESULTADOS: A prevalência de dis-
túrbio do sono (DS) foi de 7,4% e o BS esteve presente em 10,6% dos adolescentes, sendo o maior no 
sexo masculino (56,4%).
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O sono é um processo fisiológico complexo, influenciado por propriedades biológicas, temperamento, 
expectativas, normas culturais e as condições ambientais. Os distúrbios do sono possuem uma alta pre-
valência na população em geral e podem se manifestar pela má qualidade do sono, insônia e compor-
tamentos anormais relacionados ao sono, como o bruxismo. Este estudo teve como objetivo verificar a 
associação entre distúrbios do sono e bruxismo em adolescentes da cidade do Recife (PE). Esta pesquisa 
foi desenvolvida em adolescentes de 11 a 15 anos, regularmente matriculados em escolas da rede pú-
blica de ensino da cidade do Recife (PE), escolhidas de modo aleatório. A coleta de dados foi realizada 
em forma de entrevista, através de questionário Sociodemográfico, do Índice de Qualidade de Sono de 
Pittsburgh (PSQI), dos critérios de Lavigne et al. e Lavigne e Manzini para avaliação do bruxismo, além 
da realização de exame clínico intraoral para avaliar a presença de desgastes nas superfícies dentárias. 
O exame foi realizado em ambiente escolar, com luz natural, através da inspeção visual dos dentes ante-
riores. Adolescentes que apresentassem deficiências neuropsicomotoras que pudessem comprometer a 
aplicação dos instrumentos ou que tivessem realizado algum tratamento direcionado a qualquer tipo de 
distúrbio do sono foram excluídos.
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O sono é uma condição neurofisiológica, onde o indivíduo sofre modificações em nível de consciência e 
de resposta a estímulos externos. O padrão de sono pode ser afetado por atividades domésticas e extra-
curriculares, como o hábito de dormir mais tarde nos finais de semana quebrando o ciclo circadiano do 
sono, além de utilização de aparelhos eletrônicos perto da hora de dormir. As alterações do sono têm 
sido associadas a dores musculoesqueléticas, onde a dor pode perturbar o sono, e o sono insuficiente 
pode intensificar a dor. O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre distúrbios do sono e dor 
musculoesquelética em adolescentes da cidade do Recife. Trata-se de um estudo transversal, composto 
por 668 adolescentes, de ambos os sexos, entre 11 e 15 anos de idade, matriculado em escolas Muni-
cipais e Estaduais da cidade do Recife-PE. A coleta de dados foi realizada através dos questionários 
sociodemográfico, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (PSQI), Questionário Nórdico de Sintomas 
Osteomusculares (QNSO), Escala Visual Analógica (EVA) e os Critérios Diagnósticos de Pesquisa em 
Disfunção Temporomandibular (DTM) Eixo II (RDC/DTM). Os dados coletados foram tabulados e ana-
lisados no Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 24. Este projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco – UPE, sob o CAAE Nº 53308915.8.0000.5207.
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PALAVRAS-CHAVES: Migrânea, Doenças Cardiovasculares, Risco Cardiovascular.

INTRODUÇÃO: A migrânea afeta 15% da população, representa 30% das cefaleias e tem prevalência de 
6% no homem e 16% na mulher. É uma causa frequente de incapacidade e comprometimento da quali-
dade de vida, especialmente no sexo feminino. Recentemente, evidenciou-se ainda como fator de risco 
para ocorrência de doenças cardiovasculares(DCV),como o acidente vascular cerebral. OBJETIVO: Ava-
liar a associação da migrânea e ocorrência de eventos cardiovasculares(ECV) em mulheres de meia-ida-
de após 5 anos de acompanhamento. METODOLOGIA: Estudo observacional, analítico e prospectivo.
Sua primeira fase avaliou fatores de risco para aterosclerose em mulheres sem evidência de DCV, ge-
rando dados para avaliação comparativa na segunda fase. Após 5 anos do contato inicial, realizaram-se 
entrevistas por telefone,aplicando-se questionários sobre ocorrência de migrânea e ECV.Análise estatís-
tica foi realizada para comparar os grupos, testar hipóteses de associação e ajustar fatores de confusão.
Resultados apresentaram-se como odd ratios e intervalo de confiança de 95%. Foi considerado como 
estatisticamente significativo valor de p<0,05. RESULTADOS: Foram incluídas 279 mulheres na fase 
inicial, porém apenas 163 puderam seguir na segunda fase.A principal razão para perdas foi dificuldade 
no contato para aplicação do questionário. A idade média foi de 56,8 anos(±5,3).Aproximadamente 90% 
referiu cor de pele não-branca, 72% mais de 4 anos de estudo e 68% renda familiar <2 salários mínimos.
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes Ou Jovens, índice De Massa Corporal, Bullying, Cyberbulyling

INTRODUÇÃO:A adolescência é considerada o período de transição entre a infância e a fase adulta e 
nessa etapa da vida pode ocorrer o bullying,que é definido como um comportamento prejudicial inten-
cional,realizado repetidamente,contra um indivíduo que é incapaz de se defender.A principal causa para 
ser vítima de bullying,baseado na percepção dos adolescentes,foram as alterações de peso. OBJETI-
VO:Analisar a associação entre bullying e cyberbullying com o índice de massa corporal em adolescentes 
escolares da cidade de Olinda.METODOLOGIA:Trata-se de um estudo piloto,foram selecionados 250 
adolescentes da rede estadual de ensino de Olinda,entre 14 a 19 anos de ambos os sexos.Os dados foram 
coletados a partir da aplicação de um questionário da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE),-
como também foram avaliadas as medidas antropométricas.Para avaliar a associação dos perfis com a 
ocorrência de bullying foi aplicado o teste Qui-quadrado para independência.Todas as conclusões foram 
tiradas considerando o nível de significância de 5%.RESULTADOS:Em geral, maior proporção dos ado-
lescentes foram do sexo feminino (64,2%), entre 14-16 anos de idade (60,3%) e eutróficos (55,8) seguido 
de baixo peso (19,7%).Verificou-se o bullying escolar(22,8%) e cyberullying(10,8%) nos adolescentes es-
tudados.A maior prevalência de bullying escolar foi no grupo de alunos do sexo masculino (23,1%),com 
idade entre 14 a 16 anos (26,3%) e obeso (44,0%).
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ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE LEPTINA E PERDA DE MASSA 
MUSCULAR EM ADULTOS OBESOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA

Vanessa Mayana Alves Baad; Taisy Cinthia Ferro Cavalcanti

E-mail: vanessamaob@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Leptina

INTRODUÇÃO: Estudos apontam uma relação entre a perda de gordura e suas consequências hormo-
nais e metabólicas nos pacientes pós cirurgia bariátrica, porém pouco se sabe sobre a perda de massa 
muscular e suas implicações nessa população. Entendendo que o músculo esquelético compõe o maior 
percentual da composição corporal de um indivíduo é necessário entender que mecanismos hormonais 
e metabólicos estão envolvidos na sua perda ou manutenção. O músculo esquelético pode desempenhar 
um papel maior na produção e regulação da leptina um importante hormônio no controle da obesidade. 
OBJETIVO: Avaliar se existe correlação entre as concentrações de leptina em adultos com obesidade 
que passaram por algum tipo de cirurgia bariátrica e a massa muscular nesses indivíduos pós cirurgia. 
METODOLOGIA: A população estudada será composta por pacientes de ambos os sexos com idades 
entre 18 e 65 anos que foram submetidos a acompanhamento cirúrgico para obesidade e que estão 
sendo acompanhados nos laboratórios de endocrinologia dos Hospitais (HUOC), (HAM) e (HULW). Os 
sujeitos que atenderem aos critérios passarão pelos mesmos critérios de avaliação e etapas do projeto de 
pesquisa, estes incluem: Uma consulta inicial onde serão analisados dados antropométricos, realizada 
uma anamnese clínica com o paciente e realizada a aplicação de questionários para avaliar a aptidão 
física e o comportamento alimentar desse paciente.
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PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Terapia Antirretroviral, Polimorfismos, Mmp1, Pparg.

INTRODUÇÃO: Estudos de polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), envolvidos no metabolismo 
lipídico, como MMP1 e PPARG, que podem influenciar no surgimento de atrofia, acúmulo de gordura 
na lipodistrofia, podem contribuir para o esclarecimento das variações metabólicas em pacientes com 
HIV durante o uso da TARV. OBJETIVO: Verificar associação entre os polimorfismos dos genes MMP1 
(rs1799750) e PPARG (rs1801282), bem como níveis séricos de MMP-1 com lipodistrofia em pacientes 
soro positivos para HIV em uso da TARV acompanhados no hospital Correia Picanço e no hospital 
universitário Oswaldo cruz/ UPE, no período de 2008 à 2019. METODOLOGIA: Tipo do estudo corte 
transversal de caráter analítico com comparação de grupos,tipo caso controle, sendo considerado caso 
os pacientes que auto-relataram Lipodistrofia que foi subdivida em grupos de lipohipertrofia, lipoatrofia 
e mista a depender das respostas do paciente e Controle: pacientes sem lipodistrofia. A população de 
estudo foi pacientes portadores de HIV em uso de ARV, atendidos em serviços de referência para HIV/
AIDS na cidade do Recife de 2017 a 2019. A coleta de dados aconteceu por meio da resposta a um ques-
tionário padronizado e as medidas antropométricas foram verificadas por uma equipe treinada. RE-
SULTADOS: A amostra é composta por 404 pacientes, onde 61% são do sexo masculino. A lipodistrofia 
foi relatada por, 51% (204/404), sendo 22% (44/204) lipoatrofia, 34% (71/204) lipohipertrofia e 44% 
(89/204) Forma Mista.
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes, Tabagismo, Obesidade, Obesidade Abdominal

A obesidade é considerada atualmente como uma epidemia e grave problema de saúde pública por estar 
associada ao desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente quando se tratando da obesidade 
abdominal. A deposição de gordura visceral tende a aumentar o risco do desenvolvimento dessas doen-
ças, em especial quando associadas a outros fatores complicadores como o tabagismo. Este estudo tem 
como objetivo identificar se há associação entre o tabagismo e obesidade abdominal em adolescentes.
Trata-se de um estudo do tipo transversal, de base escolar, que faz parte de uma pesquisa maior intitu-
lada “Saúde Bucal e comportamentos de risco à saúde modificáveis na adolescência – Acompanhar para 
prevenir”. A população-alvo deste estudo foi composta por 2501 alunos, na faixa etária de 14 a 19 anos, 
de ambos os sexos, regularmente matriculados no ensino médio de escolas estaduais da cidade de Olin-
da/ PE. Foi utilizado o IMC como método para avaliação da obesidade (escore Z >1), e a circunferência 
da cintura em centímetros para avaliação da obesidade abdominal. Foi possível observar que não houve 
diferenças na prevalência de tabagismo entre meninos e meninas (p>0,05). Em relação aos indicadores 
de adiposidade, maior prevalência de excesso de peso foi observada entre os meninos (25,9% vs. 20,8%; 
p=0,003) enquanto maior prevalência de obesidade abdominal foi observado entre as meninas (21,7% 
vs. 17,2%; p=0,006).
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PALAVRAS-CHAVES: Doença De Parkinson, Farmacogenética, Comt, Variação Genética, Levodopa, 
Pcr-rflp.

O precursor de dopamina levodopa (L-DOPA) é o principal agente farmacológico utilizado no trata-
mento dos sintomas clínicos da Doença de Parkinson (DP). No entanto, o uso crônico de L-DOPA pode 
resultar no surgimento de efeitos adversos, tais como a discinesia induzida por levodopa (LID). A LID 
afeta negativamente a qualidade de vida de pacientes com DP. A catecol-o-metil transferase (COMT) 
é uma das enzimas envolvidas no metabolismo e regulação da disponibilidade de dopamina. Estudos 
relatam que polimorfismos nos genes da via de metabolização da L-DOPA podem estar associadas ao 
desenvolvimento de LID. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do polimorfismo no gene 
COMT (rs4680) com o desenvolvimento de LID em pacientes com DP. Um total de 95 pacientes com 
DP foram incluídos neste estudo. A genotipagem do polimorfismo no gene COMT (rs4680) foi realizada 
através da técnica de PCR-RFLP. Análises univariadas e multivariadas foram realizadas para avaliar a 
associação desse polimorfismo e fatores de risco com o desenvolvimento de LID. As análises univariadas 
revelaram associação estatística entre o desenvolvimento de LID com o tempo de duração da DP, tempo 
de duração da terapia com L-DOPA, dosagem total de L-DOPA equivalente e dosagem diária de L-DOPA 
(p < 0,05 para todos).
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A promoção da saúde bucal e a presença da assistência odontológica em oncologia contribuem de ma-
neira significativa na continuidade do tratamento oncológico, na prevenção, diagnóstico e tratamento de 
efeitos colaterais bucais e ou sistêmicos, possibilitando o trabalho interdisciplinar e o cuidado integral 
do paciente. No Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (CEON/ HUOC) foi cria-
do, em 2015, o serviço de Odontologia em Oncologia (CEON-ODONTO) que presta importante serviço 
aos pacientes oncológicos frente ao diagnóstico e manejo das complicações bucais advindas de terapias 
antineoplásicas, que vão desde o risco de infecção em pacientes imunossuprimidos, decorrentes da pró-
pria doença ou do tratamento proposto, quando na região de cabeça e pescoço. Diante disto, o objetivo 
deste trabalho é relatar a experiência vivenciada na residência em Odontologia Hospitalar com enfoque 
em Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (ICB/HUOC/
UPE). A proposta pedagógica deste Programa de residência é ativa, tomando como eixo o processo de 
ensino/trabalho em Odontologia.
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PALAVRAS-CHAVES: Comportamento Alimentar, Receptor 5-ht6, C-fos.

INTRODUÇÃO: o controle do comportamento alimentar é efetivado por uma complexa conexão entre 
estruturas encefálicas e do trato gastrointestinal, além de estímulos sensoriais como o olfato e paladar 
e propriedades inerentes ao alimento, como a textura e o sabor. Existe dois níveis de controle do com-
portamento alimentar: homeostático e o hedônico. O receptor serotoninérgico 5-HT6 é um dos mais 
recentes caracterizado, sendo inicialmente encontrado no corpo estriado do telencéfalo e quando acio-
nado estimula a adenilato ciclase. Sua presença no corpo estriado acrescido da habilidade de estimular 
o consumo de alimentos palatáveis sugere que este pode estar envolvido no controle hedônico do com-
portamento alimentar pelo sistema serotoninérgico. OBJETIVO: avaliar a ativação de células nervosas 
em áreas do controle do comportamento alimentar de ratos em resposta ao estímulo do agonista do 
receptor 5HT-6. METODOLOGIA: foi realizada a marcação de células imunoreativas a proteína c-fos 
em resposta a aplicação de agonista do receptor 5-HT6, em áreas que controlam o comportamento ali-
mentar hedônico em ratos albinos. Os animais foram agrupados em Controle (n=6) e Desnutrido (n=6): 
machos oriundos de mães que receberam dieta normoproteica e hipoproteica respectivamente.
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A toxoplasmose é uma doença parasitária que tem como agente etiológico o Toxoplasma gondii. O tra-
tamento habitual se dá através da combinação de duas drogas: sulfadiazina e pirimetamina. No entanto, 
essas medicações apresentam elevados índices de toxicidade, logo, faz-se necessária a busca de novas 
fontes de tratamento. Os microrganismos fotossintetizantes atualmente apresentam um elevado poten-
cial para pesquisa de biomoléculas com atividade antiparasitária. Devido a isso, o presente trabalho tem 
como objetivo verificar a ação antiparasitária de microorganismos fotossintetizantes (Chlorella vulgaris) 
frente ao Toxoplasma gondii. Para tal, foi realizado o cultivo padrão de células vero (ATCC n° CCL-81) 
para manutenção do parasito e a produção de extratos de C. vulgaris para verificar a atividade antipara-
sitária. As células foram descongeladas e cultivadas em Meio RPMI 1640 (da Atena Biotecnologia. Pre-
parado com HEPES, Glutamina, Antibióticos e Antifúngicos) e suplementado com soro bovino fetal 10% 
(inativado a 56ºC por 30min). As células foram cultivadas por duas semanas para crescimento e prolife-
ração e criopreservadas em nitrogênio líquido. Em conjunto, a biomassa da microalga, Clorella vulgaris, 
na concentração de 50mg/L foi produzida em cultura submersa utilizando o Bold’s Basal Medium. Ao 
atingir a fase exponencial de crescimento, o material foi centrifugado a 10 000 rpm, 4ºC por 10 minutos.
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PALAVRAS-CHAVES: Gravidez De Alto Risco, Exercício, Conhecimentos, Atitudes E Práticas Em Saúde

INTRODUÇÃO: O questionário CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) permite medir o que a popu-
lação sabe, pensa e como atua em relação a um determinado problema, através de um conjunto de 
questões elaboradas a partir das principais variáveis (causas ou efeitos), que uma dada teoria com-
preende enquanto determinante de um comportamento. Esta investigação fornecerá subsídios para o 
desenvolvimento de futuras estratégias educativas que facilitem a adesão à prática de atividade física de 
gestantes. OBJETIVO: Elaborar um protocolo de pesquisa através do questionário CAP sobre atividade 
física na gestação de alto risco. METODOLOGIA: Proposta de pesquisa baseada na metodologia CAP. 
Construído questionário sobre atividade física em gestantes de alto risco. Para isso foi realizada uma 
revisão da literatura. Propõe-se em etapa subsequente entrevistar 100 gestantes, com idade acima de 18 
anos, internadas na enfermaria de alto risco da maternidade do CISAM. RESULTADOS: Foram elabo-
radas 18 questões, das quais 04 foram destinadas para identificar o conhecimento, 04 a atitude e 10 de 
prática destinada a gestantes com relação a atividade física. Acredita-se que o estudo identificará que as 
gestantes tem pouco conhecimento sobre a temática. Em relação a atitude, é possível que sejam favorá-
veis à prática de atividade física e acreditem que o exercício traga benefícios para sua saúde e a do bebê.
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A espécie Libidibia ferrea é uma leguminosa que possui propriedade anti-inflamatória, antimicrobiana, 
cicatrizante, antioxidante e antitumoral. Tais propriedades podem ser devido à presença de compostos 
fenólicos, como as proantocianidinas e os flavonoides. A L. ferrea quando inoculada com fungos micor-
rízicos arbusculares (FMA) pode aumentar a produção de fitoquímicos nas folhas e na casca do caule. 
No entanto, na inflorescência de L. ferrea micorrízada não há registro do aumento da concentração de 
compostos fenólicos. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi determinar o tratamento micorrízico mais 
eficiente em aumentar a produção de proantocianidinas e flavonoides totais na inflorescência de L. fer-
rea. Em um campo experimental (montado em fevereiro de 2013) situado na Universidade de Pernam-
buco - Campus Petrolina foi feita a coleta da inflorescência de L. ferrea, 74 meses após o transplantio. 
O campo está dividido em seis blocos, com quatro tratamentos de inoculação: Gigaspora albida N. C. 
Schenck & G. S. Sm. (UFPE 01), Acaulospora longula Spain & N. C. Schenck (UFPE 21), Claroideoglo-
mus etunicatum (W.N. Becker & Gerd. e o controle (não inoculado), em quatro repetições. A secagem da 
inflorescência ocorreu em estufa (45 ºC), e o extrato foi preparado com 500 mg do material vegetal e 20 
mL de etanol (95%). A partir desse extrato, foram quantificados flavonoides e proantocianidinas totais. 
Plantas inoculadas com G. albida e com A.
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SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE 

AFRÂNIO E PETROLINA - PE

Wilson Gonçalves Ferreira Junior; Antonio Marcos Dos Santos

E-mail: wilson_goncalves@hotmail.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Regeneração, Cobertura Vegetal, Salinização, Perturbação, Desertificação

Apesar de existir uma série de trabalhos sobre a vegetação das Caatingas, ainda falta muito para o seu 
conhecimento, por isso, existe necessidade de continuar os levantamentos das espécies, e compreender 
como ela responde as perturbações. Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar o processo de au-
to-organização da vegetação da caatinga em áreas perturbadas. O experimento foi conduzido em uma 
área de Caatinga com diferentes tipos de perturbação da vegetação, situadas no projeto irrigado N11, 
município de Petrolina (PE), totalizando 4 hectares. Ambas as áreas apresentam diferentes tipos de 
perturbações sendo para Área 1 em processo de salinização e a Área 2 apresenta criações de caprinos 
de forma extensiva, a mesma também já sofreu extração de madeira a aproximadamente 8 anos. Foram 
instaladas 3 parcelas em cada área totalizando 6 parcelas de 20 x 20 m, sendo contabilizadas todas os 
indivíduos vivos com diâmetro ao nível do solo (DNS) ?3,0 cm e altura igual ou superior a 1,0 m. O ín-
dice de diversidade de Shannon foi calculado usando o software R Studio. A Área 1 apresentou índice de 
diversidade de 1,2 enquanto, a Área 2 diversidade de 1,5, considerada um pouco mais alta. No teste de 
salinização a Área 1 foi classificada como altamente salina enquanto que, a área 2 não salina.
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AUTOPERCEPÇÃO DE FELICIDADE ENTRE ADOLESCENTES DAS 
ESCOLAS ESTADUAIS DE OLINDA/PE

Nataly Pereira Da Costa; Viviane Colares Soares De Andrade Amorim
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CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Felicidade, Autopercepção

Compreende-se a adolescência como um período repleto de mudanças físicas, psíquicas e sociais entre 
os indivíduos. Os estudos sobre felicidade são considerados particularmente importantes na adolescên-
cia, devido à sua contribuição para desenvolvimento saudável dos jovens. Este estudo tem por objetivo 
descrever a prevalência da autopercepção de felicidade, associada aos fatores sociodemográficos entre 
adolescentes. Trata-se de um estudo do tipo transversal, que faz parte de uma pesquisa maior intitula-
da “Saúde Bucal e comportamentos de risco à saúde modificáveis na adolescência – Acompanhar para 
prevenir”. A população-alvo foi composta por alunos, na faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, 
regularmente matriculados no ensino médio de 27 escolas estaduais da cidade de Olinda/ PE. A coleta 
de dados foi realizada em sala de aula, através de questionário individual, anônimo e auto-aplicável, no 
período de março a junho de 2018. A amostra desse estudo foi de 2465 adolescentes que responderam a 
pergunta “De maneira geral, como você se sente em sua vida atual?”. Com relação aos dados sociodemo-
gráficos, percebe-se que a maioria dos adolescentes se encontrava na faixa etária dos 15 a 18 anos (72%), 
sexo feminino (56%) possui religião (64,5%), não possuem relacionamento afetivo (71%) e moram com 
os pais (86,5%).
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AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA NA MONITORIA 

ACADÊMICA

Wanderson Lima Dantas E Santos; Maria Elda Alves De Lacerda Campos

E-mail: wanlim2014@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Conhecimento, Diagnostico, Intervenção

As atividades desenvolvidas pela monitoria docente são uma prática de apoio pedagógico em busca 
do interesse em aprofundar-se nos conhecimentos teórico-práticos, bem como buscar a resolução das 
dificuldades encontradas nos conteúdos trabalhados em sala de aula. O objetivo foi discutir a avaliação 
como instrumento de construção de conhecimento na experiência de monitoria acadêmica. Trata-se de 
um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado pelos monitores da disciplina Saúde Cole-
tiva II da graduação de enfermagem, da Universidade de Pernambuco campus Petrolina. A disciplina de 
Saúde Coletiva II é constituída de aulas teóricas e aulas práticas. Diante dos momentos práticos dos mo-
nitores com os discentes, percebeu-se fragilidade diante das problemáticas abordadas em cada subgru-
po. Notou-se a necessidade de uma intervenção imediata, a fim de, minimizar as lacunas apresentadas. 
Foi realizada uma intervenção no processo ensino-aprendizagem com dois minicursos, um abordando 
as bases imunológicas em vacinação e calendário vacinal e o outro abordando a raiva humana e o esque-
ma para profilaxia da raiva humana pós-exposição. Como forma de avaliar o desempenho obtido após 
as intervenções foi aplicado um exercício avaliativo. No decorrer dos minicursos ofertados, os alunos 
demonstraram interesse e atenção, com a realização de perguntas pertinentes ao tema, participação das 
dinâmicas preparadas e com realização do exercício proposto.
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AVALIAÇÃO DA ANEMIA E SUA ASSOCIAÇÃO COM GRAVIDADE 
ENTRE PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE 

ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO 
DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ana Caroline Silva Maciel; Silvia Marinho Martins
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CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Insuficiência Cardíaca, Anemia, Doença De Chagas

INTRODUÇÃO: O decréscimo de 1% no valor de hemoglobina em pacientes com Insuficiência Cardíaca 
(IC) aumenta a mortalidade em torno de 6%.

Isso pode se relacionar à má nutrição, hemodiluição e insuficiência renal crônica. OBJETIVO: Analisar 
a prevalência de anemia e relacioná-la com gravidade em pacientes ambulatoriais de IC de etiologia 
chagásica (ICCh). METODOLOGIA: Estudo transversal com 183 pacientes, sendo 51 incluídos na aná-
lise em processamento do perfil do ferro. A coleta de sangue é feita com a aplicação de um questionário 
socioeconômico. Analisou-se sexo, idade, procedência, hemoglobina (Hb) (g/dL), hematócrito (Ht) (%), 
VCM (fL), HCM (pg), CHCM (g/dL) e RDW (%). Considerou-se as etiologias da IC, comparando-as com 
portadores de ICCh, e os fatores de gravidade com base na Classe Funcional (CF) (NYHA) e na Fração 
de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE). Definiu-se como anemia o padrão da Organização Mundial 
de Saúde, que é Hb<12 g/dL em mulheres e Hb<13 g/dL em homens. Para estatística, usou-se o soft-
were SPSS 20.0, em que p<0,05 é significante. RESULTADOS: Dos 183 pacientes, 59,6% são homens, a 
idade média foi de 60,25 (+/- 12,55) e a maioria (60,7%) procedente da Região Metropolitana do Recife. 
A maioria era ICCh (35,5%), seguida de etiologia hipertensiva (22,4%). A FEVE média foi de 37,36% 
(+/- 12,59) e maioria CF III (33,9%), seguida de CF II (27,3%). Do total, 40,9% são anêmicos, com sig-
nificância estatística para o sexo feminino (p=0,001) e a CF III (p=0,033).
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AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CIRURGIA DE TERCEIROS 
MOLARES SOB OS EFEITOS SEDATIVOS DA CICLOBENZAPRINA - 

ESTUDO PILOTO

Eugênia Leal De Figueiredo; Ricardo José De Holanda Vasconcellos
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Ansiedade, Cirurgia Bucal, Terceiro Molar

OBJETIVO: Avaliar a efetividade sedativa do relaxante muscular, Cloridrato de Ciclobenzaprina 10mg 
em pacientes submetidos a remoções de terceiros molares. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um 
ensaio clínico, randomizado, triplo-cego, controlado por placebo, envolvendo 10 pacientes. Os partici-
pantes receberam 10mg de Ciclobenzaprina ou placebo administrados na noite anterior e 1 hora antes 
da cirurgia. Foi utilizado o método “split-mouth”, e para cada paciente foram removidos dois terceiros 
molares, em dois momentos cirúrgicos distintos. A ansiedade foi avaliada de forma subjetiva através 
de escalas. RESULTADOS: Os pacientes apresentaram pontuação que evidenciou baixa ansiedade den-
tal e variáveis de pressão levemente reduzidas. A Escala Verbal de Ansiedade apresentou valores mais 
baixos para a ciclobenzaprina (1,20 ± 0,92) em relação ao placebo (1,30 ± 1,06), sugerindo redução do 
nível de ansiedade. A Escala Visual Analógica não apresentou valores reduzidos para a ciclobenzaprina 
(3,51 ± 2,38) em relação ao placebo (3,20 ± 2,36) ou baseline (3,42 ± 2,35). O Inventário de Spielberger 
apresentou resultados mais elevados para a ciclobenzaprina (40,5) quando comparados com o placebo 
(39,00). O Teste de Trieger evidenciou resultados mais elevados e maior tempo de execução quando os 
pacientes tomaram a ciclobenzaprina, sugerindo maior alteração à nível cognitivo quando submetidos à 
sedação pelo relaxante muscular.
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AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM ADOLESCENTES 
JOGADORES DE FUTEBOL: UM ESTUDO PILOTO
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Aptidão Física, Saúde , Adolescente

INTRODUÇÃO: a aptidão física é um conjunto de atributos físicos (capacidade cardiorrespiratória, for-
ça muscular, flexibilidade e velocidade/agilidade) que, quando está em níveis satisfatórios, contribui 
para manutenção da saúde, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, qualidade de vida e de-
senvolvimento do adolescente. OBJETIVO: descrever o nível de aptidão física de adolescentes atletas 
de futebol. METODOLOGIA: trata-se de um estudo piloto, realizado com 14 adolescentes atletas de 
futebol do sexo masculino, com idades de 12 a 13 anos. Para a avaliação da força muscular, velocidade/
agilidade e flexibilidade, foram aplicados: o teste de salto estático horizontal, a avaliação da preensão 
manual, por meio do dinamômetro preensão manual, Shuttle Run 4 x 10m; e o teste de sentar e alcançar. 
A análise dos dados foi realizada por intermédio da estatística descritiva (média, desvio padrão, máximo 
e mínimo) e inferencial, utilizando o teste T para uma amostra como estudo HAMMAMI et al., 2018. A 
normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. RESULTADOS: a idade média dos adoles-
centes foi 12,79 ?•0,42. Foram achados com relação à média e desvio-padrão dos testes físicos: o salto 
estático horizontal foi de 175,80 ? 13,30, centímetros (cm) a força dos membros superiores foi 23,40 ? 
6,40, quilograma força (kgf) a velocidade/agilidade avaliada pelo Shuttle Run (4x10m) foi de 11,80 ? 
1,70 segundos (seg) e a flexibilidade foi 28,40 ? 6,70 centímetros (cm).
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRENTE AO HIV/AIDS
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PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Síndrome Da Imunodeficiência Adquirida, Atenção Primária à Saúde, 
Descentralização.

INTRODUÇÃO: No ano de 2014, o Ministério da Saúde (MS) propôs uma alteração no modelo de aten-
dimento a pessoa que vive com HIV (PVHIV), com a descentralização dos Serviços de Assistência Espe-
cializada (SAE), tornando a Atenção Primária à Saúde (APS) a porta de entrada e ordenadora do cuidado 
ao HIV/aids. Essa proposta tem como objetivo garantir maior acessibilidade aos usuários do sistema de 
saúde e justifica-se pela mudança do perfil dessas pessoas e a disponibilização de esquemas ARV mais 
simplificados. OBJETIVO: Avaliar as ações referentes à assistência ao HIV/Aids na Atenção Primária 
à Saúde, segundo educação em saúde, diagnóstico, continuidade do cuidado, disponibilidade de recur-
sos materiais e espaço físico, acessibilidade e conhecimento profissional. METODOLOGIA: Trata-se de 
um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 163 enfermeiros da rede 
de Atenção Primária à Saúde dos oito Distritos Sanitários do município de Recife-PE, utilizando-se o 
questionário com 31 questões, avaliadas por 6 domínios, validado para avaliação de controle do HIV/
Aids na Atenção Básica destinado a profissionais de saúde. RESULTADOS: O domínio que apresentou 
maior média foi o de diagnóstico (26,52+5,21), seguido dos domínios educação em saúde (17,90+5,27), 
continuidade do cuidado (14,12+1,84), acessibilidade (12,74+2,13), conhecimento dos profissionais 
(11,26+3,40) e disponibilidade de recursos materiais e espaço físico (9,71+3,50).
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AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE 
TIMP2 COM ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES EM 

PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME
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PALAVRAS-CHAVES: Anemia Falciforme, úlcera De Membros Inferiores, Timp2

INTRODUÇÃO: As Úlceras de Membros Inferiores (UMIs) constituem uma das manifestações cutâneas 
mais comuns da anemia falciforme (AF). A fisiopatologia das UMIs não é completamente entendida, 
mas acredita-se que o seu aparecimento depende de vários fatores interligados como hipóxia tecidual, 
hemólise e fatores genéticos. O gene TIMP2 codifica a proteína TIMP-2, que é um inibidor de matalo-
proteinases (MMPs), enzimas proteolíticas que estão envolvidas em remodelação tecidual e degradação 
de matriz extracelular. Além de agir diretamente como inibidora de MMPs, a TIMP-2 também tem ação 
na promoção da proliferação celular, atividade anti-angiogênica, pró e anti-apoptótica. Desta forma, os 
polimorfismos do gene TIMP2 poderiam estar relacionados com um risco aumentado de desenvolvi-
mento de UMI. OBJETIVOS: Avaliar a associação do polimorfismo rs7501477 do gene TIMP2 com UMIs 
em pacientes com AF. METODOLOGIA: Foram incluídos 322 pacientes com AF que foram divididos 
em dois grupos: grupo caso, constituído de 129 pacientes que apresentaram histórico atual ou prévio de 
UMI e grupo controle constituído de 193 pacientes sem histórico de UMI. A análise dos polimorfismos 
foi realizada por PCR em tempo real, utilizando a metodologia Taqman. As análises estatísticas foram 
feitas pelo teste exato de Fisher e teste de Qui-quadrado utilizando o software SPSS 19.0.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA E CITOTOXICIDADE 
DE PROTEÍNAS ALERGÊNICAS ENCAPSULADAS EM 

NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS
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PALAVRAS-CHAVES: Nanopartículas Poliméricas, Levana, Caseína, Alergias Alimentares, Vacinas

Nas últimas décadas, a prevalência das doenças alérgicas vem aumentando consideravelmente, prin-
cipalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A imunoterapia alergênica (IT) conven-
cional está associada com alta indução de reações adversas, de intensidade e gravidade variável. Neste 
sentido, novos adjuvantes para IT, tanto em fase experimental quanto em fase clínica estão sendo in-
vestigados. Este projeto de pesquisa teve como objetivo avaliar a atividade biológica e citotoxicidade 
in vitro de proteínas alergênicas encapsuladas em NP. Para isso, NP de levana (NP) foram preparadas 
pelo método da nanoprecipitação. As NP vazias (NP) serviram de base para as formulações contendo a 
proteína alergênica modelo (caseína, Cas), que foi incorporada na solução de levana 0,5% (0,1 mg/mL) 
antes da formação das NP (NP-Cas). A caracterização físicoquímica incluiu análise do tamanho médio 
de partícula, índice de polidispersão, morfologia, potencial zeta e eficácia de encapsulamento. O estu-
do de citotoxicidade foi realizado em macrófagos J774 pelo método do 3-(4, 5- dimethylthiazolyl-2)-2, 
5-diphenyltetrazolium bromide (MTT). No presente trabalho, NP de levana contendo caseína (NP-Cas) 
foram desenvolvidas satistaforiamente, compreendendo nanoesferas de tamanho adequado (180-210 
nm) e carga de superfície negativa (-10-12 mV). As formulações obtidas apresentaram-se homogêneas, 
com índice de polidispersão inferiores a 0.
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AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA MOTORA EM ESCOLARES: 
UMA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS TESTES E SEUS 

SUBDOMÍNIOS
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PALAVRAS-CHAVES: Desempenho Psicomotor, Competência Motora, Mensuração Motora, Avaliação 
Motora, Crianças.

Numa perspectiva desenvolvimental, a competência motora (CM) – definida como proficiência em ha-
bilidades motoras (HM) – deveria englobar a consistência (qualidade dos padrões de movimento) e a 
constância motora (adaptabilidade dos padrões de movimento) (KEOGH, 1977). Mas nem todos os ins-
trumentos criados para avaliá-la têm observado esta noção teórica, ademais, incluem distintas catego-
rias de HM testadas – locomoção (LO), estabilização (ES) e controle de objetos (CO) – em musculatura 
grossa ou fina. Alguns instrumentos recentes – Test of Motor Competence (TMC); Motor Competence 
Assessment (MCA); tarefa Supine to Stand (STS) – têm comparado seus resultados aos da bateria Test 
of Gross Motor Development, TMGD-2, considerada padrão-ouro para verificar o desenvolvimento de 
HM. Mas, não está claro se tais instrumentos consideram as noções de Keogh e se concordam entre si ao 
serem aplicados. O presente estudo se propõe a analisar as associações entre esses instrumentos (TMC, 
STS, MCA) incluindo as análises das categorias de HM (LO, CO, ES). Este é um estudo correlacional, 
com delineamento transversal. A população será de crianças típicas, entre 08 a 10 anos (n estimado de 
221 sujeitos). A descrição amostral será feita pela idade, altura e massa corporal; a medida da CM usará 
as baterias: TGMD-2 (LO, CO), TMC (CO musculatura fina e ES), MCA (CO, LO, e ES) e STS (ES).
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AVALIAÇÃO DA DIFUSÃO DE TRÊS CIMENTOS 
RESINOSOS AUTOADESIVOS EM DENTINA ATRAVÉS DE 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ANÁLISE 
HISTOMORFOMÉTRICA
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PALAVRAS-CHAVES: Cimentação, Cimentos Dentários, Dentina

A viscosidade é uma propriedade dos cimentos resinosos que ainda é objeto de estudos, principalmen-
te devido à recomendação de incorporação da smear layer, que pode atuar como uma barreira, nos 
processos de cimentação de próteses. E a força de compressão durante o assentamento da peça nos 
períodos iniciais também pode influenciar na difusão desse material. O objetivo é analisar a influência 
da viscosidade e da força de compressão na difusão de três cimentos resinosos autoadesivos em dentina 
através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A amostra foi constituída de seis dentes (N=12), 
distribuídos aleatoriamente nos três grupos. Os cimentos incluídos no estudo foram: Grupo 1: Relyx 
U200 (3M ESPE), Grupo 2: Maxcem Elite (Kerr) e Grupo 3: SET PP (SDI). Os dentes foram embutidos 
e fixados com resina acrílica autopolimerizável em tubos de PVC (10mm x 10mm) com a coroa além da 
borda do tubo. Foram removidas as tampas oclusais 1mm abaixo do sulco central para exposição da 
dentina e cimentados discos de resina composta com 2mm de altura por 8mm de diâmetro com duas 
forças compressivas padronizadas (20g e 40g) sobre os espécimes. Após isto serão feitas hemisecções 
com a interface dente/cimento/material restaurador e serão reembutidas, aplicada uma camada de ouro 
sobre as amostras e levadas ao MEV. As mesmas amostras serão levadas para estudo histomorfométrico.
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AVALIAÇÃO DA DOR E INCAPACIDADE FUNCIONAL EM 
INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA
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PALAVRAS-CHAVES: Dor Lombar, Fisioterapia, Classificação Internacional De Funcionalidade, Inca-
pacidade E Saúde.

INTRODUÇÃO: A dor lombar é definida como uma dor localizada entre a margem inferior do décimo 
segundo par de costelas e as dobras glúteas inferiores, acompanhada ou não de sintomas neurológicos 
nos membros inferiores. É considerada inespecífica quando não há uma causa identificável e pode levar 
a limitações da função e participação na sociedade. OBJETIVO: Avaliar o nível de dor e incapacidade 
funcional de adultos com dor lombar crônica inespecífica, classificados como baixo e médio risco de 
prognóstico para incapacidade, de acordo com a ferramenta Start Back Screening Tool (SBST-Brasil), do 
polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA. METODOLOGIA: Estudo descritivo, sendo incluídos indivíduos com 
idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, com sintoma de dor lombar, por mais de três meses. Foi 
realizada uma entrevista sociodemográfica, avaliação da percepção da dor, por meio da Escala Analógica 
Visual (EAV) e avaliação da incapacidade funcional, utilizando-se o Questionário Roland-Morris Bra-
sil. RESULTADOS: A amostra foi composta por 59 indivíduos, sendo 69,5% do sexo feminino e 30,5% 
masculino, com idade média de 37,83±11 anos. Observou-se que 37,3% (n=22) dos indivíduos foram 
classificados como SBST baixo e 62,7% (n=37) com SBST médio.
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AVALIAÇÃO DA DUREZA, ESTABILIDADE DE COR, SORÇÃO E 
SOLUBILIDADE DE RESINAS BULKFILL RESTAURADORAS
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CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Resinas Compostas, Dureza, Cor, Absorção, Solubilidade

A resistência dos materiais restauradores aos desafios do ambiente bucal e propriedades mecânicas são 
essenciais para a longevidade das restaurações. Este trabalho avaliou dureza, estabilidade de cor (?E), 
sorção e solubilidade das resinas Filtek Bulk Fill (FBF), Tetric N-Ceram Bulk Fill (TNC), Opus Bulk Fill 
(OBF). Foram confeccionadas 10 corpos de prova (CP) em formato de discos 15x1mm (ISO 4049:2009) 
fotoativados nas duas faces por 40s (1200 mW/cm2). Para o teste de microdureza Vickers (300gf por 
15s) foram realizadas 3 leituras por CP. Para o teste de sorção e solubilidade 5 CP foram mantidas em 
dessecador a 37°C, por 24 h, depois 23°C por 2 h até atingir massa constante (m1) e a seguir imersos em 
água destilada (37°C por 1 semana) em seguida secos e pesados (m2). Os CP retornaram ao dessecador 
e novamente pesados (m3). Para ?E os CP foram divididos e imersos em água e café, avaliados antes 
e após 1 e 7 dias, com Vita Easy Shade. Para o teste de normalidade foi usado o teste de Shapiro-Wilk, 
para não normalidade o Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (p<0,05). A FBF apresentou maior dureza 
(56,38±1,07) estatisticamente significante (p<0,001), seguida da OBF e TNC. Para avaliação de sorção 
de água, foi observado diferença significativa entre as resinas (p=0,005) sendo a TNC (11,3 µg/mm3) 
a que apresentou valores menores. Para solubilidade foi observado que a resina OBF (-2,83 µg/mm3) 
apresentou valor significativamente menor de solubilidade do que a FBF e TNC.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO MANEJO DAS PARESTESIAS PÓS 
CIRURGIA ORAL
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CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Parestesia, Nervo Lingual, Cirurgia Bucal, Terapêutica, Odontologia.

INTRODUÇÃO: Os procedimentos cirúrgicos odontológicos podem lesionar um nervo e causar pareste-
sia, que é a insensibilização de uma região após uma lesão neural. OBJETIVO: Avaliar a eficácia clínica 
das terapias mais utilizadas pelos professores e pós-graduandos em Cirurgia e Traumatologia Bucoma-
xilofacial (CTBMF) da Faculdade de Odontologia de Pernambuco da Universidade de Pernambuco em 
casos de parestesia pós exodontias. METODOLOGIA: O projeto é um estudo prospectivo com avaliação 
qualitativa baseado em questionários, sob CAAE: 17384619.2.0000.5207. Foram analisados dados de 
frequência, através de uma avaliação censitária onde foram entrevistados cirurgiões-dentistas acerca 
dos principais manejos terapêuticos e suas eficácias no tratamento de parestesia pós exodontias. O 
questionário constou de perguntas relacionadas ao perfil do profissional, incidência de parestesia labial 
(PLa) e lingual (PLi) após exodontias, forma de tratamento, sucesso e adesão do paciente. RESULTA-
DOS: A pesquisa encontra-se em andamento, tendo como resultados preliminares: Sobre PLa: 25% dos 
entrevistados tiveram 1 caso, 12,5% tiveram mais de 5 casos e 62,5% não tiveram casos; Sobre PLi: 50% 
relataram ter, cada um, um paciente acometido e 50% não tiveram; Os tratamentos mais usados foram o 
Laser, medicamentos (sem especificação), fisioterapia e Etna; Os manejos apontados como mais eficazes 
foram: Etna; fisioterapia; medicação (sem especificação); associação entre Laserterapia e medicação.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E REPRODUÇÃO 
DE DETALHES DE ALGINATOS PARA MOLDAGEM APÓS 

DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO 
PERACÉTICO E GLUTARALDEÍDO
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PALAVRAS-CHAVES: Alginatos, Estabilidade Dimensional, Desinfecção, Reprodução De Detalhes

INTRODUÇÃO: Os alginatos possuem amplo uso na odontologia, são de fácil manipulação, possuem 
boa capacidade de cópia, além de serem produtos de baixo custo. Entretanto, a água presente em sua 
reação e em sua estrutura final é responsável por sua baixa estabilidade dimensional, em função dos 
fenômenos de sinérese e embebição. Como consequência, a odontologia tem buscado materiais cada vez 
mais estáveis, trazendo novos alginatos ao mercado. OBJETIVO: Avaliar a influência da armazenagem 
e dos processos de desinfecção dos alginatos com alta estabilidade dimensional no transcorrer de cinco 
dias. METODOLOGIA: Os produtos avaliados na pesquisa foram: Os alginatos Hydrogum 5, Cavex Co-
lorChange, Jeltrate Plus e Jeltrate Dustless, além dos desinfetantes Sterilife® (ácido peracético 0,2%), 
Glutaron® (glutaraldeído 2%) e Solução de Milton (hipoclorito de sódio 1%). Foi utilizado um sistema 
de matriz-moldeira de precisão adequada para as avaliações, com os alginatos sendo submetidos a um 
dos processos de desinfecção e analisados em diferentes intervalos de tempo (pós geleificação, pós de-
sinfecção imediata, 24, 48, 72, 96 e 120 horas pós desinfecção). Após 120 horas pós desinfecção, foram 
obtidos modelos em gesso tipo IV do vazamento nos moldes avaliados, para análise da reprodução de 
detalhes dos alginatos.
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE 
METALOPROTEINASEADAM-10 EM TUMORES GÁSTRICOS

Pedro Marcos Da Costa Oliveira; Luiza Rayanna Amorim De Lima
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CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Adenocarcinoma Gástrico, Adam-10, Glicobiologia, Imuno-histoquímica.

O câncer gástrico é a mais contínua neoplasia maligna do aparelho digestivo. Foi estimado que, para o 
biênio 2018-2019, 13.540 casos novos de câncer de estômago entre homens e 7.750 nas mulheres, sendo 
o câncer gástrico o quarto tumor maligno mais frequente no sexo masculino e sexto na população fe-
minina, aumentando em ambos os gêneros, a partir de 35-40 anos. As proteínas ADAM (A Disintegrin 
And Metalloproteinase) constituem, normalmente, uma família de proteínas integrais da membrana 
plasmática das células. A superexpressão do gene ADAM10, pode resultar em perturbação da função do 
complexo protéico de caderina, o que pode causar adesão celular fraca e conferir propriedades invasivas 
ao tumor. Além disso, a adesão celular reduzida está associada à perda da inibição de contato, permitin-
do assim falha na sinalização do controle de crescimento, desencadeando um processo metastático. Esta 
alteração no complexo proteico de caderina, aumenta a atividade de invasão e expressão das caracterís-
ticas mesenquimais em células de câncer colorretal, também podendo ocorrer em outras neoplasias do 
trato gastrointestinal, como em tumores gástricos. Esta proposta tem como objetivo analisar o perfil de 
expressão da proteína ADAM-10 em tumores gástricos, avaliando as variações de expressão que tendem 
a ser relevantes no diagnóstico e prognóstico do câncer gástrico.
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DO COLÁGENO TIPO 
XV EM TUMORES GÁSTRICOS
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CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Câncer Gástrico, Colágeno Xv, Imuno-histoquímica, Tricrômio De Gomori

De acordo com dados recentes analisados pelo instituto Nacional de Câncer (INCA) entre todos os cân-
ceres que ocorrem no mundo, essa neoplasia maligna alcançou o quinto lugar, no ano de 2012, com 
prevalência de quase um milhão de casos, 6,8% do total. Sendo o objeto de estudo este projeto, teve 
como finalidade analisar, de forma detalhada e criteriosa a expressão diferenciada do colágeno tipo XV 
em tumores da região gástrica por imuno-histoquímica. Buscando acompanhar e avaliar as variações 
relevantes para contribuir no diagnóstico do câncer gástrico, avaliando de forma associativa a expres-
são da proteína com os parâmetros de sobrevivência. Foi realizado um estudo observacional, analítico 
e de caráter retrospectivo. Dos pacientes diagnosticados com tumores gástricos foram selecionadas 19 
amostras de tumores, dos quais 03 eram mucinosos, 01 neoplasia mesenquimal, 07 intestinal, 05 difuso 
e 03 papilífero foram submetidas a estudo fotomicrográfico com coloração tricrômio de gomori, a fim 
de quantificar a deposição de colágeno intersticial. Infelizmente não foi possível realizar a avaliação da 
expressão do colágeno nas amostras pois o anticorpo fornecido pelo fabricante apresentou falha durante 
o processo de produção. A partir do estudo fotomicrográfico realizado foi possível confirmar os tumores 
gástricos possuem potencial desmoplásico, evidenciados pela alteração na distribuição das fibras de 
colágeno intersticial no estroma dos tumores pela coloração tricrômio de Gomori.
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM 
PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE 

ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO 
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Doença De Chagas, Insuficiência Cardíaca, Diabetes Mellitus

INTRODUÇÃO: A diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) desempenha um importante papel na fisiopatologia 
da insuficiência cardíaca (IC), no entanto, a característica da DM2 relacionada à IC decorrente da Doen-
ça de Chagas (DCh) não é muito bem compreendida. OBJETIVO: Analisar a prevalência de DM2 nos 
portadores de insuficiência IC de etiologia chagásica, comparando com a prevalência das outras etiolo-
gias, em ambulatório de referência no Estado de Pernambuco. METODOLOGIA: Estudo observacional 
transversal, incluídos pacientes com IC de etiologia Chagas e não Chagas, para fim de comparação, 
durante o período de fevereiro de 2018 a junho de 2019, separando em um grupo portador da DCh e 
o outro de não portadores. Os participantes foram submetidos a um questionário socioeconômico e a 
coleta de sangue para aferição da hemoglobina glicada. RESULTADOS: Foram avaliados 176 pacientes, 
dos quais 35,8% (63) de etiologias chagasica e 64,2% (113) de outras etiologias [idade média: 60,3 anos 
; 62,5% homens; pacientes com IMC >25Kg/m2; dislipidemia: 38,5% e hipertensos: 74,3%]. Os porta-
dores de IC não chagásica apresentaram maior comprometimento metabólico, com maiores índices de 
hipertensão arterial sistêmica e IMC, mas são mais jovens, com 54% dos pacientes com menos de 65 
anos, frente a 29,2% dos chagásicos.
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1,3-PROPANODIOL POR 
LACTOBACILLUS DIOLIVORANS A PARTIR DE GLICEROL 
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CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Batelada, Conversão Microbiana Do Glicerol Bruto, Cromatografia Líquida De 
Alta Eficiência

O 1,3-propanodiol (1,3-PDO) é um composto químico com extensa aplicação comercial na fabricação 
de poliésteres, como aditivo de alimentos e medicamentos. O 1,3-PDO pode ser produzido por vias quí-
micas ou biológicas, sendo a biológica uma alternativa promissora por reduzir custos e apresentar um 
processo simples que não gera poluentes tóxicos. O projeto teve como objetivo produzir 1,3-PDO por via 
fermentativa com Lactobacillus diolivorans em meio de produção composto por glicerol bruto obtido a 
partir de óleo de cozinha. Para as fermentações, os meios de produção avaliados foram formados por 
glicose e glicerol PA ou bruto em diferentes concentrações (1 %, 2 %, 3 %, 4 %). Para os cultivos foram 
utilizados frascos de 500 mL mantidos estáticos à 35 °C por 15 h e alíquotas foram retiradas em inter-
valos de aproximadamente 2 h para avaliação da cinética de crescimento microbiano e concentrações 
de glicose, glicerol, 1,3-PDO, ácido acético, ácido láctico e etanol. A concentração de 1,3-PDO, glicose, 
glicerol e subprodutos fermentativos foram determinadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
em equipamento Agilent série 1200 com coluna Aminex HPX-87H à 35 °C, F = 0,6 mL/min, 20 ?L de 
volume de injeção e solução de H2SO4 5 mM como fase móvel. Para quantificar o ácido láctico foi utili-
zado detector de arranjo de diodos à 210 nm e para quantificar 1,3-PDO, glicose, ácido acético, glicerol e 
etanol foi utilizado o detector de índice de refração.
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CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Glicerol Bruto De óleo De Cozinha, 1,3-propanodiol, Milhocina, Hidrolisado Da 
Palma Forrageira

O 1,3-propanodiol (1,3-PDO) é um dos mais promissores compostos químicos de alto valor agregado 
que pode ser obtido a partir de glicerol por síntese biológica. O 1,3-PDO apresenta aplicação comercial 
na formulação de laminados, solventes, detergentes, plásticos biodegradáveis e politereftalato de trime-
tileno (PTT). Por esta razão, o objetivo deste estudo foi avaliar a produção de 1,3-PDO por Lactobacillus 
diolivorans a partir de glicerol bruto gerado como subproduto da produção de biodiesel a partir de 
óleo de cozinha. Além disso, visando a obtenção de um meio de baixo custo para produção de 1,3-PDO, 
avaliou-se as substituições de glicose por hidrolisado da palma forrageira e as fontes nitrogenadas por 
milhocina. As fermentações foram realizadas com o microrganismo L. diolivorans em frascos de 500 mL 
estático à 35 °C por 15 h. Os meios de produção avaliados foram: meio sintético com glicose e glicerol PA 
ou bruto; meio sintético com hidrolisado da palma e glicerol PA ou bruto; meio complexo formado por 
milhocina, glicose e glicerol PA ou bruto; meio complexo formado por milhocina, hidrolisado da palma 
e glicerol PA ou bruto. Em todas as fermentações foram quantificados por HPLC a produção de 1,3-PDO, 
etanol, ácido láctico, glicose, glicerol, 3-hidroxipropanaldeído e ácido acético. O hidrolisado de palma e 
o glicerol bruto foram obtidos com o projeto Pesquisas Integradas para a Garantia da Sustentabilidade 
Hídrica, Alimentar e Energética no Bioma Caatinga (PEGASUS) do Dep.
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AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CURA DE 
RESINAS COMPOSTAS BULKFILL COM APARELHOS 
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PALAVRAS-CHAVES: Resinas Compostas, Profundidade De Cura, Microdureza

A incorporação de fotoiniciadores alternativos na composição de algumas resinas favoreceu o desenvol-
vimento de novas fontes de luz que abrangessem os comprimentos de onda necessários para ativação 
dessas moléculas. Apesar das resinas bulk fill serem indicadas em incrementos únicos em cavidades pro-
fundas, alguns estudos questionam essa profundidade estabelecida pelos fabricantes. O presente estudo 
avaliou a profundidade de cura de resinas bulk fill (Tetric EvoCeram Bulk Fill/Ivoclar Vivadent (TBF); 
Filtek Bulk Fill Posterior/3M Espe (FBF); OPUS Bulk Fill/FGM; Aura Bulk Fill/SDI) com aparelhos 
monowave (Radii-cal, SDI, Bayswater, Victoria, Australia) e polywave (Bluephase G2, Ivoclar Vivadent, 
Inc). A profundidade de cura foi analisada pela ISO 4049:2009 (PCISO) e através da microdureza Vic-
kers (VHN). Para PCISO, as resinas foram inseridas em uma matriz cilíndrica (4mm x 10mm) e fotopo-
limerizadas por uma das extremidades. O comprimento absoluto (CA) da porção fotopolimerizada foi 
mensurada e dividido por 2. Para VHN, as amostras foram confeccionadas em uma matriz em forma 
de meia cana e realizadas endentações a cada 1mm ao longo do comprimento da amostra. Os dados fo-
ram avaliados através dos testes de Kruskal Wallis e de Mann Whitney e a interação entre as resinas e 
o método de fotopolimerização pelo teste ANOVA para dois fatores. Pela PCISO, a maior profundidade 
foi obtida pela resina FBF com Monowave (3.57mm). Não houve diferenças entre as resinas no modo 
Polywave (p=0.083).
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM 
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PALAVRAS-CHAVES: Crianças, Expansão Rápida Da Maxila, Apneia Obstrutiva Do Sono, Qualidade 
De Vida.

INTRODUÇÃO: As alterações na morfologia craniofacial, como atresia maxilar, facilitam a obstrução das 
vias aéreas superiores e elevam o risco para distúrbios respiratórios do sono (DRS). Além de causarem 
repercussões clínicas importantes, os DRS podem afetar a qualidade de vida (QV) dos seus portadores. 
OBJETIVO: Avaliar a QV de crianças com moderado e alto risco de DRS antes e após a expansão rápida 
da maxila (ERM). METODOLOGIA: A amostra foi composta por 30 crianças de 7 a 11 anos de idade, 
de ambos os sexos e que apresentavam atresia maxilar. Foram realizadas entrevistas com o responsável 
através da aplicação de um questionário que avaliou os distúrbios do sono (EDSC) e outro questionário 
que avaliou qualidade de vida (OSA-18). RESULTADOS: Antes da intervenção (T1), 63,3% das crianças 
tinham risco moderado e 36,7% tinham risco alto de desenvolver DRS. Após a intervenção (T2), 53,3% 
das crianças passaram a ter risco moderado e 46,7% passaram a ter baixo risco de desenvolver DRS. Em 
relação à QV, houve uma melhoria na qualidade de vida dos avaliados de T1 para T2 (p<0,001).
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE 
DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS ATENDIDOS PELO INSTITUTO 
DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO 
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PALAVRAS-CHAVES: Qualidade De Vida Relacionada A Saúde, Doença Renal Crônica, Health Utilities 
Index.

Desprovido de estudos que buscam avaliar a qualidade de vida relacionado a saúde (QVRS) de pacientes 
que estão em tratamento médico no Brasil principalmente tratando-se de insuficiência renal crônica 
esse estudo teve como objetivo avaliar a QVRS dos pacientes diagnosticados com insuficiência renal 
crônica em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira na cidade de 
Salgueiro, sertão central de Pernambuco, no período de agosto de 2018 a julho de 2019. Com finalida-
de de auxiliar políticas públicas voltadas para esse tipo de tratamento, para que assim sejam adotadas 
medidas que melhorem a qualidade de vida dos pacientes em tratamento. O instrumento utilizado para 
chegar as conclusões do estudo em questão foi um questionário auto aplicado o Health Utilities Index 
(HUI), para alcance dos resultados a estatística descritiva foi empregada, por meio de desvio padrão, 
percentual, média, coeficiente de correlação, moda, percentis, valores mínimos e máximos. Os pacientes 
e médicos que fizeram parte da amostra da pesquisa só responderam o questionário uma única vez já 
que se trata de uma pesquisa de coorte prospectiva. Ficou evidenciado que a insuficiência renal pode ser 
diagnosticada em pacientes jovens a idosos, com renda média de um salário mínimo. Fica comprovado 
com dados da pesquisa que os pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica são na maioria 
do sexo masculino.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA EM SERVIÇOS 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: ESTUDO COMPARATIVO 

EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA DE 
PERNAMBUCO
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CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Ensino Superior, Qualidade Percebida, Hedperf, Intenção De Recomendação

A qualidade de serviços no ensino superior é um dos princípios educacionais presentes na Constituição 
Federal brasileira e que é refletido no Plano Nacional de Educação, que trata da elevação da qualidade 
da educação superior no país. Todavia, mais que uma imposição legal, gerenciar a qualidade de serviços 
educacionais é fundamental para quaisquer instituições de ensino que busquem oferecer serviços de ex-
celência. O presente artigo buscou avaliar a relação entre a Qualidade de Serviços, a partir da utilização 
do modelo de avaliação de Qualidade de Serviços Educacionais em Educação Superior - HEdPERF, com 
a disposição dos alunos para indicarem a IES a amigos e parentes, em uma análise comparativa entre 
instituições de ensino superior pública e privada. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, de 
corte transversal único, a partir da utilização da técnica de levantamento, em uma Universidade Pública 
e uma Privada, tendo sido obtida uma amostra de 435 questionários válidos. Para a análise dos dados, 
foi utilizada a técnica de regressão logística e, como resultados, verificou-se que os alunos das duas 
IES apresentam padrões de recomendação consideravelmente divergentes. As dimensões Reputação e 
Conteúdo Programático se mostraram como sendo as mais relevantes nos modelos das dos dois tipos 
de instituições.
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ADESIVA EM DENTINA DE TRÊS 
CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS ATRAVÉS DE TESTE DE 

MICROTRAÇÃO
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PALAVRAS-CHAVES: Resistência Ao Cisalhamento, Cimentos De Resina, Dentina, Cimentação

INTRODUÇÃO: O condicionamento da dentina com ácido fosfórico 37% promove a criação de matrizes 
colágenas que reduzem o potencial de penetração dos materiais viscosos e a resistência adesiva destes, 
promovendo uma fraca interface de união. A ação dos cimentos autoadesivos sobre a dentina promove 
valores de resistência à adesão ditos como favoráveis, embora não produza uma camada híbrida con-
sistente e apresente graus de difusão limitada entre as marcas comercializadas. OBJETIVO: Avaliar a 
resistência adesiva em dentina de três cimentos resinosos autoadesivos através de teste de microcisalha-
mento. METODOLOGIA: Foram utilizados 30 (trinta) molares humanos hígidos, extraídos por indica-
ção terapêutica, solicitados ao Banco de Dentes Humanos da Universidade Estadual da Paraíba-BDH/
UEPB. Os dentes foram incluídos em cilindros plásticos de PVC (Tigre ind e com. Ltda) com 20 mm de 
diâmetro 20 mm de altura, e fixados na área central do cilindro com auxílio de resina acrílica autopoli-
merizável (Clássico, Artigos Odontológicos Ltda). Os cimentos autoadesivos estudados foram divididos 
de acordo com o grupo: G1- Relyx U200 (3M ESPE), G2- Maxcem Elite (Kerr) e o G3- SET PP (SDI) com 
10 (dez) amostras por grupo.
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS 
UNIVERSAIS EM DENTINA AFETADA
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PALAVRAS-CHAVES: Adesão Em Odontologia, Resistência De União, Dentina.

Os sistemas adesivos podem ser considerados revolucionários em muitos aspectos da odontologia mini-
mamente invasiva, permitindo procedimentos clínicos que antes não eram possíveis (BRESCHI, 2018). 
Esse trabalho teve como objetivo avaliar in vitro a resistência de união de seis sistemas adesivos univer-
sais em dentina afetada por lesão de cárie artificial, através do ensaio mecânico de microtração (µTBS). 
Foram utilizados seis sistemas adesivos universais Single Bond Universal (3M ESPE), Ambar Universal 
(FGM), YBOND Universal (Yller), All-Bond Universal (Bisco), Tetric N-Bond (Ivoclar) e Prime & Bond 
Universal (Dentsply) e o adesivo autocondicionante ClearFil SE Bond (Kuraray) como grupo controle. 
14 (quatorze) terceiros molares humanos foram divididos em sete grupos. O esmalte oclusal foi remo-
vido em cortadeira metalográfica visando padronizar a Smear Layer. As lesões foram artificialmente 
desenvolvidas por meio do modelo dinâmico de ciclagem de pH (protocolo de Tem Cate e Duijsters). 
Cada espécime foi ciclado alternamente por 8 horas em 10ml de solução desmineralizadora e 16 horas 
em 10ml de solução remineralizadora durante 14 dias. Cada adesivo foi aplicado e fotopolimerizado de 
acordo com as recomendações do fabricante, seguida da construção da porção coronária em resina com-
posta de forma incremental. Os espécimes foram armazenados em água destilada e submetidos a ensaio 
de microtração com velocidade de 0,5 mm/min.
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMAS 
ADESIVOS UNIVERSAIS À DENTINA HÍGIDA ATRAVÉS DO TESTE 

DE MICROTRAÇÃO (ΜTBS)
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PALAVRAS-CHAVES: Adesivo, Resistência De União, Dentina.

OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento biomecânico de seis sistemas 
adesivos universais através do ensaio de microtração (?TBS). MÉTODOS: Os sistemas adesivos uni-
versais utilizados foram: ClearFil Universal (Kuraray), Scotchbond Universal (3M ESPE), Ambar Uni-
versal (FGM), YBOND Universal (Yller), All-Bond Universal (Bisco), Tetric N-Bond Universal (Ivoclar 
Vivadente) . O adesivo autocondicionante ClearFil SE Bond (Kuraray) foi aplicado como grupo contro-
le, utilizando a estratégia de adesivo autocondicionante, seguindo as recomendações do fabricante. 28 
terceiros molares humanos foram divididos em 7 grupos. A Smear Layer foi padronizada nas superfícies 
expostas da dentina com lixa de papel. Cada adesivo foi aplicado e fotopolimerizado. A porção coronária 
foi construída de forma incremental e palitos dentina/resina foram preparados. As amostras foram ar-
mazenadas em água destilada e submetidas a ?TBS (0,5 mm / min). Os dados foram analisados ??pelo 
teste de Kruskal-Wallis, com comparações múltiplas, e a hipótese de normalidade dos dados foi reali-
zada pelo teste de Shapiro-Wilk (? = 0,05). RESULTADOS: Todos os adesivos universais apresentaram 
maiores valores de resistência de união que o grupo controle (20,77 MPa), com diferenças significativas 
entre os adesivos universais, destacando-se o adesivo Scotchbond Universal (33,98 MPa) e o ClearFil 
Universal (31,59 MPa).
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS 
DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS COM USO DE L-PRF
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CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Fibrina Rica Em Plaquetas E Leucócitos, Regeneração óssea, Terceiro Molar

INTRODUÇÃO: Após a exodontia sinais e sintomas da inflamação ocorrem como um processo comum 
do reparo. Um dos objetivos da analgesia pré-emptiva é limitar esses sinais e sintoma, sem, contudo, 
prejudicar a reparação. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho a ação do L-PRF na modulação dos si-
nais e sintomas da inflamação após a exodontia de terceiros molares. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 
selecionados indivíduos com indicação de exodontia de terceiros molares. O desenho de boca dividida 
foi empregado. Os alvéolos pós extração foram divididos em 2 grupos: experimental e controle. No 
grupo experimental, após a remoção dentária, o alvéolo foi preenchido com um plug de L-PRF. A dor 
foi avaliada através de uma escala visual analógica (EVA). O edema foi avaliado através de 3 medidas 
faciais. Foi realizada uma avaliação para a cicatrização do tecido mole utilizando-se o índice de Landry. 
RESULTADOS: Esta pesquisa encontra-se em andamento, portanto os dados apresentados são relativos 
aos resultados preliminares dos sinais e sintomas da inflamação em 13 pacientes em que a intervenção já 
foi realizada. Em relação à dor, observou-se que o maior pico foi observado no segundo dia de pós-ope-
ratório. Com o lado controle apresentando as maiores médias. Observou-se que o pico do edema ocorreu 
no terceiro dia de pós-operatório. O lado experimental apresentou as maiores médias para as medidas 
faciais 1 e 2, para a medida 3 observou-se resultados similares.
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AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE CIMENTOS OBTURADORES À 
BASE DE RESINA EPÓXI E BIOCERÂMICO
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PALAVRAS-CHAVES: Cimentos Endodônticos, Resina Epóxi, Solubilidade, Obturação De Canal 
Radicular

INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Avaliar a solubilidade de cimentos obturadores de canais radiculares. ME-
TODOLOGIA: Para a análise de solubilidade, seguiu-se a norma ISO 6876/2012. Foram testados dois 
cimentos de resina epóxi (AH Plus e Sealer Plus) em comparação a um cimento biocerâmico (MTA Fil-
lapex). Para cada grupo, foram confeccionados 3 corpos de prova (20+_ 0,1 de diâmetro x 1,5 +_ 0,1 de 
espessura). Para isso, foram utilizadas matrizes de silicone seguida de inserção dos materiais nas matri-
zes, foi aguardado o tempo de presa dos materiais de 24h. Após esse tempo, as amostras foram inseridas 
em um desumidificador por 24h e realizado a primeira pesagem em balança de precisão em três tempos 
diferentes. As amostras foram imersas em 50ml de água destilada por 168h em recipientes vedados her-
meticamente e suspensas por um fio de nylon, de modo que nenhuma superfície da amostra entrasse em 
contato com as paredes do recipiente. Após o período de imersão, as amostras foram secadas suavemen-
te com papel absorvente e novamente pesadas três vezes. Os resultados para avaliação da solubilidade 
foram expressos em porcentagem de perda ou ganho de massa. Valores negativos significam ganho de 
massa e valores positivos, perda. Para análise estatística, foram aplicados o teste t de Student e o teste 
da ANOVA com nível de significância de 5%.



204SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO 
POR RESÍDUOS PLÁSTICOS (PET) NO CONCRETO.
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PALAVRAS-CHAVES: Construção Civil, Desenvolvimento Sustentável, Resíduo Plástico, Concreto

O resíduo de Polietileno tereftalato (PET), plástico muito utilizado na produção de embalagens de be-
bidas e alimentos, por ter alta resistência à degradação tem gerado sérios problemas ambientais. Com 
intuito de reutilizar esse material na construção civil, a pesquisa tem como objetivo verificar o desempe-
nho do concreto com substituição parcial do agregado miúdo por resíduos de PET. Foram avaliadas as 
propriedades físicas e mecânicas, através de ensaios de consistência, massa específica, absorção de água, 
resistência à tração e à compressão aos 28 dias de cura submersa em água saturada de cal de acordo com 
as normas brasileiras em vigência. Foram confeccionados no laboratório de materiais de construção 
civil da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco um total de 28 corpos de prova com traço 
na proporção de 1:1,5:2,5 para cimento, areia e brita e relação água/cimento de 0,50, contendo 0% e 
20% de substituição em volume da areia por partículas de PET passantes na peneira nº4. Ao comparar 
ao concreto convencional (sem resíduo), observou-se que essa incorporação gerou a redução de 7% de 
trabalhabilidade, de 13% da massa específica, 26% de resistência à compressão e 15% de resistência à 
tração. Observou-se também aumento de 20% na absorção de água do concreto por imersão e 1% por 
capilaridade.
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AVALIAÇÃO DE 6 ANOS DO PRÉ-TRATAMENTO DA DENTINA 
COM OXALATO DE POTÁSSIO
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CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Adesivos Dentinários, Dessensibilizantes Dentinários, Resistência à Tração

OBJETIVOS: avaliar o efeito do oxalato de potássio sobre a resistência de união à microtração (µTBS) 
na interface dentina/restauração após 24 h, 1 e 6 anos. MÉTODOS: A dentina da superfície oclusal de 
16 pré-molares humanos foi exposta e condicionada com ácido fosfórico a 35%. Os dentes foram divi-
didos em quatro grupos. Dois grupos receberam oxalato de potássio monoidratado a 3% e os seguintes 
sistemas adesivos e compósitos: Adper Scotchbond Multipurpose + Filtek Z350 (3M/ESPE) e Prime & 
Bond NT + Esthet-X (Dentsply). Dois grupos controle não receberam oxalato de potássio. Os dentes 
foram cortados em palitos e mantidos em água destilada a 37°C por 24h, 1 e 6 anos. Os palitos foram 
submetidos ao teste de µTBS depois dos períodos de armazenamento. Os dados de µTBS foram subme-
tidos ao ANOVA, e como pós-teste foram aplicados o teste de Tukey e o teste t-pareado (? = 0.05). O 
modo de fratura dos espécimes foi classificado através de estereomicroscópio (40 x). A morfologia da 
camada híbrida foi observada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). RESULTADOS: As 
médias de µTBS foram maiores em 24h e diminuíram após 1 e 6 anos. Após 6 anos, os valores médios de 
µTBS foram similares sem diferença estatisticamente significante entre os grupos (p = .121). As imagens 
em MEV mostraram hibridização adequada da dentina. Conclusões: O pré-tratamento da dentina com 
oxalato de potássio não afetou a formação da camada híbrida, mas a µTBS diminuiu ao longo do tempo 
após 24 h.
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Antônio Manoel Joventino Do Carmo; Carolina De Vasconcelos Peixoto, Stela Fucale

E-mail: amjc1606@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Os telhados verdes, apesar de considerados sistemas sustentáveis, demandam um alto consumo de re-
cursos naturais para sua produção. Utilizar elementos recicláveis torna-se uma alternativa para minimi-
zar este problema. A pesquisa analisa a eficiência técnica e econômica do uso de materiais recicláveis na 
composição de protótipos de telhado verde modular. A metodologia compreendeu de revisão bibliográ-
fica do tema; aquisição dos materiais; montagem de três tipos de protótipos, em laboratório, sendo um 
convencional e dois recicláveis; definição de custos e cargas de cada protótipo; e instalação dos mesmos 
em campo, sendo um convencional e um reciclado, este correspondente ao que apresentou menor custo 
de instalação e carga sobre estrutura. Num total foram instalados 12 protótipos em campo (6 de cada). 
Foram também coletados dados pluviométricos e amostras de água de chuva, que passaram pelos protó-
tipos, para análise da capacidade de retenção de cada sistema. As composições recicladas apresentaram 
custo, em média 21%, inferior ao sistema convencional. Sobre a carga seca exercida sobre estrutura de 
suporte, as composições recicladas obtiveram resultados distintos, a depender dos materiais emprega-
dos, sendo identificados os valores de 16,9 Kg/m² e 63,4 Kg/m², enquanto a convencional obteve 37,6 
Kg/m², intermediário aos demais.
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AVALIAÇÃO DE MICRODUREZA E GRAU DE CONVERSÃO DE 
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PALAVRAS-CHAVES: Resinas Compostas, Polimerização, Restauração Dentária Permanente, Dureza

Recentemente, as resinas Bulk Fill, classificadas como materiais restauradores de incremento único, 
foram desenvolvidas com a proposta de apresentar baixa tensão de contração de polimerização, além 
de possuírem monômeros modificados, alta translucidez e moduladores de contração de polimetização, 
possibilitando alta transmissão de luz através do compósito, permite a inserção de incremento úni-
co com fotopolimerização adequada em até 4 mm de profundidade, controlando o estresse resultante 
em restaurações de dentes posteriores. Outra classificação de material restaurador direto adesivo da 
atualidade são os compósitos Giomers, que exibem estética, manipulação e características de resinas 
compostas em associação às vantagens de alta radiopacidade, efeito anti-placa, e liberação e recarga de 
flúor. Giomers apresentam melhor acabamento de superfície que os ionômeros de vidro convencionais 
e modificados com resina, sendo comparável ao de resinas compostas e compômeros. Dessa forma o 
presente estudo tem objetivo de avaliar a polimerização de seis resinas de preenchimento (Filtek Z350 
flow – Z350F – 3M/ESPE, EUA; Filtek bulk fill flow - FBFF - 3M/ESPE, EUA; Surefil SDR+ - SDR+ - 
Dentsply, Brasil; Opus – Bulk fill flow – OPUS – FGM, Brasil; X-Tra Base – XTB - VOCO, Alemanha; 
Beautifil Flow Plus F00 - BF – Shofu, Japão).
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO ESMALTE FRENTE AO 
DESGASTE EROSIVO CAUSADO POR REFRIGERANTE DE COLA E 
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PALAVRAS-CHAVES: Erosão Dentária, Nanotecnologia, Remineralização Dentária

A erosão dentária é uma desordem dos tecidos dentais bastante comum e desafiadora. Pode ser definida 
como um processo químico-mecânico, resultando em uma perda cumulativa de tecido dental duro que 
não é causado por bactérias mas através da dissolução da estrutura dentária que ocorre quase que exclu-
sivamente pelo contato de ácidos intrínsecos e extrínsecos com as superfícies dos dentes e sem a presen-
ça de biofilme, sendo a dieta uma das principais fontes desses ácidos que conduz o dente a tal condição. 
O presente projeto tem por objetivo avaliar a superfície dentária quanto a degradação causada por ácido 
de natureza extrínseca bem como o seu comportamento frente alternativas para remineralização dis-
poníveis no mercado. Sessenta e quatro dentes humanos (pré-molares e molares) serão selecionados a 
partir de um banco de dentes e armazenados em solução aquosa de timol a 4°C. Após a etapa de seleção, 
os dentes serão montados em blocos de resina acrílica e cada bloco carregará dois dentes, resultando 
em um total de oito pares por grupo. As amostras serão distribuídas aleatoriamente em quatro grupos, 
sendo os mesmos composto por dezesseis elementos. Os espécimes de todos os grupos serão então ar-
mazenados em saliva artificial por 24 h antes do início do desafio erosivo. Após o primeiro e o último 
ciclo do dia, 3 mL dos cremes dentais serão aplicados na superfície dos seus respectivos corpos de prova 
de maneira a recobrir a superfície do esmalte sem escovar durante 2 minutos.
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PALAVRAS-CHAVES: Exercício Físico, Hipertensão Arterial, Reabilitação, Segurança, Qualidade De 
Vida

O treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) tem sido utilizado a fim de melhorar o condicio-
namento cardiorrespiratório nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS). O objetivo desse 
estudo foi avaliar o efeito agudo e a segurança de uma sessão de TIAI sobre a pressão arterial (PA) e a 
frequência cardíaca (FC) em hipertensos. Foram avaliados 21 hipertensos, classificados com hiperten-
são arterial limítrofe ou estágio I em uso de medicação otimizada há 3 meses. Eles foram submetidos 
ao teste cardiopulmonar (TCP) em cicloergômetro, com carga inicial de 30 Watts e a 60 rpm por 2 min. 
Logo após foi incrementada uma carga de 15 Watts a cada 2 min até atingir a exaustão máxima ou po-
tência máxima (Pmax). A ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio e a FC e a PA foram monitorados 
e registrados continuamente durante todo o teste. A seguir, foi realizado o registro contínuo do eletro-
cardiograma, da FC e da PA por meio do HOLTER e MAPA por 24 horas pré e após uma sessão de TIAI 
e treinamento contínuo de moderada intensidade (TCMI), ambos, em cicloergômetro. A sessão do TIAI 
teve duração de 30min, sendo 1min com 85% da Pmax e 2min com 40% Pmax à 60rpm. A sessão TCMI, 
teve duração de 32min, com 50% da Pmax, a 60rpm. De acordo com a análise descritiva dos dados foi 
observado que O TIAI promoveu efeito hipotensor maior que o TCMI nos hipertensos durante a vigília 
quando comparado ao TCMI. Durante o período de sono, o TCMI apresentou médias pressóricas me-
nores que o TIAI.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINEOPLÁSICO DE LEVANA EM 
LINHAGEM DE CÉLULAS DE ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO 

BXPC3

Amanda Mota Vieira; Bruno De Melo Carvalho
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Polissacarídeo De Frutose, Câncer, Proliferação, Ciclo Celular, Bxpc3, P21

O adenocarcinoma de pâncreas é um câncer agressivo, de difícil diagnóstico e que possui alta taxa de 
mortalidade e baixa resposta às quimioterapias convencionais. O desenvolvimento de novas abordagens 
e medicamentos que ativem mecanismos de morte celular ou alterem a proliferação dessas células são 
importantes para o tratamento do câncer de pâncreas. Este estudo foi desenvolvido para determinar o 
potencial de levana, um polissacarídeo de frutose, conhecido por possuir atividades anti-inflamatória, 
antitumoral e contra linhagens de células neoplásicas humanas. A levana foi obtida por via biotecnoló-
gica através de fermentação de sacarose pelo microrganismo Bacillus subtillis var. natto, em biorreator. 
Utilizamos células de adenocarcinoma pancreático humano BxPC-3 e avaliamos especificamente o efei-
to de levana na proliferação e no ciclo celular dessa linhagem cancerígena. Células BxPC3 foram cultiva-
das e tratadas com até 1000 µg/mL de levana, e avaliamos: a proliferação celular pela área ocupada na 
placa, ativação de ki-67, e expressão das proteínas p21 e ciclina A2, envolvidas na regulação do ciclo ce-
lular. Nossos resultados demonstraram que o tratamento com levana (na concentração de 1000 µg/mL, 
por 12h) inibiu significativamente a proliferação celular de BxPC3 em cerca de 75%. Também foi possível 
visualizar esse efeito através da diminuição da expressão de Ki-67, conhecido promotor de proliferação.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE USUÁRIOS 
HOMENS TRANS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
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PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Serviços De Saúde Para Pessoas Transgênero, Pessoas Transgênero

De acordo com a política nacional de atenção à saúde da população LGBT da portaria N° 2.836, foi 
instaurado que o diagnóstico de Transtorno de identidade de gênero demanda acompanhamento e se 
indicado, cirurgia, fornecidos pelo Sistema único de Saúde. O acolhimento, inclusão do nome social, si-
tuação socioeconômica e familiar são informações importantes para traçar o perfil de saúde desses usuá-
rios. O projeto que está em seguimento visa analisar os dados coletados e construir o perfil epidemioló-
gico de usuários homens trans de uma unidade de saúde do Recife. O estudo é descritivo de abordagem 
quantitativa realizado no Ambulatório da mulher do Centro de saúde Amaury de Medeiros/CISAM, na 
cidade do Recife-PE. Projeto aprovado em conformidade com a Resolução 466/12, sendo o local de es-
tudo o Espaço Trans Identidade da Universidade de Pernambuco. Dos 130 prontuários analisados, 89% 
estavam preenchidos incorretamente ou em folhas avulsas de prontuários com ausência de informações. 
No tocante à faixa etária, predominam-se adultos jovens. Já no perfil social 90% dos usuários vieram de 
Recife e região metropolitana, seguidos de usuários do agreste e sertão do estado. Nos registros de cor 
auto-declarada 50% dos usuários se identificaram como negros ou pardos. Sobre início da vida sexual 
30% iniciaram vida sexual na 1ª fase da adolescência (entre 10 e 15 anos).
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EROSIVO DE BEBIDAS ÁCIDAS: UMA 
ANÁLISE EM MFA
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PALAVRAS-CHAVES: Erosão Dentária, Esmalte Dentário, Microscopia De Força Atômica

A erosão é uma condição multifatorial que envolve a superfície dentária, o meio bucal e a nutrição sendo 
caracterizada pelo resultado de uma perda crônica e irreversível dos tecidos mineralizados da estrutura 
dental. O desgaste erosivo acontece pela dissolução química dos cristais de hidroxiapatita que compõem 
o esmalte e dentina por meio de ácidos de origem não bacteriana. As manifestações clínicas do desgaste 
erosivo dependem de sua etiologia; no caso das etiologias intrínsecas haverá um desgaste mais prevalen-
te nas faces palatina e oclusal, enquanto nas extrínsecas a frequência maior é de um desgaste vestibular. 
O trabalho tem como objetivo analisar através da rugosidade superficial e microscopia de força atômica 
(MFA) o potencial erosivo de bebidas ácidas sobre a superfície do esmalte. Cinquenta incisivos bovinos 
foram selecionados a partir de um conjunto de dentes armazenados em solução aquosa de timol a 4°C. 
Os dentes foram limpos e inspecionados sobre a luz de um microscópio estereoscópio, sendo então de-
sinfetados em cloramina T por uma semana. Após a etapa de seleção, os espécimes foram seccionados 
ao nível da junção cemento-esmalte com o auxílio de disco diamantado resfriado a água e fixados em 
resina acrílica. A superfície externa do esmalte dos espécimes foi desgastada com lixas de granulação 
decrescente (600, 1200) resfriada a água sendo o polimento realizado com discos de feltro umedecido 
com pasta diamantada com granulação de 1-?m em suspensão.
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE LESÃO DE FORAMINA E LESÃO 
PERIAPICAL EM DENTES DECÍDUOS

Híttalo Carlos Rodrigues De Almeida; Ana Paula Veras Sobral
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PALAVRAS-CHAVES: Odontopediatria, Cavidade Pulpar, Polpa Dentária, Risco.

INTRODUÇÃO: Na dentição decídua fatores como a menor espessura de esmalte e dentina, a proemi-
nência dos cornos pulpares, o grau de mineralização dos dentes, associados com a progressão da cárie 
dentária, favorecem o surgimento de alterações pulpares com maior frequência. OBJETIVO: Avaliar o 
risco de desenvolvimento de lesão de foramina e lesão periapical em dentes decíduos. METODOLO-
GIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória com delineamento transversal. Participaram dessa pesqui-
sa crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária dos 3 aos 12 anos de idade, atendidos na 
Clínica de Atenção Básica Infantil I e II do curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco. Os 
dados foram coletados por um cirurgião dentista, previamente calibrado utilizando o teste kappa in-
traexaminador. A constatação da presença de cárie ou higidez dos dentes examinados foi realizada por 
meio de observação visual com auxílio de espelho bucal com campo seco e iluminado. Os dentes foram 
classificados de acordo com International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II) que per-
mite registrar a gravidade e incidência da cárie dentária. Através do exame radiográfico, a profundidade 
da cárie e o grau de reabsorção do dente decíduo foram avaliados por dois odontopediatras com no 
mínimo 5 anos de experiência. A profundidade da cárie dentária pode levar ao risco do dente decíduo a 
desenvolver uma lesão de foramina ou lesão periapical.
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AVALIAÇÃO DOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NO BRASIL
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PALAVRAS-CHAVES: Acidentes, Motocicletas, álcool

INTRODUÇÃO: Os acidentes com motocicletas no Brasil são causa frequente de fraturas e ferimentos 
faciais graves e sua ocorrência tem ligação direta com o consumo de bebidas alcoólicas por seus condu-
tores. Por isso, visando a diminuição desses e demais acidentes de trânsito, em 19 de junho de 2008, 
foi implementada a Lei nº 11.705, mais conhecida como “Lei Seca”. O objetivo principal do projeto foi 
avaliar os aspectos econômicos dos acidentes com motocicletas e o perfil epidemiológico dos acidenta-
dos antes e após a implementação da operação “Lei Seca”. METODOLOGIA: A metodologia da pesquisa 
consistiu na coleta de dados secundários sobre os acidentes com motocicletas no Brasil ocorridos entre 
2003 e 2017 na plataforma do DATASUS. A pesquisa compreendeu o grupo Morbidade Hospitalar por 
Causas Externas e foi feita por região e unidade federativa, sendo analisada por local de internação os 
valores absolutos anuais das autorizações de internações hospitalares (AIH’S) pagas, valores médios por 
internações, valores totais gastos e médias de dias de internamento. Todos os dados foram relaciona-
dos ao sexo e aos grupos de idade específicos-que variam de 15 a 59 anos. Além disso, foram coletados 
os dados correspondentes às frotas anuais de motocicletas a partir do Denatran. RESULTADOS: Após 
análise estatística, conclui-se que há uma maior ocorrência dos acidentes no sexo masculino, na idade 
compreendida entre 20 e 29 anos, onde o valor ultrapassa 300.



215SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE SEROTONINA 
E SUA RELAÇÃO COM SINTOMAS DEPRESSIVOS E PADRÃO 

ALIMENTAR EM MULHERES COM OBESIDADE

Estephanie Cavalcante De Lima; Francisco Alfredo Bandeira E Farias
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PALAVRAS-CHAVES: Serotonina Circulantes, Obesidade, Depressão, Consumo Alimentar, 
Endocrinologia

INTRODUÇÃO: A serotonina circulantes é sintetizada e secretada no corpo entre 90 a 95% pelas células 
enterocromafinas (EC) do intestino e participa da interação da microbiota intestinal com o hospedeiro 
humano e também, ajuda na digestão e absorção de nutrientes (ex. glicose), em que há o estímulo agudo 
das céls. EC aumentando sua liberação, ou seja, ao consumir cronicamente uma dieta com alto teor de 
gordura ou de açúcar, pode modificar fisiologicamente a resposta das EC. OBJETIVO: avaliar os níveis 
circulantes de serotonina e sua relação com sintomas depressivos e padrão alimentar em mulheres com 
obesidade. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, tipo série de casos, com caráter analí-
tico. Realizado no ambulatório de Endocrinologia do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) no período 
de março a maio de 2019 em mulheres adultas, portadoras de obesidade, em amostra de 47 pacientes 
por conveniência. Parecer do CEP n. 3.033.096. Foram realizados aplicação de entrevista, antropome-
tria, exames bioquímicos de sangue, escala de depressão de Beck e recordatório alimentar de 24h como 
instrumentos de coleta dos dados, tabulados e analisados até o momento em Excel®. RESULTADOS: 
A média de idade da amostra foi de 41,08 anos (±10,03), com IMC em 36,95 (±6,26) e a serotonina 
circulantes em 150,68 (±68,15). Quanto ao padrão alimentar, as médias foram em kcal/dia de 2154,79 
(±922,63), carboidrato (g) 266,48 (±120,84), proteína (g) 99,39 (±44,83), lipídeo (g) 79,99 (±41,71).
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DO MIRNA-155 NAS 
NEOPLASIAS CERVICAIS INTRAEPITELIAIS DE ALTO E BAIXO 

GRAU: PROSPECÇÃO DE UM BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR

Alina Laís Almeida De Farias Fernandes; Eliane Campos Coimbra

E-mail: alina.farias96@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Câncer Cervical, Hpv, Biomarcador, Microrna-155.

INTRODUÇÃO: O câncer cervical é o segundo mais comum em mulheres em todo o mundo e se de-
senvolve geralmente 10 a 20 anos após a infecção pelo papilomavírus humano de alto risco (hrHPV). O 
principal fator de risco para o desenvolvimento de lesões pré-invasivas (NICs I, II e III) é a infecção per-
sistente, sendo de extrema relevância o diagnóstico precoce e exato. Contudo, o exame citopatológico, 
principal exame preventivo, apresenta baixa sensibilidade, levando muitas vezes à falha na interpreta-
ção das atipias celulares. Por isso, o estudo de potenciais biomarcadores como o microRNA-155 torna-
-se uma alternativa atrativa ou complementar ao teste citológico e à detecção do hrHPV. OBJETIVO: 
Verificar a expressão diferencial do microRNA-155 na carcinogênese cervical comparando grupos de 
pacientes com neoplasias cervicais precursoras de baixo grau (NIC 1) e alto grau (NIC2 e NIC 3). METO-
DOLOGIA: Foram utilizadas 48 amostras de cDNA previamente sintetizados a partir de amostras obti-
das em 2 hospitais públicos da cidade de Recife-PE, de lesões intra-epiteliais de alto e baixo grau. Para 
a obtenção de dados de expressão foi feita quantificação do microRNA-155 através de PCR quantitativa 
em tempo real e a análise de dados foi feita ppor teste ANOVA e determinação de odds ratio.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA AÇÃO DA JUSTIÇA SOBRE A 
GESTÃO DA SAÚDE (JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE) NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS
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PALAVRAS-CHAVES: Economia Da Saúde; Gestão Em Saúde; Custos Em Saúde; Decisões Judiciais

INTRODUÇÃO: A judicialização da saúde é crescente nas três esferas de governo e tem sido uma reali-
dade na gestão estadual e municipal por serem os entes mais próximos da população e dos órgãos do sis-
tema de justiça. OBJETIVO: Realizar um estudo comparativo entre os produtos objeto de judicialização 
na saúde no estado de Pernambuco entre os anos de 2016 a 2018, por meios de técnicas e instrumentos 
da economia da saúde e avaliação de tecnologias em saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 
analítica, com abordagem quanti-qualitativa, tendo com cenário a base de dados do NAJ- Núcleo de 
Ações Jurídicas da Secretaria de Saúde de Pernambuco durante os anos de 2016 a 2018 de produtos 
de saúde adquiridos pelo estado de Pernambuco fruto de ações de justiça. Para obtenção dos dados foi 
utilizada a base de dados do NAJ, sendo analisadas variáveis referentes aos produtos judicializados no 
estado e ao demandante da judicialização. Os dados foram inseridos, processados e analisados em plani-
lhas do Programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Entre os anos de 2016 a 2018 o número de processos 
foi de 5.147. O Sistema Único de Saúde demandou a maioria das ações com (44,3%), nas mesorregiões 
57% das ações impetradas são concentradas na Região Metropolitana do Recife (RMR). Sobre a condi-
ção patológica dos requerentes as maiores proporções foram das neoplasias (27,9%), e identificou-se 
que mais da metade da demanda impetrada contra o SUS refere-se à aquisição de medicamentos (61%).
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AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS 
ESTABILIZADORES DA ESCÁPULA E TRONCO DE SUJEITOS COM 
DISCINESE ESCAPULAR DURANTE EXECUÇÃO DE DIFERENTES 

VARIAÇÕES DO EXERCÍCIO PUSH-UP
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PALAVRAS-CHAVES: Ombro, Escápula, Músculos Abdominais, Eletromiografia

INTRODUÇÃO: Exercícios em cadeia cinética fechada, em especial o exercício push-up e suas variações, 
tem sido indicados para o fortalecimento de músculos periescapulares, em indivíduos com discinese es-
capular e sintomáticos. No entanto, a relação entre os músculos serrátil anterior e do tronco ainda é pou-
co explorado na literatura. OBJETIVO: Analisar a atividade eletromiográfica dos músculos estabiliza-
dores da escápula e do tronco de sujeitos com e sem discinese escapular durante execução de diferentes 
variações do exercício push-up. MÉTODOS: A amostra foi composta por 16 sujeitos, de ambos os sexos, 
com dor no ombro confirmada com testes específicos. Foram coletados os dados dos sujeitos, seguidos 
da avaliação por filmagem da discinese. Depois, foi realizada a coleta eletromiográfica dos músculos 
serrátil anterior, três porções do trapézio, oblíquo externo e reto abdominal durante os exercícios de 
push-up, scapular push-up e T push- up, sendo 5 repetições de cada com intervalo de descanso de 5 mi-
nutos. A ordem dos exercícios foi sorteada. Todos os participantes assinaram Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Foram feitas as análises descritivas das variáveis numéricas e categóricas. Modelos 
Mistos Lineares foram utilizados para analisar as mudanças das variáveis dependentes em cada variação 
do exercício e para avaliar as diferenças entre grupos, e foi utilizado o post-hoc de Bonferroni.
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AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS À PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NA ESCOLA
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PALAVRAS-CHAVES: Avaliação, Ensino Médio, Educação Física.

A Educação Física, como parte integrante da escola, passa inúmeros questionamentos a respeito da 
avaliação e tem uma particularidade que é avaliar as práticas corporais e a compreensão destas para 
que possa ser materializada a aprendizagem. É com esse pensamento que iniciamos a nossa proble-
matização de pesquisa, e acima de tudo indagamos: Como fazer uma avaliação onde seja oportunizado 
aos estudantes momentos diversificados para que eles possam concretizar suas aprendizagens? Para tal 
apresentamos como objetivo geral: analisar os limites e as possibilidades presentes em um processo de 
avaliação de aulas de Educação Física de uma turma de Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba. A partir deste apresentamos os nossos objetivos específicos: analisar a produção de conheci-
mento sobre a avaliação nas aulas de Educação Física no Ensino Médio; investigar as orientações curri-
culares sobre avaliação no Ensino Médio no Brasil e, mais especificamente, na Paraíba; desenvolver uma 
pesquisa-ação em uma unidade de ensino com ênfase no processo de avaliação das aulas de Educação 
Física; analisar os limites e as possibilidades presentes em um processo de avaliação de aulas de Educa-
ção Física no Ensino Médio. Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa, visto ser a melhor forma de 
analisar os aspectos metodológicos da educação, recorrendo a pesquisa-ação.
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AVALIAÇÃO EM MICRO-CTDA OCORRÊNCIA DE MICROTRINCAS 
DENTINÁRIAS APÓS DESOBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR 

COM INSTRUMENTOS RECIPROC ERECIPROC BLUE
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PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Preparo De Canal Radicular, Retratamento.

O objetivo do presente estudo foi analisar em microtomografia computadorizada a possível ocorrência 
de microtrincas dentinárias após a desobturação do sistema de canais radiculares com os instrumentos 
Reciproc e Reciproc Blue. Foram selecionados 30 molares inferiores de acordo com a configuração de 
canal de Vertucci tipo IV. A amostra foi preparada com o instrumento R25 do sistema Reciproc®, e 
obturada com o cimento EndoSequence BC Sealer e em seguida foi dividida em dois grupos. Um grupo 
foi desobturado com o instrumento R40 do sistema Reciproc® (Grupo RC: n=15) e o outro grupo com o 
instrumento R40 do sistema Reciproc® Blue (Grupo RB: n=15). A amostra foi escaneada em micro-CT 
antes e após a desobturação e duas analises de imagens foram realizadas. A primeira análise foi uma 
varredura em todas as imagens axiais geradas após a desobturação, e a segunda apenas a cada milí-
metro, dos 10mm apicais dos dentes desobturados. Foram catalogadas as imagens que apresentavam 
microtrincas. Em seguida foram analisadas as imagens após a obturação sendo as imagens analisadas 
apenas as imagens correspondentes aquelas catalogadas para verificar a pré-existência da microtrinca 
dentinária. Foram geradas um total de 21.600 imagens, sendo observadas microtrincas dentinárias em 
5.103 delas (23,62%). Todas as amostras possuíam microtrincas pré-existentes. Nas 300 imagens dos 
10mm apicais 91 imagens (30,33%) sendo 15% (n = 45) e 15,33% (n = 55) observadas nos grupos RC e 
RB respectivamente.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E ETIOLÓGICA DAS DOENÇAS 
DIARREICAS AGUDAS POR ROTAVIRUS EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO NO INTERIOR DE PERNAMBUCO
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PALAVRAS-CHAVES: Diarreia, Rotavírus, Gastroenterite Aguda, Crianças

As doenças diarreicas agudas causadas por rotavírus são as principais causas de morbidade e morta-
lidade em crianças em todo o mundo nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Diante disso, 
objetiva-se traçar o perfil clínico-epidemiológico de crianças com gastroenterite aguda atendidas no 
hospital público do município de Serra Talhada – PE e identificar os agentes etiológicos associados. Para 
tal, realiza-se estudo transversal, descritivo, observacional e quantitativo realizado a partir da análise de 
dados obtidos em questionários aplicados a pacientes pediátricos internados com quadros de diarreia 
em hospital regional do município de Serra Talhada – PE e de dados obtidos através de análise molecu-
lar laboratorial da amostra de fezes desses pacientes. Até o presente momento a média de idade foi de 
29 meses (variando entre 0 e 100). A maioria dos pacientes pertencia ao sexo masculino (60%) e 100% 
habitavam na zona urbana; Apenas 20% das crianças afirmaram não possuir saneamento básico em sua 
residência; e quando questionados sobre presença de fonte de esgoto ou lixo próximo à residência, todos 
negaram. Em relação à lavar as mãos antes das refeições, apenas 20% das crianças afirmaram o fazer 
sempre. Já quando questionados sobre lavar os alimentos antes de ingerir 80% o fazem. Em relação ao 
quadro diarreico, a média de duração no dia do questionário foi de 3,2 dias e a média de evacuações por 
dia foi de 4,2.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-ESTRUTURAL DE UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SITUADA NA CIDADE DE 

PETROLINA - PE

Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti; Claudileide De Sá Silva

E-mail: marialuiza_gois@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, Estrutura Física, Medidas Preventivas, Doenças Transmitidas Por 
Alimentos, Serviço De Alimentação

INTRODUÇÃO: Para garantir a qualidade sanitária e nutricional dos alimentos, é necessário que a uni-
dade de alimentação e nutrição (UAN) implementar medidas preventivas de boas práticas prevista na 
legislação. A resolução RDC nº 216 de 2004, exigem itens que devem ser atendidos a fim de manter os 
alimentos sempre seguros e sem foco de contaminação para os consumidores. OBJETIVO: Realizar o 
diagnóstico das condições físico-estruturais do estabelecimento estudado, proporcionar a integração 
entre alunos e a atuação no seguimento do serviço de alimentação. METODOLOGIA: Para analisar as 
condições físico-estruturais do estabelecimento foi aplicado uma lista de verificação (“Checklist”), ela-
borada a partir dos requisitos exigidos pela RDC n° 216/2004 da ANVISA. A lista consta de 12 quesitos 
divididos em 180 itens. Cada item foi classificado em: Conforme (C), Não Conforme (NC) e Não Aplicá-
vel (NA), onde foi analisada e julgada no próprio estabelecimento para ser fidedigno. RESULTADOS: A 
aplicação da lista de verificação (“Check-list”) permitiu uma análise detalhada sobre todos os aspectos 
exigidos pela legislação RDC 216/04. Através dela, foi possível avaliar as conformidades e não confor-
midades encontradas na lanchonete. Dos 12 itens na lista, apenas 7 deles apresentou percentual de não 
conformidade acima dos 60%, sendo que 2 deles tinham um percentual de 100%. Dos itens totais, ape-
nas 2 deles ficou abaixo de 35% e somente 1 ficou com 0% de não conformidades.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DE FARINHAS DE 
BANANA VERDE COM CASCA ELABORADAS COM VARIEDADES 

DISTINTAS

Arianny Amorim De Sá; Cristhiane Maria Bazílio De Omena Messias

E-mail: ariannynutricionista@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Banana, Farinha, Amido, Desperdício De Alimentos.

INTRODUÇÃO: A banana é uma fruta tropical muito consumida e responde por 16,7% do volume de 
frutas nacional. O fruto verde tem despertado interesse por conter vitaminas, minerais, amido, compos-
tos fenólicos e antioxidantes. Porém, ainda verde não é consumida, devido a sua elevada adstringência, 
sendo a produção de farinhas uma alternativa para reduzir as perdas pós-colheita e aumentar a vida de 
prateleira. OBJETIVO: O trabalho tem como objetivo avaliar a composição físico-química e nutricional 
de farinhas de banana verde (FBV) com casca obtidas a partir de variedades distintas. METODOLOGIA: 
Utilizou-se os cultivares: banana prata (FBVP), terra(FBVT) e maçã(FBVM). Foram higienizadas com 
hipoclorito de sódio por 15 min e após com 5g do ácido cítrico por 10 min. Seguiram para estufa à 105°C 
por 12 h , trituradas e peneiradas até obter a farinha. Realizou-se análises: umidade, pH, cinzas, proteí-
nas, carboidratos, lipídeos, amido e fibra bruta .Aplicou-se o Teste T para amostras independentes, com 
um nível de significância de 5%. RESULTADOS: Quanto a umidade : FBVP (6,01± 1,32), FBVT (8,84± 
1,44) e FBVM (7,59± 1,70). A FBVM obteve o pH mais ácido 4,78± 0,09 em relação a FBVP 5,55± 0,16 
FBVT 5,26 ± 0,15. Quanto ao teor de fibras todas as variedades apresentaram significância estatística 
FBVP 7,94± 0,06, FBVT 5,74± 0,14, FBVM 6,69± 0,11. Verificou-se uma quantidade significativa de 
amido para as variedades FBVT 73,25± 2,82 e FBVM 73,90± 1,30.
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AVULSÃO DENTAL NAS ESCOLAS: NÍVEL DECONHECIMENTO E 
CONDUTA DOS PROFESSORES

Mariana Pereira De Souza Da Silva; Ana Cláudia Amorim Gomes Dourado

E-mail: mariperass@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Traumatismo Dentário, Reimplante Dentário, Avulsão Dentária

INTRODUÇÃO: Avulsão dental tem prevalência entre 0.5 a 16% dos traumas dento-alveolares e maior 
ocorrência na dentição jovem. Seu prognóstico relaciona-se a conduta de urgência e conservação do 
dente, porém o pronto atendimento, maioria das vezes, não é executado devidamente por carência de 
conhecimento. Como crianças passam, em média, um quarto do dia em ambiente escolar é importante 
a capacitação de professores para que tenham conhecimento e habilidade suficientes no pronto aten-
dimento desses casos. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento e conduta de urgência de professores antes 
e após receberem capacitação sobre avulsão dental. METODOLOGIA: Estudo de intervenção ensaio 
comunitário em escolas públicas da região metropolitana do Recife/PE. Aplicou-se um formulário a 
79 professores de ensino infantil e fundamental I e realizou-se a capacitação dos mesmos. Passado um 
mês, foi reaplicado o formulário aos mesmos professores. As informações coletadas foram convertidas 
para um banco de dados e analizou-se as duas avaliações utilizando o teste Qui-quadrado de Mc-Nemar. 
RESULTADOS: Apenas 2,5% afirmaram já ter tido orientações sobre o tratamento de trauma dento-al-
veolar. Quanto a conduta para um dente avulsionado, 83,5%, na primeira avaliação, pegariam o dente e 
98,7% na segunda; 55,7% limpariam o dente com água ou algum líquido e depois 84,8%.
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BEM REMEDIAR PARA MELHOR PREVENIR

Matheus Wanderley Da Cunha Fernandes Costa; Fernando José Pinho Queiroga Júnior

E-mail: matheuswcfcosta@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Tratamento, Dispositivo, Asma, Dpoc, Prevenção

INTRODUÇÃO: A Asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são doenças de altas preva-
lências reconhecidas como problemas de saúde pública. O manejo inadequado dos dispositivos inalató-
rios, administração farmacológica mais usada no tratamento dessas doenças, contribui para insucesso 
terapêutico. Já que 94,2% dos indivíduos portadores de asma e DPOC em tratamento cometem erros ao 
utilizar essas medicações, embora afirmem conhecer a técnica correta. OBJETIVO: Atuar na conscienti-
zação e orientação do uso de dispositivos inalatórios no tratamento de DPOC e asma, através de medidas 
de promoção e prevenção da saúde, como garantia da integralidade do cuidado. METODOLOGIA: As 
atividades propostas serão realizadas por um ano, por acadêmicos, professores instrutores e profissio-
nais de saúde. A estrutura do projeto envolve o treinamento e avaliação dos alunos, realização da coleta 
de dados, analisar e discutir os resultados obtidos, assim como divulgá-los. Para oferecer suporte aos 
pacientes acompanhados pela equipe de Pneumologia do Hospital Universitário Osvaldo Cruz, será rea-
lizada uma abordagem baseada na escuta, visando identificar as dificuldades apresentadas pelos doen-
tes, cuidadores e familiares, expressas oralmente e através da demonstração do uso dos dispositivos 
inalatórios. Este projeto de extensão foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
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BIG IOT - PROCESSAMENTO DE DADOS EM TEMPO REAL DE IOT 
NA ERA DA BIG DATA

Adriano Alves De Araújo; Jorge C. Barbosa Fonseca

E-mail: adrianoalvescru@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CARUARU - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Iot, Knot, Gateway, Dashboard, Thing, Ubíqua.

Internet das coisas é um conceito tecnológico que surge da presença ubíqua de dispositivos eletrônicos 
conectados à internet capazes de interagir com o ambiente, gerar e compartilhar informações. Potencia-
liza aplicações como automação residencial, automação industrial, smart cities, serviços de telessaúde, 
entre outros. Em 2025, espera-se um impacto econômico de 2,7 a 6,2 trilhões de dólares. O potencial 
de IoT na produtividade brasileira pode chegar a cerca de US$ 200 bilhões em 2025. Para atingir essa 
marca, muitos desafios tecnológicos devem ser superados. Dentro deste contexto, o trabalho irá realizar 
uma análise da meta Plataforma KNoT de IOT do C.E.S.A.R. e os possíveis desafios encontrados. Basea-
do em uma aplicação de monitoramento dos níveis de Tensão e Corrente de um circuito elétrico, será 
analisado possíveis anomalias, e de forma autônoma, o circuito será desligado, por meio de um relé, 
para evitar queimas de equipamentos, incêndios e consequentes danos materiais. Estudo sobre IoT e 
meta plataforma KNot pelos meios disponíveis: internet, livros, trabalhos de graduação, treinamento 
ofertado pelo C.E.S.A.R. e experimento prático.
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BIO PROSPECÇÃO BOTÂNICA DO AGRESTE MERIDIONAL E 
CAATINGA DE PERNAMBUCO

Dara Vitoria Da Conceição Araújo; Rosângela Estevão Alves Falcão

E-mail: daravitoriaraujo@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Produtos Naturais, Coleta, Exsicatas

Plantas e animais têm sido importantes recursos da medicina há milhares de anos. A observação e ex-
perimentação têm ajudado no desenvolvimento de diferentes sistemas médicos empíricos, bem como o 
conhecimento de plantas, animais e minerais. Com a grande procura do mercado pelos produtos natu-
rais, iniciou-se a construção de metodologias de investigação, capazes de retirar de plantas e animais o 
máximo de informação acerca de seus compostos e das atividades biológicas desempenhadas por estes. 
O presente trabalho tem por objetivo preservar para identificação e tombamento das plantas medicinais 
coletadas no agreste meridional, bem como produzir extratos destas plantas para futura investigação de 
seu potencial biológico. Para isso foram utilizadas espécies coletadas no Agreste Meridional de Pernam-
buco onde o processo de coleta obedeceu às orientações do Instituto Agronômico de Pernambuco que, 
no momento da coleta solicita informações sobre o local, período, parte da planta, estado da planta, en-
tre outros. Foi feito coleta e exsicatas de espécies conhecidas popularmente como: erva cidreira, hortelã, 
pata de vaca, ipê, aveloz e maravilha. Após esse processo, foi preenchido as fichas com informações das 
plantas, mas elas acabaram fungando pois no momento que foram confeccionadas demorou-se algum 
tempo para serem enviadas para o IPA.
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BRINCADEIRAS TRIÁDICAS EM CRIANÇAS DE TRÊS ANOS

Rodrigo Da Silva Lima; Juliana Maria Ferreira De Lucena

E-mail: rodrigolima1862@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Brincadeira, Interação Social, Ontogênese Do Comportamento, Desenvolvimen-
to Infantil

As pesquisas sobre a participação social das crianças e a compreensão que elas têm das suas relações 
sociais tem crescido significativamente nas três últimas décadas, no entanto, muito dessa expansão tem 
focado as habilidades individuais das crianças e em métodos que não valorizam as situações cotidianas 
lúdicas. Poucos esforços foram feitos para examinar a ontogênese de comportamentos que caracterizam 
as interações de crianças de creche e pré-escola na situação de brincadeira livre com pares. Há pesquisas 
que se dedicam a estudar crianças reunidas em situações poliádicas e diádicas de interações lúdicas com 
adultos e com pares, mas raros são os estudos que investigam o comportamento da criança em situação 
triádica. Na presente pesquisa buscamos caracterizar as interações de crianças de três anos de idade 
quando em situação de brincadeiras triádicas, visando identificar e descrever os comportamentos mais 
e menos utilizados por crianças aos três anos de idade para se inserir em brincadeiras previamente es-
truturadas por uma dupla e os comportamentos de recepção dessa dupla em relação à terceira criança. 
Utilizaremos uma amostra de 20 crianças de três anos que frequentam Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEI), buscando analisar 18 sessões de videogravação das mesmas brincando em situação 
triádica.
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BRUXISMO EM ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
OLINDA/PE

Taísa Figueirôa Silva; Fabiana De Godoy Bene Bezerra Laureano

E-mail: taisa-fs@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Bruxismo, Adolescente, Qualidade De Vida

INTRODUÇÃO: A adolescência corresponde a uma fase da vida repleta de transformações e mudanças 
nos âmbitos fisiológico, psíquico e relacional. Diante desses desafios pode-se surgir fatores potencial-
mente estressante os quais podem resultar em distúrbios psicossociais, tais como, estresse e ansiedade 
que podem levar ao desenvolvimento do bruxismo. OBJETIVO: Determinar a prevalência do bruxismo 
em adolescentes escolares da cidade de Olinda/PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transver-
sal, realizado nas escolas da rede estadual de Olinda- PE, com adolescentes do ensino médio na faixa 
etária de 14 a 19 anos de ambos os sexos. Este é um estudo piloto composto por 236 participantes e faz 
parte de um projeto maior denominado “Saúde bucal e comportamentos de risco à saúde modificáveis 
na adolescência - acompanhar para prevenir”. Os dados relativos à presença do bruxismo foram cole-
tados com o auxilio do questionário “Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Temporoman-
dibular” (RDC/TMD) validado e traduzido para português (2006). Foram utilizadas três perguntas do 
questionário, as quais foram respondidas com sim ou não (a. Você já percebeu ou alguém falou que você 
range os dentes quando está dormindo? b. Durante o dia, você range ou aperta seus dentes: c. Você sente 
a sua mandíbula (queixo) “cansada” ou dolorida quando acorda pela manhã?).
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BUDO: ESPIRITUALIDADE NAS ARTES MARCIAIS JAPONESAS

Marcel Alves Franco; Clara Maria Silvestre Monteiro De Freitas, Iraquitan De Oliveira Caminha

E-mail: macfranco1@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Espiritualidade, Artes Marciais. Cuidado De Si, Aikido.

O Aikido é um caminho marcial criado no Japão. Seu objetivo no momento de sua criação foi de promo-
ver o aperfeiçoamento pessoal pela via marcial. Isso significa que as práticas e técnicas que constituem o 
Aikido não possuem a intenção de ferir ou de agredir, mas assumir outras atitudes que possibilitem re-
solver conflitos, desenvolver segurança pessoal e autoconfiança e estimular a harmonia entre as pessoas 
e a natureza. No caso do Aikido, arte marcial japonesa que traz em sua literatura princípios que podem 
ser aproximados ao do Cuidado de Si, conceito construído por Michel Foucault, que discute a espiritua-
lidade em períodos da Antiguidade, dos séc. I e II, os quais são tidos como idade de ouro do cuidado de 
si, e séc. III e IV, período do cristianismo. A espiritualidade no cuidado de si aponta para a existência 
de práticas de si, técnicas de si e das artes de viver em períodos anteriores à filosofia antiga ocidental, 
ou seja, anteriores à Platão. Nossos estudos perceberam que há uma distinção entre a espiritualidade 
ocidental e oriental. A sua distinção se encontra na relação entre individualidade e universalidade. Na 
ocidental, parte-se da universalidade para a individualidade, de modo que, na oriental, da individuali-
dade para a universalidade.
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BULLYING EM ADOLESCENTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM A 
PERCEPÇÃO DA ESCOLA COMO COMUNIDADE

Catharina Ohany Da Silva; Betania Da Mata Ribeiro Gomes

E-mail: catharinaohany95@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Escolares, Saúde.

INTRODUÇÃO: O bullying é considerado uma das manifestações da violência escolar, que vem sendo 
mais debatido nos últimos anos. As consequências deste tipo de comportamento para saúde de crianças 
e adolescentes requer o envolvimento de toda comunidade. OBJETIVO: Foi verificar a prevalência e os 
tipos de bullying em adolescentes escolares, bem como, identificar a sua associação com a percepção da 
escola como comunidade. METODOLOGIA: Estudo observacional, de corte transversal com abordagem 
quantitativa, que utilizou uma amostra de conveniência de 401 adolescentes de uma escola estadual do 
município de Camaragibe-PE. Foram aplicados dois instrumentos: um questionário bullying, versão 
Brasil para dimensionar a ocorrência do bullying, e uma escala de percepção da escola comunidade 
– EPEC para mensurar o senso comunidade pelos escolares. Os procedimentos de análise dos dados 
incluíram: estatística descritiva, inferencial e comparativa, com a utilização do teste qui-quadrado ou 
exato de fisher e Anova para comparação das médias entre os grupos de alunos envolvidos. RESUL-
TADOS: O estudo constatou uma prevalência de bullying global de 27% (18,4% vítimas, 3,8% agresso-
res, 4,8 vítimas-agressoras), demonstrando que a realidade investigada apresenta taxas relevantes de 
bullying, convergindo com estudos de outros contextos socioculturais. Houve associação entre o tipo de 
envolvimento no bullying com idade e sexo.
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE E À 
INTEGRIDADE FÍSICA DOS MOTOCICLISTAS ANO VII

Sinval Vinícius Barbosa Do Nascimento; Gabriela Granja Porto Petraki

E-mail: sinvalvinicius@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Traumatologia, Face, Motocicletas, Prevenção Primária.

INTRODUÇÃO: Os maiores índices no Brasil de fraturas e ferimentos graves na região facial advêm de 
acidentes de trânsito, destes, a grande maioria com motocicletas. OBJETIVO: Conscientizar os moto-
ciclistas sobre o trauma de face e suas estratégias de prevenção. METODOLOGIA: O projeto realizou 
ações de educação e de publicidade, visando conscientizar a população, mudar o hábito dos condutores 
e reduzir a incidência de acidentes causados por motociclistas sob o efeito de bebidas alcoólicas ou pela 
não utilização dos equipamentos de proteção individual, destacando principalmente que o foco da ação 
é salvar vidas e prevenir o trauma de face. O projeto desenvolveu suas ações em parceria com o DE-
TRAN-PE em municípios detectados com altos índices de acidentes envolvendo motocicletas. Também 
contou com o apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. A equipe de 
abordagem foi formada por 6 professores de Odontologia, 30 alunos de graduação (Odontologia) e 4 
alunos de pós-graduação (mestrado em Perícias Forenses e Odontologia- Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, 
doutorado em Odontologia – Cirurgia Buco-Maxilo-Facial). Durante as abordagens aos motociclistas, 
as informações sobre a prevenção do trauma de face, foram repassadas com o auxilio de panfletos que 
continham informações sobre a prevenção do traumatismo facial e de painéis. RESULTADOS: Mais de 
20 ações foram realizadas no estado de Pernambuco em 2019, atingindo mais de 4000 pessoas.
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CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA: CONSTRUÇÃO DO INDICADOR 
DE CARÊNCIA SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DE 

VIDA E SAÚDE.

Jacyra Salucy Antunes Ferreira; Izabel Christina De Avelar Silva

E-mail: jacyrasalucy@uol.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Indicador, Carencia Social, Condição De Vida

O curso será realizado dentro da Programação do Projeto de Pesquisa - Análise das Condições de vida e 
de Saúde no Estado de Pernambuco: O comportamento da Natalidade, Morbidade e Mortalidade entre 
os anos de 2000 a 2018. Esta sendo a organização do curso com identificação dos monitores que estão 
colaborando na organização e seleção dos alunos que irão participar da formação. O material a ser utili-
zado esta em fase de conclusão. Seu inicio esta previsto para o mês de outubro/2019.
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CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES 
INFECTADOS CRONICAMENTE PELO VÍRUS DA HEPATITE C 

ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO INSTITUTO DO FÍGADO DE 
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PALAVRAS-CHAVES: Vírus Da Hepatite C, Antivirais De Ação Direta, Fibrose Hepática, Carcinoma 
Hepatocelular.

Cerca de 24 milhões de pessoas morrem por ano no mundo como consequência da infecção crônica pelo 
vírus da hepatite C. O VHC representa um problema de ordem mundial, mais de 170 milhões de pessoas 
estão infectadas pelo vírus em todo o mundo, correspondendo a cerca de 3% da população mundial. 
A fibrose hepática é o parâmetro mais comumente utilizado para avaliação do estado de progressão 
da hepatite C, estando relacionada com a progressão para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular 
(CHC). Recentemente, antivirais de ação direta (DAAs) foram desenvolvidos, com alta taxa de resposta 
viral sustentada (RVS). No presente trabalho, fizemos a caracterização clínica-laboratorial dos pacien-
tes atendidos no ambulatório do Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP/HUOC). Os participantes do 
estudo assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Como grupos de comparação para os dife-
rentes estágios da doença hepática foram definidos Fibrose Leve (F0-F2), Fibrose Grave (F3-F4) e CHC 
sendo classificados de acordo com a escala METAVIR e Fibroscan. Participaram do estudo, um total de 
1002 pacientes. Os pacientes com fibrose leve, foram significativamente mais jovens (54,9 +11,5), em 
relação aos com fibrose grave (58,9 +9,6) e CHC (64,9 +9,3). O sexo masculino foi mais prevalente no 
grupo com CHC (72,1%), entretanto, foi menos prevalente nos grupos de fibrose leve (43,9%) e fibrose 
grave (46,0%).
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PALAVRAS-CHAVES: Zonação, Recifes, Entremareal, Piedade.

Os organismos em rochas de praia constituem uma das mais singulares biotas do mundo. Este status de-
riva da sua ocorrência em um ambiente severo, que representa a interface entre as regiões marinha e ter-
restre. Objetivou-se estudar a biodiversidade da macrofauna do recife costeiro na praia de Piedade (PE) 
a fim de, com a análise de diferentes parâmetros físico-químicos, caracterizar o ambiente e estabelecer 
correlações com a distribuição, amplitude e diversidade dos organismos bentônicos. As coletas foram 
distribuídas conforme as fases seca e chuvosa do ciclo anual do ano de 2019, sendo realizadas durante 
o período de baixa mar e as datas foram determinadas pela Tábua das Marés (DHN). As amostragens 
foram realizadas em três microhabitats: superfície superior do recife (SR), lateral do recife (LR), áreas 
submersas ou poças de maré (SUB). Utilizou-se câmera fotográfica digital para registrar a ocorrência 
dos organismos em quadrats de 25cmx25cm de lado, para a metodologia de fotoquadrat. Em algumas 
destas áreas foi feita a coleta de espécimes, que foram colocados em sacos plásticos, separados por mi-
crohabitats de coleta, contendo água do mar e etiquetados, em seguida transportados para o laboratório 
de Biologia Marinha (ICB/UPE), onde foram triadas e identificadas taxonômicamente. Cada fotografia 
foi analisada através do software CPCe V4.1 (Coral Point Count with Excel extensions), para verificar os 
organismos ocorrentes.
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PALAVRAS-CHAVES: Dna Repetitivo, Elementos Transponíveis, Transferência Horizontal, 
Scarabaeinae.

O mobiloma representa o conjunto dos diferentes elementos transponíveis (TEs) presente em uma es-
pécie. Esses TEs são sequências de DNA dispersas e repetitivas com capacidade de mobilização. O ob-
jetivo deste trabalho foi caracterizar e classificar o mobiloma do besouro Coprophanaeus ensifer, além 
de observar indícios de transferência horizontal (HTT). Dessa forma, contribuindo para compreender 
o papel dos TEs em diferentes processos evolutivos na espécie. O sequenciamento de DNA foi realiza-
do na plataforma Illumina, a partir de um indivíduo coletado em Recife, Pernambuco. Os TEs foram 
caracterizados pelo RepeatExplorer, no qual as sequências mais repetitivas foram clusterizadas, e os 
clusters resultantes, montados no CAP3. A fim de identificar TEs homólogos, os contigs obtidos foram 
submetidas ao ORFfinder, seguida do Blastp (NCBI), e Censor (Repbase). As árvores filogenéticas foram 
remontadas com base na máxima verossimilhança. O mobiloma de C. ensifer corresponde a 13,85% do 
seu genoma, sendo 9,44% dos TEs da Classe I, com destaque a ordem LINE (5,33%), e 4,41% da Classe 
II, no qual a ordem TIR representa 2,31% desse valor. Dentre os TEs identificados com domínios ínte-
gros, 43 são da Classe I, sendo de três diferentes ordens, LINE (21), LTR (17) e PLE(5), e 27 da Classe II, 
todos da ordem TIR, dentre os quais 14 TEs pertencem a superfamília Tc1-Mariner e 13 a PiggyBac. As 
análises filogenéticas mostraram incongruência filogenética das espécies e dos TEs.
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PALAVRAS-CHAVES: Sensoriamento Remoto, Semiárido, áreas Verdes

Há muitas formas de se proporcionar uma interação entre a sociedade no meio urbano, como as “áreas 
verdes”, pois são conceituadas como um espaço livre urbano composto por vegetação arbórea e arbus-
tiva, onde pelo menos 70% da área seja permeável e acessível à população, possibilitando melhores 
condições ambientais. Nesse sentido, este estudo objetivou caracterizar a arborização de um município 
inserido no Semiárido brasileiro por meio do sensoriamento remoto, a partir de imagens de satélite. 
Inicialmente, foi selecionada uma imagem de satélite apropriada para os estudos, que foi classificada 
por meio de técnica de segmentação e em seguida validada. A partir da validação, foram quantificadas as 
áreas verdes e finalmente calculado o índice de área verde. O cálculo considerou todas as áreas verdes, 
com plantas nativas ou não, que são consideradas na composição da arborização na cidade de Petrolina 
para obtenção do lazer, conforto térmico ou arquitetura urbanística. O índice calculado mostra que são 
18,827 m² de área verde para cada habitante da cidade, sendo considerado alto para a realidade da área 
estudada, e isso ocorre, por conta dos critérios para categorização das chamadas áreas verdes urbanas e 
das metodologias para obtenção dos dados.
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PALAVRAS-CHAVES: Solo Dispersivo, Resíduos De Construção Civil, Reforço De Solos

Encontrar solos com características desfavoráveis à construção é cada vez mais comum no cenário atual. 
A disponibilidade de áreas para execução de obras de ocupação de solo tem diminuído, levando a in-
dústria da construção civil a procurar soluções que viabilizem o uso do solo gerando menor impacto 
ao meio ambiente. Por outro lado, vem-se procurando maneiras de reciclar e reutilizar os resíduos de 
construção civil (RCC), devido ao alto volume gerado e a sua destinação precária. Nesse caso, destaca-se 
a utilização desse material como agregado para a estabilização de solos, podendo ocasionar melhoria das 
características mecânicas do solo. Os solos dispersivos apresentam caráter erodível, mas podem ser uma 
alternativa de uso, desde que sejam realizadas técnicas de estabilização para sua aplicação. Esta pesqui-
sa utiliza um solo dispersivo, coletado numa encosta na Ilha de Itamaracá, no estado de Pernambuco, 
e RCC obtido numa usina de beneficiamento na cidade de Camaragibe/PE para compor misturas com 
substituição de 30% e 50% de solo por RCC, objetivando aplicar RCC para melhorar o caráter dispersivo 
e a resistência à compressão simples do solo. Foram realizados ensaios físicos e mecânicos. A substitui-
ção do solo por RCC não alterou sua classificação como uma areia siltosa (SM).
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PALAVRAS-CHAVES: Internet Das Coisas, Chatbot, Ibm Watson, Node.js, Javascript, Knot

INTRODUÇÃO: Atualmente conceito internet das coisas ainda é considerado novo e amplamente es-
tudado pela comunidade científica, após estudos observamos que em toda solução IoT ( Internet of 
Things) que será utilizada por um humanos, uma das etapas que requer atenção especial é aquela res-
ponsável pela interação entre o usuário e o sistema. Ou seja para ligar uma lâmpada através de uma apli-
cativo, requisitos não funcionais como usabilidade se tornam desafios interessantes. A utilização de um 
chatbot em redes sociais e aplicativos já conhecidos pela sociedade apresenta-se como bom potencial 
de solução. Pois essa abordagem, além de reduzir tempo de desenvolvimento, tende a apresentar boa 
usabilidade por ser um mundo já conhecido pelos usuários, criando assim uma experiência de intera-
ção positiva. OBJETIVOS: Essa pesquisa aplicada tem como objetivo geral a criação (desenvolvimento) 
de uma biblioteca em node.js (ambiente de execução server-side) para facilitar e agilizar a criação de 
soluções IoT, unindo as camadas de back-end e front-end da aplicação em um único sistema o chatbot, 
propondo então uma abstração do Telegram API e serviços do IBM Watson e da meta-plataforma KNoT 
criada pelo C.E.S.A.R para integração com a solução embarcada.
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PALAVRAS-CHAVES: Cefaleia, Extensão, Educação Em Saúde

INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica de Neurologia de Pernambuco (LINEPE), por meio de seus membros, 
realiza o projeto “Cefaleia: uma dor documentada”. O projeto consiste em intervenções estruturadas 
realizadas no Ambulatório de Cefaleia do Serviço de Neurologia Clínica do Hospital Universitário Os-
waldo Cruz (HUOC). OBJETIVOS: Promoção de educação em saúde, por meio de uma ação interativa, 
tendo como sujeitos e fins desse projeto graduandos do curso de medicina e pacientes atendidos no am-
bulatório de Cefaleia do Serviço de Neurologia Clínica HUOC; Qualificação da relação médico-paciente 
dos discentes envolvidos; desenvolvimento de uma assistência à saúde mais qualificada; Treinamento 
dos estudantes extensionistas na interpretação do diário e diagnóstico de cefaleia de acordo com os cri-
térios da 3ª edição da International Classification of Headache Disorders (ICHD); Desenvolvimento de 
diário de cefaleia de acordo com a demanda do serviço, fundamentando-se na literatura e na experiência 
dos preceptores do serviço de neurologia clínica do HUOC.
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Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a contribuição do cinema na construção do imaginário social 
sobre o imigrante/refugiado no Brasil, de maneira que se compreenda como está sendo divulgada a 
imagem dos retirantes pela filmografia brasileira. A idealização deste estudo surgiu a partir do desejo de 
utilizar o cinema como campo de pesquisa, pois o conteúdo dos filmes expressa, de forma implícita ou 
explícita, imagens, ideias e valores e leva seus espectadores a refletirem sobre o assunto abordado em 
tela. Outrossim, o projeto tem como base a teoria do imaginário de Gilbert Durand como forma de com-
preensão sobre a conceituação de imaginário social. Para este autor o imaginário consiste num conjunto 
de imagens e de relações de imagens que são construídas no contexto de cada cultura e os significados 
a elas atribuídos influenciam nas representações, nos conceitos e preconceitos sobre as coisas, pessoas 
e fatos no contexto social. No fazer desta pesquisa, a coleta de dados tem como referência os filmes e 
documentários produzidos no Brasil no período de 2013 a 2018 (esse recorte foi selecionado a partir do 
crescimento das estatísticas dos pedidos de refúgio no Brasil), que retratam os imigrantes/refugiados 
em nosso país. As análises preliminares dos dados nos levam a perceber que a filmografia brasileira ex-
plora aspectos de violência, desamparo e resistência, os quais os imigrantes/refugiados enfrentam para 
poder conseguir ter uma vida com dignidade no Brasil.
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PALAVRAS-CHAVES: Sífilis, Educação Em Saúde, Promoção Da Saúde

INTRODUÇÃO: As infecções sexualmente transmissíveis (IST) constituem um sério problema de saúde 
pública que acarreta danos sociais, econômicos e sanitários de grande repercussão às populações, espe-
cialmente entre mulheres e crianças (Valderrama J, Zacarías F, Mazin R,2004). A OMS estima 1 milhão 
de casos de sífilis por ano entre as gestantes e preconiza a detecção e o tratamento oportunos destas e 
de seus parceiros sexuais portadores da sífilis, considerando que a infecção pode ser transmitida ao feto, 
com graves implicações. A sífilis congênita apresenta, para efeito de classificação, dois estágios: precoce, 
diagnosticada até dois anos de vida e tardia, após esse período (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). OBJE-
TIVOS: Descrever ações de extensão universitária nas enfermarias, focando na captação de doentes para 
orientar, iniciar e concluir o tratamento da sífilis. METODOLOGIA: As atividades foram desenvolvidas 
nas enfermarias do alojamento conjunto e do alto risco do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medei-
ros, com a utilização de álbuns seriados e apresentação de cordel. A abordagem segue duas estratégias: 
a primeira com todos os presentes na enfermaria, e a segunda uma abordagem individual estimulando 
a adesão dos pacientes ao tratamento especialmente o genitor da criança.
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A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que possui diferentes estágios e variadas manifes-
tações clínicas, se não tratada pode levar o indivíduo portador da infecção à morte. Embora seja uma 
doença curável, há atualmente uma alta taxa de pessoas infectadas, principalmente mulheres grávidas 
que acabam transmitindo a sífilis para o feto, tornando assim um grande problema de saúde pública, 
pois a falta de informação sobre a infecção e a forma de proteção gera um ciclo sem fim de contágio. Ava-
liando esta situação, criou-se o Projeto de Extensão Ciranda da Família: Tratamento da Sífilis em Foco 
no CISAM, formado por acadêmicos de enfermagem da Universidade de Pernambuco (UPE), que tem 
a finalidade de educar a população sobre a sífilis, além disso, também promover o acesso ao tratamento 
da sífilis para as parcerias das puérperas que foram diagnosticadas. As ações do projeto são realizadas 
no alojamento conjunto e nas enfermarias de alto risco do Centro Integrado de Saúde Amaury de Me-
deiros (CISAM) – UPE e também em feiras de saúde em colégios. No CISAM, as práticas são realizadas 
nas quartas e sextas-feiras tarde, visando atingir as puérperas e os acompanhantes que estão no local. 
Durante as visitas às enfermarias para a realização do projeto, é realizada uma palestra com a utilização 
de um álbum seriado e um cordel, o qual foi produzido pelos extensionistas.
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INTRODUÇÃO: A Extensão universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que possibilita 
o compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquiridos na instituição. É a articu-
lação do conhecimento científico com as necessidades da comunidade onde a universidade se insere, 
interagindo e transformando a realidade social. OBJETIVO: desenvolver ações educativas e de procedi-
mentos a pacientes na área de odontologia cirúrgica com o envolvimento de professores e alunos. ME-
TODOLOGIA: No ano de 2019 já ocorreram a ação do projeto de extensão em Cirurgia e Traumatologia 
BucoMaxiloFacial: A especialidade ao alcance da população, como parte integrante do Programa de 
Extensão resgatando sorrisos, ocorrido em São José do Egito - PE. Também foram realizadas atividades 
em unidades de saúde e na Faculdade de odontologia de Pernambuco. RESULTADOS: As atividades 
educativas e mutirões de cirurgia oral foram ocasiões de interação entre extensionistas e população. Os 
resultados preliminares foram: 107 pacientes beneficiados por ações educativas em unidades de Saúde 
e na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, 269 pessoas beneficiadas pelo conteúdo informativo / 
educativo gerado semanalmente nas mídias digitais, 99 pacientes beneficiados pelo mutirão de cirurgia 
oral na cidade de são José do Egito – PE, 57 pacientes beneficiados pelo semana de prevenção ao câncer 
de Boca realizada na Faculdade de Odontologia de Pernambuco.
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PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves:biodiversidade De Insetos, Vale Do São Francisco, Dynastinae, 
Citogenética.

CITOTAXONOMIA DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DA CAA-
TINGA Ediane Gabriele da Silva Rodrigues, Josival Francisco Araújo, Igor Costa de Amorim, Geyner 
Alves do Santos Cruz. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA A família Scara-
baeidae é umas mais diversas da ordem Coleoptera, porém na Caatinga pouco se conhece sobre esse gru-
po. Nesse sentido, a citotaxonomia auxilia no entendimento das relações genéticas e contribui de forma 
significativa para a caracterização dessas espécies. O objetivo nesse estudo é caracterizar o cariótipo de 
espécies de insetos do semiárido na região do Vale do São Francisco. Foram realizadas coletas utilizando 
armadilhas do tipo pitfall e luminosa. As espécies foram identificadas, retirou-se gônadas de indivíduos 
machos e foram confeccionadas lâminas baseadas em coloração convencional para análise da morfo-
logia e número cromossômico. Foi possível observar 2n=24, XY para Stenocrates sp. que pertence a 
subfamília Dynastinae (Scarabaeidae) com número básico variando entre n=12, 16, 18, 19 e 20, e sistema 
sexual XYp, XY e neo XY. Não foi possível determinar a morfologia dos cromossomos, sendo necessário 
a análise de outras células. Para Canthon sp. pertencente a subfamília Scarabaeinae (Scarabaidae) foi 
observado 2n=20, XYp sendo considerado um cariótipo conservado. Também não foi possível analisar a 
morfologia dos cromossomos desta espécie onde outras células estão sendo analisadas.
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PALAVRAS-CHAVES: Cobertura Vacinal, Esquemas De Vacinação, Saúde Da Criança.

INTRODUÇÃO: O acesso universal à imunização visa reduzir a ocorrência de casos graves de doenças 
imunopreviníveis e a erradicação de algumas delas. Devido a tantos benefícios, a vacinação na gestação é 
recomendada contra infecções maternas e infantis, tornando-se uma intervenção importante para a saú-
de pública. OBJETIVO Estimar a cobertura vacinal de mulheres no período da gestação e de suas crian-
ças nos primeiros seis meses de vida. METODOLOGIA Estudo quantitativo, transversal, retrospectivo 
com dados secundários de uma coorte. Composta por 1.338 puérperas e 1.400 crianças menores de seis 
meses nascidas no Hospital Maternidade Memoriais Guararapes (HGM), no período de julho de 2016 
a julho de 2018. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sobre o CAAE nº 30655314.7.0000.5192, 
respeitando a Resolução 466/12. RESULTADOS A maioria das mães encontrava-se acima de 20 anos, 
porém houve um quantitativo considerável de mães adolescentes correspondentes a 24,66%. 27,13% 
possui baixo nível de escolaridade até o ensino fundamental. A cobertura vacinal das puérperas referen-
tes às vacinas dT, dTpa, hepatite B e Influenza durante a gestação foram 66,75%. Quanto à dos recém-
-nascidos, as vacinas com maiores percentuais sem atraso foram encontradas para a BCG e Hepatite 
B com 1.250 (93,29%). Posteriormente, observou-se uma redução gradual da cobertura dos esquemas 
vacinais ao logo do tempo.



247SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

COLETÂNEA DE SIMULAÇÕES PRÁTICAS DE CASOS CLÍNICOS DE 
EMERGÊNCIA E TRAUMA.

Rafaela Lemos Maia; Breno Gusmão Ferraz

E-mail: rafaelalm_@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SERRA TALHADA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Cuidados De Suporte Avançado De Vida No Trauma, Traumatologia, Simulação 
De Paciente.

A disciplina de ATLS (Suporte Avançado de Vida em Trauma) possui a finalidade de desenvolver as 
habilidades voltadas para ao atendimento inicial de urgências e emergências. Nesse contexto, fez-se 
necessária a monitoria de ATLS, com simulações de situações fictícias de trauma que, por sua aplicação 
prática, são capazes de consolidar os conhecimentos adquiridos. O objetivo principal é de fomentar o 
aprendizado dos alunos relacionado ao conhecimento sobre os protocolos de atendimento ao paciente 
vítima de trauma por meio de atividades práticas, que envolvem simulações baseadas na metodologia 
OSCE (Exame Clínico Objetivo Estruturado), e teóricas. Além disso, objetiva-se a criação de um guia 
de casos e protocolos para uso tanto dos alunos, quanto de futuras turmas. Para isso, após cada aula 
teórica ministrada pelos docentes, está sendo proposta a realização de monitorias com simulações de 
casos clínicos referentes à temática trabalhada na última aula ministrada pelos professores. Tais casos 
comporão, ao fim do programa de monitoria, o guia de casos e protocolos que será doado ao laborató-
rio de habilidades do campus. Ademais, complementando as monitorias de simulação, se mostra ideal 
a realização de plantões de tira-dúvidas, na qual os monitores se dispõem a atender os alunos e sanar 
eventuais dúvidas que restarem após as aulas teóricas, práticas e monitorias de simulação.
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COMO AS PESSOAS DIRIGEM ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO 
DE DOENÇAS EM SISTEMAS MÉDICOS LOCAIS?

Lilia Patrícia Sampaio Sousa; Washington Soares Ferreira Júnior

E-mail: liliasousa.210@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Experiência Prévia, Plantas Medicinais, Etnobiologia

Sistemas médicos locais envolvem conhecimentos e práticas dirigidas às doenças, considerando a per-
cepção de doenças, estratégias de prevenção e tratamento em um grupo humano. Na presente proposta, 
investigamos o papel da experiência prévia com a doença e sua gravidade no conhecimento de estraté-
gias preventivas em um sistema médico local. Foram realizadas 42 entrevistas na comunidade Recreio, 
em Casa Nova-BA. Primeiramente, aplicamos a técnica de lista livre, obtendo-se a lista de plantas co-
nhecidas e as doenças que as plantas eram indicadas. Após, foi perguntado se as doenças citadas ocorre-
ram no ano anterior: na comunidade, consigo e na família. Em caso de resposta positiva, a frequência e 
gravidade da doença foi questionada a partir da seguinte escala: “pouco, mais ou menos, muito”. Poste-
riormente, o participante respondeu sobre a chance da doença ocorrer com ele um ano após a entrevista 
e se conhecia alguma estratégia preventiva para as doenças citadas. Em caso de afirmação, ele era convi-
dado a listar as estratégias de prevenção. Os participantes indicaram 72 doenças, 29 não apresentaram 
estratégia de prevenção e 43 apresentaram pelo menos uma estratégia. O número médio de estratégias 
citadas foi menor que 1. Foram obtidas 141 estratégias de prevenção diferentes, como o uso de plantas 
(12%), biomedicina (21,4%), voltadas para fatores climáticos (12%) e outros tipos (54,6%).
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COMO OS FATORES SOCIOECONÔMICOS INFLUENCIAM O 
CONHECIMENTO E USO DE PLANTAS?

João Victor De Araújo; Marcelo Alves Ramos

E-mail: victoraraujo_joao@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Etnobotânica, Conhecimento Ecológico Local, Fatores Socioeconômicos

Na sua história o ser humano sempre desenvolveu saberes sobre os recursos naturais necessários à sua 
sobrevivência. Em comunidades rurais, tais conhecimentos são chamados de conhecimento ecológico 
local (CEL), e fatores socioeconômicos têm modificado o CEL nos últimos tempos. Diante disso esta 
pesquisa teve o objetivo de analisar a influência dos fatores socioeconômicos no conhecimento e uso 
de plantas na comunidade rural Sítio Tamanduá Raul Soares, município de João Alfredo, Agreste de 
Pernambuco. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas e listas-livre com os chefes de famílias: 43 
mulheres e 34 homens com idades entre 18 e 83 anos. As mulheres citaram 288 etnoespécies e 40 usos, 
enquanto os homens citaram 205 etnoespécies e 31 usos, não há diferença estatística significativa no 
conhecimento (p=0.516) e uso de plantas em relação ao gênero (p=0.514). Em relação a idade foi regis-
trado diferença significativa no número de etnoespécies conhecidas apenas entre os grupos etários de 
18-28 e 51-61 (p=0.0043), sendo o grupo 62-72 o que possui maior conhecimento de plantas e o grupo 
51-61 sobre usos. Sobre a escolaridade, não foram observadas diferenças estatísticas significativas no 
conhecimento e uso de plantas entre as categorias não alfabetizados, ensino fundamental incompleto ou 
completo e ensino médio incompleto ou completo, embora o grupo não alfabetizado tenha apresentado 
maior média de citações.
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COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS 
NO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE COM 
DIFERENTES PROTOCOLOS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA 
DAS INTENSIDADES DE TREINO A PARTIR DA FREQUÊNCIA 

CARDÍACA.

Carlos Henrique Da Silva Lima; Manoel Da Cunha Costa

E-mail: chdslhenrique1277@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: High Intensity Interval Exercise, Sprint Interval Exercise, Frequência Cardíaca.

INTRODUÇÃO: O exercício intervalado de alta intensidade pode ser classificado de acordo com a inten-
sidade do protocolo. Quando os protocolos apresentam séries de curtos ou longos esforços (30s – 240s) 
em intensidade vigorosa (>80% consumo máximo de oxigênio), seguidos de breves ou longos períodos 
de recuperação (30s – 240s) leva a nomenclatura de HIIE (High Intensity Interval Exercise). Por outro 
lado, quando a intensidade é supra máxima ou all out leva a nomenclatura de SIE (sprint interval exerci-
se). Verifica-se a existência de protocolos de HIIE e SIE com diferentes razões de estímulo:recuperação. 
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é comparar a intensidade alcançada durante a realização 
de protocolos de SIE com diferentes razões (estímulo:recuperação). MÉTODOS: Trata-se de um estu-
do com delineamento transversal, com abordagem quantitativa do tipo quase experimental, participa-
ram do estudo 10 homens adultos (20±2,26 anos, IMC: 24,4±2,04 kg/m2, FCrep: 73,8±9,17 bpm, PA: 
121±14,22/70,2±5,92 mmHg), estudantes de educação física. Após realizar um teste de determinação 
da velocidade máxima (VvO2 máx), os integrantes realizaram três sessões diferentes de SIE (sequência 
randomizada) 1:2 (15s esforço:30s RP), 1:1 (30s esforço: 30s RP) e 2:1 (30s esforço:15s RP).
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COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE FRAÇÃO EXPIRADA DE ÓXIDO 
NÍTRICO EM ADOLESCENTES ASMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS 

COM E SEM BRONCO ESPASMO INDUZIDO POR EXERCÍCIO

Laienne Carla Barbosa De Barros; Marco Aurélio De Valois Correia Junior

E-mail: laienne_carla@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: óxido Nítrico Exalado, Broncoespasmo Induzido Pelo Exercício, Asma.

INTRODUÇÃO: O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) caracteriza-se pela obstrução transitó-
ria das vias aéreas decorrente de exercício físico vigoroso. Seu diagnóstico é dado por uma diminuição 
maior que 10% no volume expiratório forçado no primeiro segundo após o exercício. Alguns marcado-
res inflamatórios importantes são descritos como possibilidade de uso na prática clínica para avaliar o 
BIE, especialmente em indivíduos asmáticos, dentre eles, o óxido nítrico (NO), que é um gás incolor à 
temperatura ambiente e sua fração exalada (FeNO) é um conhecido biomarcador de inflamação ató-
pico-eosinofílica. OBJETIVO: Comparar a fração expirada de óxido nítrico (FeNO) em adolescentes 
asmáticos e assintomáticos respiratórios com e sem Broncoespasmo induzido por exercício. MÉTODOS: 
Após uma avaliação dentro dos critérios de inclusão e exclusão, é feito um exame de espirometria para 
avaliar o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e na sequência a avaliação da FeNO 
pré exercício. Após isso, o paciente é orientado a executar um teste de bronco provocação chamado 
Hiperventilação Eucápnica (HEV) simulando um exercício de alta intensidade, em seguida é repetido o 
teste de espirometria e FeNO em 5, 15 e 30 minutos após o HEV. No total estima-se 40 pacientes, sendo 
30 deles asmáticos e 10 assintomáticos.
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COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DE SÓCIOS-
TORCEDORES EM CLUBES DE PERNAMBUCO DAS SÉRIES “A” E 

“C” DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2019.

Jorge Eduardo Maciel Gonçalves Da Silva; Carlos Augusto Mulatinho De Queiroz Pedroso

E-mail: jorgeeduarciel@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Futebol, Indústria Do Esporte, Qualidade De Serviço.

INTRODUÇÃO: O evento esportivo na contemporaneidade é um norte para questões de entretenimento 
aos consumidores e de grande impacto econômico e social. Alcançar a satisfação dos espectadores é uma 
meta de qualquer clube de futebol. Possuindo como fatores de influência aspectos como: o ambiente, a 
atmosfera e a imprevisibilidade dos resultados, que são premissas determinantes para uma experiência 
positiva no estádio. OBJETIVO: Analisar e comparar os níveis de satisfação dos sócios-torcedores dos 
clubes de Pernambuco no Campeonato Brasileiro das séries “A” e “C” em 2019. METODOLOGIA: O 
estudo caracteriza-se como uma abordagem quantitativa, e quanto ao seu desenho survey. A amostra 
deste estudo foi composta por 251 sócios-torcedores ativos dos clubes pesquisados de Pernambuco. O 
instrumento utilizado é um questionário adaptado composto por três dimensões, especificamente: 1. 
Satisfação com o jogo; 2. Satisfação com os serviços; 3. Intenções comportamentais do torcedor com o 
clube, seguido de uma caracterização sociodemográfica da amostra. A coleta se deu de forma on-line, 
via mídias sociais, durante o período do campeonato. Para responder ao objetivo recorreu-se à ANOVA, 
seguido do teste post-hoc de Bonferroni. O nível de significância estabelecido foi de p < 0,05. Todas as 
análises foram realizadas no software IBM SPSS Statistics versão 20.
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COMPETENCIA MOTORA COM O FATOR DE PROTEÇÃO PARA 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Matheus Felipe Cavalcante Da Silva; Maria Teresa Cattuzzo

E-mail: mafelipecavalcante@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Competência Motora, Atividade Física, Doenças Cardiovasculares,crianças

Numa perspectiva desenvolvimental, observa-se um relacionamento dinâmico e sinérgico entre a com-
petência motora (CM) – definida como a proficiência em habilidades motoras - e variáveis como a ati-
vidade física (AF) e a aptidão física (STODDEN et al., 2008). A interação entre essas variáveis promove 
alterações diretas na saúde humana levando a desfechos favoráveis ou não. Por exemplo, os resultados 
do estudo de Burns et al (2017) com uma amostra de crianças norte-americanas confirmou existir uma 
relação significativa entre as CM grossa e o risco cardiometabólico, parcialmente mediado pela aptidão 
aeróbica. O desenvolvimento de problemas cardiovasculares se inicia durante a infância (DANIELS; 
PRATT; HAYMAN, 2011) e também a obesidade, que é considerada como o principal fator de risco para 
saúde (MELLO; LUFT; MEYER, 2004). Assim, parece que a CM pode ser um fator protetivo para o risco 
cardiometabólico, mas isso precisa ainda ser mais bem estudado. O presente estudo pretende investigar 
o papel da CM como um fator de proteção no risco de doenças cardiovasculares em crianças. Este é um 
estudo correlacional, com delineamento transversal. A população será composta por escolares na faixa 
etária compreendida entre 06 a 10 anos de idade. A amostragem será não probabilística do tipo intencio-
nal e o tamanho estimado é de 147 crianças. A CM será obtida por meio da bateria TGMD-2 e as medidas 
antropométricas serão obtidas pela circunferência da cintura e o IMC-Z escore.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR PRIMÁRIO RURAL 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO: ANÁLISE DO JORNAL DO 

PROFESSOR (1955-1962)

Iracema Santos Carvalho Dos Anjos; Virgínia Pereira Da Silva De ávila

E-mail: iracemacarvalho2008@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Professor Rural, Condições De Trabalho, História Da Educação.

Essa pesquisa é vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa História da Educação no Sertão do São Fran-
cisco (GEPHESF) e visa analisar aspectos que levam a melhor compreensão das condições de trabalho 
do professor primário rural no Estado de Pernambuco(1955-1962), com base nas matérias publicadas 
no “Jornal do Professor”. Essa delimitação temporal tem marco inicial no primeiro exemplar desse pe-
riódico, órgão do Centro do Professorado Primário de Pernambuco (CPPP) e, marco final no último 
disponível no Arquivo Público Estadual João Emereciano, Recife(PE). A Constituição Federal de 1934 
diferenciou as condições de trabalho às áreas urbanas e rurais por meio da fixação de proteção aos tra-
balhadores e tão somente a indicação à regulamentação posterior para os trabalhadores da área rural. A 
Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) criou cursos normais rurais com currículo para o trabalho rural. 
As décadas de 1950 e 1960 foram de investimentos na educação e à área rural com vista ao desenvolvi-
mento nacional. Os objetivos são: mapear matérias sobre a condições de trabalho; analisar e comparar 
a legislação educacional do período; comparar o discurso oficial do estado de Pernambuco ao publicado 
no Jornal do Professor. A pesquisa é qualitativa, descritiva e histórico-documental e se insere no campo 
da história e historiografia da educação.
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CONFIABILIDADE DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DO OMBRO 
MEDIDO PELO APLICATIVO CLINOMETER DO SMARTPHONE

Sol Patricia Beltrán Picón; Rodrigo Cappato De Araújo

E-mail: marpatt822@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Amplitude De Movimento Articular; Ombro; Goniometria Articular

As medições da amplitude do movimento é um dos aspectos considerados na avaliação física e funcional 
do ombro. O uso do Goniômetro (GO) requer destreza e treinamento, por enquanto o Inclinometro é re-
lativamente custoso. Nesse sentido, os aplicativos do smartphone aparecem como uma alternativa para 
o uso clínico. O objetivo foi avaliar a confiabilidade e validade das medidas das rotações de ombro usan-
do o Aplicativo Clinômetro (AC) em adolescentes saudáveis e adultos jovens, em diferentes posições. Os 
participantes serão trinta adolescentes saudáveis, fisicamente ativos e adultos jovens. Cada participante 
realizou rotações internas (RI) e externas (RE) de ombro em posição lateral e supina. As medidas foram: 
Amplitude dos movimentos de rotação de ombro mesurados com o Goniômetro e o aplicativo Clinôme-
tro. Para obter a confiabilidade, a RI e RE foram medidas em dois dias separados por dois avaliadores 
distintos. A Confiabilidade foi determinada usando os coeficientes de correlação intraclasse (CCI), Erro 
Padrão da Medida (EPM) e Mínima Mudança Detectável (MMD). A validade foi avaliada usando Coefi-
cientes da Correlação de Pearson, quando comparar a amplitude de movimento entre o GO e o AC. Entre 
os resultados, encontra-se que: Ambos dispositivos apresentam excelentes níveis de confiabilidade intra 
e inter avaliador; porém, o GO apresentou moderada confiabilidade interavaliador durante a rotação 
interna na posição lateral (CCI 0,61 e 0,79).
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CONFIABILIDADE E COMPARAÇÃO DO TESTE 3º DEDO AO SOLO 
EM RELAÇÃO A DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO PARA MENSURAÇÃO 

INDIRETA DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR EM 
JOVENS, IDOSOS E INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA 

INESPECÍFICA

Iara Feitosa Dos Santos; Tarcísio Fulgêncio Alves Da Silva

E-mail: iaraleal2010@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Flexibilidade, Confiabilidade, Validade.

INTRODUÇÃO: A flexibilidade da cadeia posterior condiz com a mobilidade da coluna vertebral e mem-
bros inferiores, sendo quantificada indiretamente por diversos métodos. O 3° dedo ao solo (3DS) é um 
desses métodos e evidenciou alta confiabilidade na avaliação do alcance máximo da flexão de tronco. 
OBJETIVO: testar a confiabilidade e comparação do 3DS em relação à distância vértex-solo para men-
suração indireta da flexibilidade da cadeia posterior de jovens, idosos e indivíduos com dor lombar 
crônica inespecífica. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido com 32 jovens e 33 mulheres idosas, e 
realizada a análise inter-avaliador e intra-avaliador das medidas DVS e 3DS. Foram utilizados os testes 
de Shapiro Wilk e de Levene. A reprodutibilidade e repetibilidade da DVS foram verificadas pelos coefi-
cientes de correlação intraclasse ICC2,3 e ICC3,3, respectivamente. Adotamos um nível de significância 
de 0,05. Não foi possível recrutarmos o número mínimo apontado pelo cálculo amostral à análise esta-
tística para o grupo de dor lombar inespecífica, sendo dessa forma excluído esse objetivo da pesquisa. 
RESULTADOS: Houve boa confiabilidade inter e intra-avaliadores para o 3DS e a DVS. A repetitividade 
e reprodutibilidade da DVS foi de 0,96 (p <0,001) e 0,98 (p <0,001), respectivamente, para jovens e 
0,898 (p <0,001) e 0,981 (p <0,001), respectivamente, para idosas. O resultado da correlação entre a 
DVS e o 3DS foi r = 0,76 (p <0,001) para ambos os grupos.
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CONFIABILIDADE E VALIDADE DA DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO 
PARA IMENSURAÇÃO INDIRETA DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA 

MIOFASCIAL POSTERIOR DE IDOSOS
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PALAVRAS-CHAVES: Flexibilidade, Confiabilidade, Validade, Idoso, Distância Vértex-solo.

INTRODUÇÃO: A flexibilidade é uma habilidade essencial da aptidão físico-funcional do indivíduo. Di-
versos métodos são encontrados na literatura para inferir a flexibilidade mioarticular dos músculos is-
quiostibiais. Entretanto, os métodos mais utilizados podem gerar desconfortos físico durante a execução 
por idosos. Muitos indivíduos idosos costumam apresentar dificuldades, por exemplo, para se sentarem 
e levantarem do chão para realizarem o teste de sentar e alcançar (TSA). Além disso, o custo econômico 
do TSA pode ser um impeditivo para sua utilização por muitos profissionais. Diante disso, propomos um 
método para inferir a flexibilidade mioarticular dos isquiostibiais idosas da comunidade. OBJETIVO: 
Testar a validade e a confiabilidade inter e intra-avaliador da distância vértex-solo (DVS) para inferir a 
flexibilidade de isquiostibiais de idosas comunitárias. METODOLOGIA: A reprodutibilidade e repetibi-
lidade da DVS foram verificadas pelos coeficientes de correlação intraclasse ICC2,3 e ICC3,3, respecti-
vamente, para as análises de 33 mulheres idosas. A validade foi verificada pelo r de Pearson. Foi plotado 
um gráfico de Bland-Altman para análise de erro sistemático. Calculou-se o erro padrão da medida e as 
mudanças mínimas detectáveis. RESULTADOS: A repetitividade da DVS foi 0,898 (p <0,001) e a repro-
dutibilidade foi 0,981 (p <0,001). O erro padrão de medida entre o teste da DVS e TSA foi de 1,48 cm. A 
validade da DVS em relação ao TSA foi de r = -0,72 (p <0,001).
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CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DE PLANTONISTAS 
SOBRE O CONTATO PELE A PELE NA SALA DE PARTO NO CISAM-

UPE

Igara Cristina Melcop De Castro E Souza Silva; Sandra Trindade Low

E-mail: igaramelcop@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Aleitamento Materno, Amamentação, Parto

INTRODUÇÃO: O contato pele a pele faz parte das boas práticas da sala de parto e consiste em oferecer 
o bebê à mãe para ela o segurar e em caso afirmativo, colocá-lo desnudo e enxuto, de bruços, em cima 
do tórax materno e cobri-los com um campo aquecido. Este binômio deverá permanecer desta maneira 
por pelo menos 1 hora. OBJETIVOS: Analisar o conhecimento, atitude e prática dos plantonistas da 
sala de parto sobre o contato pele a pele precoce entre mãe e bebê. Compreender as principais questões 
que influenciam o comportamento e práticas do contato pele a pele. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
proposta de pesquisa da iniciação científica, baseada na metodologia CAP (Conhecimento, Atitude e 
Prática). Foi construído um questionário com 35 itens estruturados sobre o contato pele a pele precoce 
na sala de parto. Propõe-se submeter a comissão de ética e em etapa subsequente entrevistar todos os 
profissionais plantonistas de uma sala de parto da maternidade (Pediatras, Obstetras, Enfermeiros, Téc-
nicos De Enfermagem, Residentes e Doulas). RESULTADOS: Acredita-se que a população tenha conhe-
cimento da temática, já que este tema por trabalhar em maternidade. Em relação a atitude acredita-se 
que o sentimento da necessidade desse começo de vida para o binômio mãe/bebê, desta população, é 
que pode ser adiado sem repercussão fisiopsicológicas.



259SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO 
CONTRA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DO 

USO DO PRESERVATIVO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE 
ESCOLA NO RECIFE

Andressa Maria Silva Maciel Dos Santos; Cláudia Betânia Rodrigues De Abreu
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação; Prevenção; Conscientização; Infecções.

A Liga Pernambucana de Infectologia(LPI), perante o crescimento exponencial do número de casos de 
IST’s entre jovens nos últimos anos, tendo como exemplo que entre 2007 e 2017, houve um aumento de 
700% no número de casos só na faixa entre 15 e 24 anos, decidiu mobilizar-se para conscientizar ado-
lescentes, faixa etária em que já pode haver vida sexual, sobre o contexto em que se insere as infecções 
sexualmente transmissíveis, o modo de transmissão, os sinais e sintomas e como se prevenir de forma 
efetiva dessas enfermidades. O projeto tem como objetivos promover a difusão do conhecimento sobre 
a importância de se prevenir as Infecções Sexualmente Transmissíveis entre alunos do ensino médio, 
tornar acessíveis as informações básicas sobre transmissão de Sífilis,Gonorreia, Herpes, Clamídia, HPV 
e HIV, além de alertar sobre os prejuízos a longo prazo em caso de ocorrer a infecção, introduzindo o 
conceito de prevenção e discutindo sobre a sua importância. A metodologia utilizada é a de pré-testes, 
respondidos com o conhecimento prévio dos alunos, seguido de aula expositiva e então discussão sobre 
as respostas corretas e dúvidas sobre os temas expostos, sendo, terminado esse momento, apresentado 
pós-testes acerca da exposição, para que os grupos de alunos respondam e demonstrem objetivamente 
os conhecimentos adquiridos.
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CONSOLIDAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM PUERPERAL 
NUMA MATERNIDADE ESCOLA DO RECIFE-PE
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Mulher, Período Pós-parto, Educação Em Saúde, Consulta De 
Enfermagem

O puerpério refere-se a modificações fisiológicas locais e sistêmicas que acontecem após o parto para 
o corpo da mulher retornar ao estado pré-gestacional. Bem como, traz mudanças psicossociais decor-
rentes da maternidade. A consulta nesse período é considerada um espaço privilegiado de autocuidado 
e atenção ao recém-nascido (RN), com o intuito de proporcionar conforto e segurança para enfrentar 
os desafios de ser mãe e mulher. Nesse contexto, a extensão tem como objetivo consolidar a consulta 
de enfermagem pós-parto e realizar ações de educação em saúde no alojamento conjunto (AC) em uma 
maternidade escola do Recife. As ações são realizadas por estudantes de enfermagem nas enfermarias 
do AC do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) através de uma conversa com as 
mães e distribuição de material informativo sobre autocuidado durante o período puerperal e cuidados 
com o RN, sendo a metodologia do projeto caracterizada como pesquisa-ação. O projeto alcançou nos 
meses de abril a junho cerca de 960 mulheres e no decorrer dessas ações, muitas dúvidas acerca do que 
é o período após o parto surgiram, por isso, após a orientação sobre o que é o período puerperal, é incen-
tivado a essas mulheres procurar o serviço de saúde posteriormente a alta para uma consulta pós-parto 
buscando reconhecer como elas estão lidando com essa adaptação, ao mesmo tempo em que na consulta 
se apoia o aleitamento materno e incentiva o planejamento familiar.
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CONSTRUÇÃO E TESTAGEM DE UM JOGO DIDÁTICO COM O 
FOCO NOS ANIMAIS NA CAATINGA

Nelia Rodrigues Da Silva; Maria Aline Rodrigues De Moura
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Jogo;animais;caatinga

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, é necessário que o aspecto cognitivo da criança seja considerado no 
contexto educativo. Neste sentido, o jogo lúdico é fundamental por auxiliar na aprendizagem dos alunos. 
OBJETIVO: Construir e testar um jogo didático que auxilie a aprendizagem a cerca dos animais da Caa-
tinga nas aulas de Ciências. METODOLOGIA: Este estudo é exploratório e quantitativo e será realizado 
na cidade de Juazeiro-BA. A amostra será 100 estudantes do ensino fundamental II de escolas públicas. 
Serão utilizados dois questionários que permitirão verificar a quantidade de acertos antes e após o jogo.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA 
CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

Elvira Santana Amorim Da Silva; Regina Célia De Oliveira
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSSANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Esclerose Lateral, Consulta De Enfermagem, Promoção Da Saúde.

INTRODUÇÃO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa rara que aco-
mete principalmente os neurônios motores superiores e inferiores. Trata-se de uma enfermidade inca-
pacitante e irreversível, cuja etiopatogenia não é totalmente esclarecida e caracteriza-se como distúrbio 
progressivo onde ocorre a degeneração neuronal em diferentes níveis: bulbar, cervical, torácico e lom-
bar (SALVIONI et al., 2014). Desta forma, trazemos destaque para o enfermeiro, integrante da equipe 
multidisciplinar, que durante a consulta de enfermagem faz uso do método científico, sistematizando o 
processo e desta forma conseguindo identificar as necessidades do indivíduo (PIMENTEL, 2018). OB-
JETIVO: Construir e validar um instrumento para consulta de enfermagem voltada para os pacientes 
com Esclerose Lateral Amiotrófica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo metodológico, onde 
será utilizada para fundamentação da construção e validação do instrumento proposto o Modelo de 
elaboração de Escalas Psicométricas descrito por Pasquali, 1998, seguindo os preceitos da Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas proposta por Wanda Horta em 1979. RESULTADOS: Após a leitura cri-
teriosa da literatura foi realizado o levantamento dos indicadores experimentais e já foi construída a pri-
meira versão do instrumento que queremos validar para ser utilizado durante consulta de enfermagem.
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CONSTRUÇÃO E VALIDADE DE CONTEÚDO DA ASSESSMENT OF 
BRAZILIAN CHILDREN IN PHYSICAL LITERACY (ABC-PL)

Anderson Henry Pereira Feitoza; Maria Teresa Cattuzzo
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSSANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação, Desenvolvimento Humano, Infância

INTRODUÇÃO: Physical Literacy (PL) é definida como a motivação, confiança, competência física, co-
nhecimento e compreensão para valorizar e assumir a responsabilidade pelo engajamento em atividades 
físicas ao longo da vida. OBJETIVO: Desenvolver e validar o conteúdo da Assessment of Brazilian Chil-
dren in Physical Literacy - ABC-PL. Método: Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico 
dos instrumentos que avaliam a PL, e a partir daí, uma versão inicial do instrumento foi desenvolvida e 
passou a ser chamado ABC-PL. Na sequência, um painel de especialistas composto por professores de 
Educação Física e um grupo focal de crianças avaliaram a clareza da linguagem (CL), pertinência prá-
tica (PP) e relevância teórica (RT); e um Coeficiente de Validade de Conteúdo - CVC foi calculado para 
estimar a concordância (valores ?0,70 indicam índices adequados). Resultado: O CVC foi considerado 
apropriado para indicar a validade de conteúdo. A percepção de competência apresenta boa CL segundo 
as crianças (?0,84), mas não segundo os professores (0,65-0,70), contudo ambos concordam quanto a 
PP (?0,85); e RT (?0,80). O questionário de confiança possui boa CL (?0,89), PP (?0,84) e RT (?0,76) 
segundo as crianças e os professores, também para o questionário de comportamento sedentário na CL 
(?0,77), PP (?0,78) e RT (?0,71) e para o questionário de atividade física organizada na CL (?0,77), PP 
(?0,86) e RT (?0,77).
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COMO FATOR DE RISCO 
PARA A EROSÃO DENTÁRIA EM ADOLESCENTES
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Erosão Dentária, Adolescente, Bebidas Alcoólicas

INTRODUÇÃO: A erosão dentária é um processo químico, não fisiológico, de origem não bacteriana 
que provoca a perda irreversível da estrutura dentária. Diversos fatores têm sido associados ao desen-
volvimento da erosão dentária em adolescentes, sendo estes relacionados ao estilo de vida, a condição 
socioeconômica, a escolaridade da mãe e aos riscos comportamentais característicos desta fase como o 
consumo de álcool. OBJETIVO: Determinar a prevalência de erosão dentária e o consumo de bebidas 
alcoólicas em adolescentes da rede pública de ensino do município de Caruaru, Pernambuco. METODO-
LOGIA: Foi realizada uma pesquisa transversal com 75 adolescentes. Participaram da pesquisa estudan-
tes regularmente matriculados nas escolas públicas estaduais, entre 10 e 19 anos de idade, de ambos os 
sexos. Foram excluídos aqueles que apresentavam algum tipo de deficiência que impossibilitava a sua 
participação na pesquisa. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da ASCES-UNITA, 
sob o parecer número 3.202.773 – CAAE 09036919.4.0000.5203. Para coleta dos dados, foi aplicado 
um questionário, sobre os dados socioeconômicos e consumo de bebidas alcoólicas, seguido da reali-
zação de exame clínico. Para avaliar a presença de erosão dentária foi utilizado instrumento validado 
e traduzido o Basic Erosive Wear Examination (BEWE), este classifica o desgaste erosivo em nenhum, 
baixo, médio e alto. Os dados coletados foram categorizados e analisados no Microsoft Excel 2010.
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CONTRIBUIÇÕES DO JOGO ALGEPOLINO PARA A REVISÃO DE 
ALGUNS CONTEÚDOS ALGÉBRICOS NO 1º ANO DO ENSINO 

MÉDIO
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CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Matemáticos, Polinômios, Algeplan, Análise De Erros, Ensino Médio, Edu-
cação Matemática

No ensino e na aprendizagem da Matemática, um dos desafios encontrados é o desinteresse mostrado 
pelos estudantes. Assim, no campo das pesquisas em Educação Matemática, práticas que despertem o 
interesse e o prazer na aprendizagem da Matemática têm mostrado destaque, a exemplo da utilização 
de jogos matemáticos. Portanto, nesta pesquisa, foi elaborado e vivenciado o jogo Polinoquiz. O objetivo 
geral foi analisar as contribuições desse jogo para a revisão dos conteúdos de polinômios, desde suas 
ideias iniciais, até suas operações, incluindo produtos notáveis e fatoração, no 1º ano do Ensino Médio. 
Também, buscou-se dialogar com o professor de Matemática sobre as potencialidades e impasses da uti-
lização de jogos matemáticos. Metodologicamente, a pesquisa foi de campo e possuiu uma abordagem 
qualitativa. Os participantes foram cerca de 40 estudantes de uma turma do 1º ano do Ensino Médio e 
seu respectivo professor de Matemática. Os instrumentos de coleta de dados, nas 6 etapas da pesqui-
sa, foram: entrevista semiestruturada docente; questionários diagnósticos discentes (pré e pós jogo); 
apresentação do material didático Algeplan e vivência do jogo Polinoquiz; como também uma narrativa 
escrita pelo professor. Sobre o primeiro questionário diagnóstico discente, o mesmo foi analisado sob a 
perspectiva metodológica de Análise de Erros. Nos resultados, foi possível conhecer um pouco do perfil 
do professor, principalmente quanto a sua relação com os jogos matemáticos.
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CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO COLETIVA DO LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPE: COMA PALAVRA, OS PROFESSORES-
AUTORES
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CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Livros Didáticos, Educação Fisíca Escolar, Professores

Embora os estudos de Margon (2009), Marcieira, Cunha e Xavier (2012) e Carlos (2016) nos revelem 
como ocorreu o processo de produção dos livros didáticos públicos de Educação Física do Paraná e de 
João Pessoa-PB, pouco se sabe sobre as contribuições teórico-metodológica que uma experiência dessa 
natureza pode trazer para professores - autores. Desse modo a pesquisa apresenta com o objetivo: ana-
lisar as contribuições teórico-metodológica do processo de produção coletiva do Livro Didático Publico 
de Educação Física do IFPE para professore - autores. Este estudo se caracteriza por uma pesquisa 
qualitativa com inserção no campo. A metodologia utilizada neste estudo foi observação, entrevistas 
semi-estruturada para a realização da técnica de analise de dados usamos a analise de conteúdo do tipo 
categorial por temática. Os resultados obtidos foi a contribuição na ampliação de referencial teórico 
acerca do tema em estudo.
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CORRELAÇÃO DA ESTATURA COM MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICAS PLANTARES PARA FINS DE 

IDENTIFICAÇÃO HUMANA: DESENVOLVIMENTO DE 
APLICATIVO – UPE
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PALAVRAS-CHAVES: Estatura, Forense, Tecnologia

INTRODUÇÃO: A pesquisa foi construída baseando-se na ideia de que a estatura humana é um comple-
xo anatômico de dimensões lineares e que existem associações significativas entre ela e vários segmen-
tos do corpo. Associando esse pensamento com as novas tecnologias dos aparelhos de telefone móvel, os 
profissionais podem realizar seu trabalho de forma ágil e fácil, em qualquer lugar. OBJETIVO: O objeti-
vo principal do projeto foi o desenvolvimento do aplicativo que correlacione a estatura com as medidas 
antropométricas plantares para fins de identificação humana. METODOLOGIA: A metodologia utili-
zada foi a análise e seleção de produtos para montagem para determinar os dispositivos móveis como 
produtos, dos dados a serem colocados no aplicativo e a pesquisa e estudo dos melhores programas que 
foram utilizados; a criação dos componentes exclusivos do aplicativo englobou as cores, logomarca e o 
design em geral; a estruturação da ferramenta e desenvolvimento da montagem englobou as adapta-
ções gráficas, aplicação do conteúdo, desenvolvimento da formatação e layout para montar o aplicativo; 
o cálculo da estatura; a disponibilização para os dispositivos móveis. RESULTADOS: Como resultado 
desta pesquisa tivemos o aplicativo “Foot Height”, disponibilizado no serviço da PlayStore, gratuito e de 
categoria livre, enquanto na AppStore está em fase de disponibilização.
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CRISE NA EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO CENÁRIO DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA À LUZ DO PENSAMENTO ARENDTIANO
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CAMPUS ARCOVERDE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Política, Direito.

A mercantilização do Direito, juntamente com a expansão da oferta de seu ensino na rede privada, tem 
se mostrado um problema no cenário da educação brasileira. Pois, o aumento quantitativo não tem sido 
proporcional à qualidade do que está sendo ofertado. Por esse motivo, à luz do pensamento filosófico 
de Hannah Arendt, estão sendo feitas análises acerca da situação educacional dos cursos superiores de 
Direito. Sendo assim, diante da crescente crise das instituições (privadas, comunitárias e públicas), o 
presente projeto possui o intuito de observar, a partir de dados empíricos, a performance do curso de 
Direito em algumas entidades, tendo por base as matrizes curriculares, resultados do Exame de Ordem 
dos Advogados (OAB) e do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), no âmbito do 
estado de Pernambuco. Concernente ao método de abordagem, esse é hipotético-dedutivo. No que se 
refere a métodos de procedimentos, predominantemente, há uma análise com base histórica, bem como 
são utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. E, posteriormente à coleta de dados, há uma 
análise qualitativa. No tocante ao objetivo geral, esse visa analisar a crise educação brasileira a partir 
dos conceitos apresentados por Arendt, observando como essa repercute no ensino superior de Direito.
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CUIDADO LIMPO É CUIDADO SEGURO
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Segurança Do Paciente, Controle De Infecção Hospitalar, Higienização Das Mãos

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é conceituada pela redução, a um mínimo aceitável, do risco 
de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Dessa forma, a segurança do paciente define-se 
como o ato de evitar, prevenir ou melhorar os resultados adversos ou as lesões originadas no processo 
de atendimento médico-hospitalar. Atualmente, programas que enfocam a segurança no cuidado do 
paciente nos serviços de saúde tratam como prioridade o tema higienização das mãos na prevenção e 
controle de infecções nos serviços de saúde. OBJETIVO. Realizar intervenções educativas aos profis-
sionais atuantes e pacientes internados no PROCAPE através de explanação dialogada, metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem e demonstração prática sobre higienização das mãos para melhorar a 
segurança do paciente nos serviços de saúde. MÉTODO. Trata-se de uma pesquisa do tipo intervenção 
educativa com abordagem quali-quantitativa, visando atingir os profissionais de saúde, pacientes inter-
nados e seus acompanhantes no Hospital de Referência em Cardiologia- Pronto-Socorro Cardiológico 
de Pernambuco Prof. Luis Tavares – PROCAPE. Serão realizadas as intervenções educativas através de: 
explanação dialogada, dinâmica, dramatizações e demonstração prática. RESULTADOS.
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CUIDADOS BUCAIS EM INDIVÍDUOS SOB INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – RELATO 

DE CASO
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CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Hospital, Uti, Cuidados Bucais.

A saúde bucal é um componente indissociável da saúde geral e há muito que as doenças bucais apre-
sentam estreita relação com as infecções gerais. Estudos apontam as infecções hospitalares (IHs) como 
as mais freqüentes complicações do tratamento em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Há inúmeros 
fatores predisponentes para aquisição de IHs em UTI, visto que é um setor de monitorização intensiva 
por muitas vezes associada a métodos invasivos, mas o reconhecimento de que as bactérias periodon-
topatogênicas são um fator de risco para as pneumonias nosocomiais ressaltam a importância da saúde 
bucal de um paciente sob cuidados intensivos. Em pacientes oncológicos submetidos à terapia antineo-
plásica é comum o desenvolvimento de complicações bucais e podem ser agravadas pelo internamento 
hospitalar sem a adequada assistência odontológica, relacionando-se com pneumonias e sepses. O obje-
tivo desse trabalho é relatar um caso clínico de indivíduo com diagnóstico de carcinoma espinocelular de 
esôfago médio, submetido a quimioterapia/radioterapia neoadjuvantes até março/2019 com resposta 
parcial, e, posteriormente, submetido a procedimentos cirúrgicos oncológicos, tendo ficado internado 
com alternância entre a enfermaria e UTI, por dois meses, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da 
Universidade de Pernambuco (HUOC/UPE) e com assistência odontológica hospitalar oncológica.
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O presente trabalho, intitulado: Cultura, Identidade e Patrimônio Material: Uma Análise sobre as Es-
pecificidades do Município de Nazaré da Mata, Pernambuco, tem como objetivo a compreensão das 
heranças do patrimônio material de Nazaré da Mata, com a justificativa de traçar estratégias de estímulo 
à perspectiva valorização da identidade e da cultura local. Dessa forma, o presente ensaio teve como 
metodologia a revisão da bibliografia, tendo como foco os conceitos de cultura, identidade, patrimônio 
material, e desenvolvimento sustentável. Além disso, foi realizada pesquisa de campo tendo como obje-
tivo as observações sistemáticas juntamente com os registros fotográficos com o intuito de caracterizar o 
patrimônio verificar o estado de conservação. Também, foi feito em campo a catalogação dos principais 
bens patrimoniais materiais do município de Nazaré da Mata e seus respectivos estados de conservação. 
A partir do levantamento feito pela pesquisa sobre o patrimônio material de Nazaré da Mata, foi possível 
verificar 22 bens materiais pertencentes ao município de Nazaré da Mata que se encontram, atualmente 
em uso, abandono muitos em estado de abandono ou em ruínas. Dessa forma, se faz necessário pensar 
urgentemente em estratégias que colaborem para valorização da cultura, identidade e do patrimônio 
nazareno a partir da educação patrimonial.
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O presente projeto tem como principal objetivo identificar as possibilidades de colaboração do acervo 
de patrimônio cultural imaterial do município de Nazaré da Mata - PE para com o desenvolvimento 
do território, levando em consideração a construção das relações sociais identitárias a partir da cultu-
ra. Assim, o levantamento bibliográfico foi inicialmente baseado na pesquisa de material bibliográfico, 
destacando os seguintes textos: “Cultura, Identidade e Desenvolvimento Local: conceitos e perspectivas 
para regiões em desenvolvimento”; “Turismo e Patrimônio Cultural; e Patrimônio Imaterial Nacional: 
preservando memórias ou construindo histórias?”. Além do embasamento teórico direcionado ao tema, 
foram realizadas atividades junto à comunidade: o “Dia D”, que se deu a partir da exposição de banners e 
da distribuição de folders na Praça Herculano Bandeira, no município de Nazaré da Mata – PE. Durante 
a referida atividade foram realizadas abordagens aos moradores e a própria comunidade acadêmica, 
tendo como foco apresentar e esclarecer os objetivos do projeto e sua relevância. A segunda atividade 
aconteceu durante a “Semana do Meio Ambiente”, na UPE Campus Mata Norte, onde houve uma Expo-
sição Científica na qual foram distribuídas histórias em quadrinhos e folders para a comunidade acadê-
mica, baseados no conteúdo da pesquisa construído no decorrer do período.
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O projeto Curvas da Vida é uma extensão universitária que visa promover a integração da população em 
situação de rua com a comunidade acadêmica com a finalidade de possibilitar a aproximação do estu-
dante dos cursos de medicina e enfermagem com uma realidade social completamente diferente: que é 
a da população em situação de rua, objetivando identificar as carências na assistência básica de saúde 
a esse grupo social tão negligenciado; bem como fortalecer a relação deste público com os estudantes 
e profissionais da área da saúde a partir de uma abordagem multi e interdisciplinar. Uma vez que mi-
lhões de pessoas vivem sem moradia nas cidades brasileiras, materializa-se o problema da incapacidade 
resolutiva estatal para com a realidade da População em Situação de Rua (PSR). Tais pessoas vivem 
com o mínimo ou, na grande maioria das vezes, inexistente auxílio de políticas públicas para reverter 
tal quadro de exclusão social. Isso vigora a marginalização da população em situação de rua, visto que 
na maioria das vezes o acesso aos direitos é direcionado quase que exclusivamente ao nacional eleitor e 
muitos dos que se encontram em situação de rua não possuem documentos e registro de moradia. Como 
consequência disso, infere-se a pessoa em situação de rua como ser humano isolado e não possuidor de 
direitos básicos, como o acesso à saúde.
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O incentivo a prática de atividade física (AF) se tornou uma questão importante para os sistemas de saú-
de como parte do tratamento não medicamentoso de doenças crônicas. A partir disso, ações vêm sendo 
realizadas, mas são poucas as evidências sobre o custo-efetividade. Assim, o objetivo primário é analisar 
o custo-efetividade de uma intervenção baseada em exercício físico para redução da pressão arterial de 
idosos atendidos na atenção primária do Recife. O objetivo secundário, verificar a mudança da pressão 
arterial dos idosos decorrente da intervenção. Trata-se de um estudo de Custo-Efetividade (parte do 
projeto EUGERON Ensaio Comunitário Randomizado), constituído por idosos cadastrados em oito USF 
do Recife. A intervenção foi baseada na oferta de ações para mudança de comportamento envolvendo 
quatro grupos: Grupo de Exercício Domiciliar (GED), Grupo de Exercício Domiciliar e Supervisionado 
(GEDS), Grupo de Exercício Domiciliar, Supervisionado e Autocuidado Apoiado (GEDSAA) e Grupo 
Controle (GC). A coleta de dados foi através de questionários e de monitor digital automático. As aná-
lises incluíram procedimentos descritivos e inferenciais (teste t para amostras dependentes). Dos 216 
idosos, 85,2% eram do sexo feminino, com idade média de 70,3 (± 7,2). 40,3% eram analfabetos 40,3%, 
76,6% cor de pele não branca e 60,3% recebiam um salário mínimo. Com relação aos aspectos de saúde, 
54,9% referiram a percepção de saúde como regular e 84,5% relataram diagnóstico de hipertensão.



275SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

DEBATES E PROPOSIÇÕES A RESPEITO DO CONCEITO DE 
LITERATURA NO ROMANTISMO ALEMÃO: O CASO SCHILLER E 

GOETHE

Pedro Felipe Felix Peixoto; Dr. Joachin De Melo Azevedo

E-mail: pedroffpeixoto@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSPETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: História Intelectual, Romantismo, Goethe, Schiller

O interesse desta pesquisa resulta de uma ampla curiosidade sobre os debates e proposições a respeito 
da conceituação da literatura, da estética e da sociedade pelos intelectuais alemães, Friedrich Schiller 
(1759-1805) e Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Pressuposto que as recentes correntes his-
toriográficas consentem uma maior possibilidade de fontes e abordagens, é totalmente pertinente o 
estudo histórico acerca dos movimentos literários, neste caso, as correntes estéticas alemãs. A princípio, 
compreender que as reflexões e movimentações literárias não são isoladas em um contexto histórico-so-
cial é essencialmente importante, uma obra literária é tanto produto histórico quanto produtor. Sendo 
assim, é possível relacionar história, literatura e modernidade na medida em que esses escritores, por 
meio de artigos de opinião, correspondências e romances, fizeram da escrita uma ferramenta para en-
dossar ou criticar diversas concepções artísticas e políticas na Alemanha do século XIX. Portanto, ao 
analisar os debates de Schiller e Goethe, presentes nas correspondências trocadas entre os dois autores, 
de 1794 até 1803, abordaremos quadros de história das ideias em uma Alemanha dos séculos XVII e 
XVIII, influenciada pelo Iluminismo e Revolução Francesa.
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O projeto de pesquisa se volta às mulheres cristãs-novas que se estabeleceram na Capitania de Pernam-
buco entre os anos 1580-1630. Período esse marcado por intensa movimentação e estabelecimento de 
cristãos-novos, descendentes judeus que haviam sido convertidos ainda em Portugal à religião católica. 
Com base nisso, foram desenvolvidas análises a cerca do protagonismo, bem como, a inserção dessas 
mulheres em redes matrimoniais, tendo em vista, o medo existente da mácula de sangue. Pôde-se ob-
servar que essa preocupação foi deixada em segundo plano, cedendo lugar a uma necessidade imediata, 
o pequeno número de mulheres brancas existente na colônia. O estudo também buscou compreender 
de que forma ocorriam as conversões, tanto as de caráter espontâneo quanto as forçadas, além disso, 
pensar quais as razões que levaram a coroa portuguesa a adotar as políticas de conversões. O objetivo 
geral foi pautado na análise das denúncias contra as mulheres cristãs-novas nos anos iniciais da co-
lonização, isso permitiu um melhor entendimento sobre as representações construídas em relação às 
mesmas. Para melhor organização da pesquisa foram montadas tabelas através dos registros de crimes 
e suspeitas. No que concerne à metodologia, está direcionada a análise da documentação gerada pela 
Primeira visitação do Santo Ofício às partes Brasil, que teve como propósito central investigar as práti-
cas judaizantes em Pernambuco.
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O câncer é um problema de saúde pública e se constitui na segunda maior causa de morte no mundo, 
com incidência crescente. A Odontologia Oncológica, pode atuar através de serviços de educação em 
saúde, prevenção e diagnóstico de lesões bucais, bem como avaliação e adequação do status bucodental 
do indivíduo diagnosticado com câncer que necessitem de tratamento oncológico, cabendo ao dentis-
ta a prevenção, diagnóstico, controle e tratamento dos efeitos colaterais, decorrentes dos tratamentos 
antineoplásicos. O objetivo desse estudo foi conhecer os desafios do cirurgião dentista no atendimento 
do paciente oncológico. Foi realizado uma revisão de literatura através da leitura crítica de artigos cien-
tíficos obtidos nas bases de dados: LILACS, BVS, SCIELO, PubMed e Elsevier, utilizando os descrito-
res: odontologia, câncer, quimioterapia, radioterapia e oncologia. A literatura mostrou-se unânime ao 
apontar o diferencial do cuidado odontológico durante e após o tratamento antineoplásico, visando a 
prevenção e controle de repercussões como a mucosite oral; intervenção nas situações emergenciais; 
manifestação oral da doença enxerto versus hospedeiro; xerostomia; cárie de radiação; osteorradione-
crose; osteonecrose (Bisfosfonatos), bem como reabilitação através da confecção de próteses crânio-bu-
co-maxilo-faciais, favorecendo o restabelecimento da função, estética, autoestima e consequente rein-
serção social do indivíduo.
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O termo empatia deriva da palavra grega “empatheia” - “paixão” ou “afetação” e, grosso modo, pode ser 
entendida como a capacidade de se colocar no lugar do outro. A promoção da empatia no início da vida 
possibilita criar atitudes preventivas em relação aos comportamentos antissociais, considerando que a 
criança passa a olhar seu semelhante com mais afeto, inibindo assim condutas indesejadas ou que cau-
sem algum tipo de sofrimento para o próximo. Neste sentido, o presente estudo trata-se de uma revisão 
sistemática da literatura que visa identificar e descrever as estratégias, programas e/ou metodologias de 
desenvolvimento da empatia em crianças (0 a 12 anos) no contexto escolar. Deste modo, entre os meses 
de maio e julho de 2019, foram selecionados artigos a partir do portal do Periódicos Capes, utilizando-se 
dois pares de descritores (intervenção - empatia e empatia - desenvolvimento). Considerou-se apenas 
textos empíricos, revisados por pares e publicados em língua portuguesa nos últimos dez anos. Dos 278 
textos disponíveis, apenas 20 foram selecionados por se tratarem de estudos de intervenção em empatia 
com crianças, sobre os quais a presente revisão se debruçará mais detalhadamente nas etapas seguintes. 
Como resultados preliminares, salienta-se o baixo percentual de textos sobre empatia na infância, sendo 
maioria os textos sobre empatia no campo da saúde, sobretudo, na enfermagem.
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INTRODUÇÃO: Existe uma constante procura por alimentos inovadores e de potencial funcional, bus-
cando dessa forma alimentos saudáveis, saborosos e práticos. Nesse sentido, o desenvolvimento de be-
bidas funcionais vem crescendo nos últimos anos e despertando o interesse de diversos pesquisadores. 
OBJETIVO: A pesquisa visa desenvolver uma bebida prebiótica a base de casca da manga adicionada 
de farinha de banana verde. METODOLOGIA: Para a elaboração da bebida, os ingredientes propostos 
foram casca da manga, água mineral, rapadura e farinha de banana verde – FBV da variedade de ba-
nana maça comercializada na região. O produto final sendo formulado em quatro amostras distintas. A 
amostra 1 continha 0% de adição de farinha de banana verde. A amostra 2 com adição de 10% de farinha, 
amostra 3 com 20% e amostra 4 com 30% mantendo os demais ingredientes da A1. Os dados coletados, 
referente a análise sensorial, foram submetidos a análise do Teste de variância ANOVA para comparar 
as médias entre amostras com possível aplicação de testes post-hoc para identificar grupos que diferem. 
Um nível de significância de 5% foi estabelecido. RESULTADOS: A amostra 1 obteve notas acima da 
média (7) em todos os quesitos avaliados. O atributo sabor obteve notas estatisticamente significantes 
quando comparada a amostra 1 e as demais amostras 2, 3 e 4, referenciando um maior sabor na bebida 
composta com até 10% da FBV.
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INTRODUÇÃO: Existe uma constante procura por alimentos inovadores e de potencial funcional, bus-
cando dessa forma alimentos saudáveis, saborosos e práticos. Nesse sentido, o desenvolvimento de be-
bidas funcionais vem crescendo nos últimos anos e despertando o interesse de diversos pesquisadores. 
OBJETIVO: A pesquisa visa desenvolver uma bebida prebiótica a base de casca da manga adicionada 
de farinha de banana verde. METODOLOGIA: Para a elaboração da bebida, os ingredientes propostos 
foram casca da manga, água mineral, rapadura e farinha de banana verde – FBV da variedade de ba-
nana maça comercializada na região. O produto final sendo formulado em quatro amostras distintas. A 
amostra 1 continha 0% de adição de farinha de banana verde. A amostra 2 com adição de 10% de farinha, 
amostra 3 com 20% e amostra 4 com 30% mantendo os demais ingredientes da A1. Os dados coletados, 
referente a análise sensorial, foram submetidos a análise do Teste de variância ANOVA para comparar 
as médias entre amostras com possível aplicação de testes post-hoc para identificar grupos que diferem. 
Um nível de significância de 5% foi estabelecido. RESULTADOS: A amostra 1 obteve notas acima da 
média (7) em todos os quesitos avaliados. O atributo sabor obteve notas estatisticamente significantes 
quando comparada a amostra 1 e as demais amostras 2, 3 e 4, referenciando um maior sabor na bebida 
composta com até 10% da FBV.
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A suscetibilidade de rebanhos ovinos e caprinos a helmintoses limita a produção pecuária, particular-
mente no semiárido brasileiro. Ivermectina (IVM) é um potente antiparasitário que tem sido ampla-
mente, porém com baixa biodisponibilidade. Nanocápsulas poliméricas (NCs) têm sido empregadas 
para fornecer drogas com biodisponibilidade limitada, como a IVM. O Óleo de Semente de Abóbora 
(OSA) apresenta um potencial como componente lipídico na produção de NCs. Este estudo teve como 
objetivo desenvolver uma alternativa nanobiotecnológica para veiculação da IVM a base de OSA. As NCs 
sem (NC-BL) e contendo IVM (NC-MIV) foram preparadas a partir de poli (?-caprolactona) (PCL) pelo 
método de nanoprecipitação. A caracterização e a análise de estabilidade foram baseadas no tamanho, 
polidispersividade (PDI), potencial zeta e aparência visual. A morfologia por microscopia eletrônica 
de transmissão (MET) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A solubilidade, o coeficiente de 
partição da IVM e sua eficiência de encapsulação (EE) nas NCs foram determinados por cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE). As NCs foram testadas quanto a sua citotoxicidade e teste in vitro de 
atividade biológica em Strongyloides venezuelensis. A solubilidade da IVM no OSA foi de 4266,5 ± 38,6 
?g mL-1 e o coeficiente de partição da IVM em OSA / ÁGUA apresentou logP de 2,44.
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Paromomicina (PM) é um antibiótico aminoglicosídeo com limitações biofarmacêuticas e efeitos co-
laterais. Sistemas nanoestruturados carreadores de fármacos representam uma inovação tecnológica 
para o desenvolvimento de novas formulações de PM. Por outro lado, levana é um biopolímero anfifílico 
com potencial para o desenvolvimento de nanopartículas (NPs). Este trabalho buscou desenvolver NPs 
de levana contendo PM. Levana foi produzida por Bacillus subtilis var. Natto e sua caracterização foi 
realizada por espectroscopia FTIR e ressonância magnética nuclear (RMN de 1H e 13C). As NPs foram 
produzidas pelo método da nanoprecipitação e caracterizadas quanto ao tamanho, potencial zeta e mi-
croscopia eletrônica de transmissão (MET). A eficiência de encapsulação (EE%) foi determinada por 
HPLC. Ensaio de liberação in vitro foi conduzido utilizando o método de diálise. Ensaios de citotoxicida-
de foram realizados utilizando as linhagens celulares de fibroblastos L929 e macrófagos RAW 267.4. A 
atividade biológica das NPs foi determinada através de ensaios bacteriológicos em placas com Escheri-
chia coli ATCC 25922 e com Staphylococcus aureus ATCC 25923. Levana foi obtida com rendimento de 
42,5 g/L e os dados espectroscópicos indicaram um polímero de estrutura linear. Os tamanhos das NPs 
variaram entre 226 nm e 324 nm e o potencial zeta se manteve em torno de – 18 mV. A MET identificou 
partículas dispersas e esféricas com baixo nível de agregação. A EE% da PM nas NPs foi 79,9%.
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PALAVRAS-CHAVES: Passiflora Alata, Metabólitos Secundários, Pó De Coco, Fma

INTRODUÇÃO: Folhas de maracujazeiro-doce (Passiflora alata Curtis) possuem propriedades calman-
tes, que estão associadas à presença de metabólitos secundários. Uma forma de aumentar a produção 
desses compostos é pelo uso da inoculação com fungos micorrízicos arbusculares (FMA), pois esses 
microrganismos, em simbiose, podem trazer benefícios às espécies vegetais. OBJETIVO: Selecionar a 
combinação de FMA e substrato mais eficaz em aumentar a produção de flavonoides foliares. METODO-
LOGIA: O experimento foi delineado em arranjo fatorial 3 x 2: três tratamentos de substratos (S1= 300 
mL de areia + 300 mL de substrato para cultivo de mudas + 300 mL pó de coco; S2= 350 mL de areia 
+ 350 mL de substrato para cultivo de mudas + 200 mL pó de coco e S3= 450 mL de areia + 450 mL de 
substrato para cultivo de mudas) e 2 tratamentos de inoculação (plantas inoculadas ou não com Gigas-
pora albida), em 4 repetições. Plântulas foram transferidas para potes pretos contendo os substratos e 
inoculadas ou não com solo-inóculo. Após 70 dias em telado experimental, a parte aérea foi coletada, 
macerada em etanol (95 %, por 12 dias) e os extratos armazenados em freezer. Posteriormente, foram 
doseados fenóis totais, flavonoides totais, proteínas totais, carboidratos solúveis e avaliada a colonização 
micorrízica. RESULTADOS: Plantas inoculadas e cultivadas em S1 tiveram incremento de 50,7 % e 9,43 
%, na concentração de flavonoides e de proteínas totais foliares, respectivamente.
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PALAVRAS-CHAVES: Vírus Zika, Criança, Defeito Dentário, Microcefalia, Diagnóstico

Em outubro de 2015, o Brasil sofreu um surto de infecção pelo vírus Zika (ZIKV) e um aumento no 
número de recém-nascidos com microcefalia, sugerindo uma relação entre infecção materna e micro-
cefalia em crianças. OBJETIVOS: Primeiro, avaliar a presença de germes dentários em 13 bebês com 
diagnóstico confirmado de síndrome congênita do ZIKV, nascidos de mães infectadas pelo vírus durante 
a gravidez; segundo, avaliar o desenvolvimento dentário dessas crianças em um seguimento de 36 me-
ses. Desenho do estudo: Estudo longitudinal baseado em casos. RESULTADOS: As radiografias dentá-
rias no primeiro semestre mostraram que nenhuma das crianças apresentou ausência total de germes 
dentários. Os resultados deste exame indicaram que, no momento do acompanhamento, os indivíduos 
apresentavam vários distúrbios dentários. No final do período de avaliação, algumas crianças ainda 
apresentavam dentição decídua incompleta. Conclusão: Anormalidades no desenvolvimento dentário 
em crianças com microcefalia infectada com ZIKV e nascidas de mães infectadas indicam um possível 
papel do vírus na odontogênese.
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A urgência na qual as informações surgem e se modificam tem exigido da escola nova dinâmica. Nesse 
contexto, o professor precisa refletir sobre as suas práticas frente aos processos de ensino e de apren-
dizagem, de modo que, seja capaz de identificar possíveis barreiras e intervir nas situações de apren-
dizagens que não apresentam resultados satisfatórios, sobretudo, porque não se pode perder de vista 
que o seu propósito deve ser alcançar todos os estudantes. Diante disso, o projeto ora apresentado visa 
desenvolver atividades didáticas com o emprego do GeoGebra, abordando conceitos de funções poli-
nomiais, modulares, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas com estudantes da Licenciatura em 
Matemática e da Educação Básica. Entretanto, por se tratar de um projeto ainda em andamento, nessa 
ocasião, serão apresentados apenas resultados parciais, obtidos a partir da elaboração de uma proposta 
didática voltado ao ensino e a aprendizagem do campo conceitual de função, principalmente, no que se 
trata da construção do conceito de função de uma variável. Inicialmente, foi realizado um levantamento 
na literatura a respeito das principais indicações a serem consideradas nos processos de ensino e de 
aprendizagem desse tema. Ademais, consideramos também as proposições dos documentos oficiais a 
despeito das expectativas de aprendizagem e encaminhamentos metodológicos dirigidos ao estudo das 
funções na Educação Básica.
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A desertificação é definida como a degradação das terras localizadas em regiões de clima árido, semiári-
do e subúmido seco provocada pelas ações humanas e/ou variabilidades climáticas. O citado problema é 
visível em várias regiões secas do mundo e necessita ser cada vez mais discutidas e desenvolvidas ações 
de combate. Nesse contexto, se insere o presente projeto de extensão, o qual tem como objetivo central 
desenvolver materiais paradidáticos sobre a temática da desertificação e aplica-los em escolas dos mu-
nicípios da microrregião de Petrolina, estado de Pernambuco. Inicialmente, foram selecionados e anali-
sados os principais impulsionadores ambientais da região que podem contribuir e/ou estão contribuído 
para o processo de desertificação local. Posteriormente, forma produzidos três matérias: um caderno de 
campo; um livreto sobre a conservação e proteção dos solos; um jogo eletrônico sobre os recursos hídri-
cos da sub-bacia hidrográfica do Riacho do Pontal. Os materiais forma testados e trabalhados em cinco 
escolas da região, sendo duas em Petrolina, uma no município de Lagoa Grande e outra no município de 
Juazeiro, essa última no estado da Bahia. Os resultados da prática extensionista aponta algo supracitado 
na elaboração do projeto, a necessidade de materiais que auxiliem os professores do ensino básico.
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PALAVRAS-CHAVES: Cápsula, Hipervirulência, Polimixina

A emergência de bactérias com o fenótipo de resistência a colistina no ambiente hospitalar, associada 
aos mecanismos de virulência representa um grande risco ao tratamento do paciente, devido às limita-
ções na terapia e ao potencial infeccioso associado a estes patógenos. O objetivo deste estudo foi caracte-
rizar vinte isolados (Pol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21; KPR1 e KPR2) de Klebsiella 
pneumoniae resistentes a colistina. A identificação e a determinação do perfil de susceptibilidade foram 
realizadas pelo sistema automatizado Vitek®. A quantificação de cápsulafoi feita através do método 
carbazol modificado em nove isolados (Pol: 4, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21; e KPR1) de diferentes pacientes e 
concentrações inibitórias mínimas para colistina, e comparados com três isolados sensíveis a colistina 
(077, 273, 298). A caracterização molecular dos mecanismos de virulência tendo como alvo os genes: 
kfu, entB, ybtS, iutA (siderófaro); kpn, fimH, mrkD (fimbrias); rmpA e rmpA2 (hipermucoviscosidade); 
wcaG (síntese de fucose); allS (metab. da alantoína), uge e wabG (LPS) foi feita por PCR utilizando 
iniciadores e condições específicas. Os produtos foram purificados, sequenciados e comparados com 
depósitos no Genbank. Todos os isolados apresentaram resistência à maioria dos antimicrobianos tes-
tados. A quantificação da produção de cápsula não demonstrou diferenças significantes entre os isolados 
resistentes e sensíveis.
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Débora Ribeiro De Lira Lima; Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani

E-mail: deborar.l.lima@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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A partir das diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), visou-se a necessidade de implan-
tação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) na Escola Politécnica de Pernambuco 
(POLI). Com o objetivo de sistematizar o monitoramento do Plano, adotou-se o uso de indicadores de 
sustentabilidade. A metodologia se baseou na identificação de indicadores aplicáveis a realidade local 
através da revisão de literatura, entrevistas com funcionários e análise de campo à medida que o plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos era implantado na POLI. Foram escolhidos 23 indicadores quali-
tativos e quantitativos. No âmbito dos quantitativos, no mês de julho verificou-se que foram produzidos 
em média 124 kg/semana de recicláveis e 55 kg/semana de não recicláveis na Poli, o que acarretou 
num índice de recuperação de recicláveis de 69%. Ainda no mês de julho, foi realizada uma análise 
gravimétrica para classificar o tipo de resíduo produzido no período em que não há atividade letiva. Os 
resíduos dispostos como recicláveis tinham sua composição dada por 52% papel, 33% não recicláveis e 
15% plástico. Em contraponto os não recicláveis possuíam 55% de sua totalidade composta por não re-
cicláveis, 24% de plástico, 18% de papel e 3% de orgânicos. Observou-se que o PGRS Poli tem potencial 
de desenvolvimento, podendo a coleta e análise periódica dos indicadores pelo setor administrativo se 
tornar instrumento de conscientização e aprimoramento do plano.
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Essa pesquisa tem como objetivo analisar farinhas de trigo enriquecidas com ácido fólico utilizando 
diferentes metodologias aplicadas a espectrofotometria, assim verificando acurácia e custo. No intuito 
de averiguar o melhor método de confecção das soluções padrão foram utilizadas duas fontes de ácido 
fólico: Comprimidos ou a vitamina purificada diluídas em solução KOH 0,1 M preparadas em água desti-
lada ou água mili-q. Para preparo dos padrões com comprimidos foram seguidos os seguintes métodos: 
100 mL de KOH 0,1 M foi preparado utilizando água destilada ou água mili-q, em seguida 2 comprimido 
de AF foram macerados e diluídos em KOH 0,1 M e filtrado em papel quantitativo. Já os padrões feitos 
com vitamina purificada seguiram a seguinte metodologia: 5,4 microlitros de ácido fólico Sigma Aldri-
ch foi diluído em 100mL solução de KOH 0,1 M. Os padrões foram analisados entre os comprimentos 
de 200-400 nm no espectrofotômetro-UV zerado com solução de KOH 0,1 M. A solução padrão que 
apresentou um pico de absorbância mais definido foi utilizado na construção da curva de calibração. 
Para confecção da curva de calibração alíquotas de 0,5 a 4 mL do padrão foram diluídas em KOH 0,1 M 
para um volume total de 5 mL. Triplicatas das soluções foram confeccionadas e levadas para análise no 
espectrofotômetro no comprimento de onda definido pela varredura anterior.
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ANTINUTRICIONAL
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PALAVRAS-CHAVES: Sementes, (tamarindus Indica L.), Farinha, Qualidade Nutricional.

INTRODUÇÃO: Entre as frutíferas tropicais exóticas, o tamarindo (Tamarindus indica L.) destaca-se 
por apresentar excelentes qualidades nutricionais. Apesar de não ser nativo do Nordeste, devido à sua 
grande adaptação, o tamarindeiro é considerado como planta frutífera típica dessa região, sendo uma 
cultura ideal para regiões semiáridas. OBJETIVO: O presente projeto teve como foco caracterizar o per-
fil nutricional e antinutricional de sementes in natura e torradas do Tamarindo (Tamarindus indica). 
METODOLOGIA: Para a obtenção da matéria prima foram obtidos frutos do comércio local da cidade de 
Petrolina – PE. A seleção ocorreu mediante separação manual dos resíduos, sendo descartados aqueles 
injuriados ou com sinais de deterioração. As vagens de frutos de tamarindo foram manualmente quebra-
das, as polpas com sementes ficaram de molho para facilitar o despolpe; em seguida, as sementes foram 
lavadas com água destilada, passando pela estufa, para então serem trituradas, transformando-se assim 
em farinha, sendo esta peneirada. Posteriormente foram feitas as determinações analíticas, realizadas 
em triplicata para cada semente (farinha) in natura e torrada. As análises físico-químicas realizadas fo-
ram umidade, acidez, pH, proteínas, lipídeos e cinzas. Para análise estatística os dados foram lançados 
no programa SPSS versão 23.0 e o teste de Tukey.
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O futebol é um dos maiores fenômenos socioculturais do Brasil. Neste sentido, é importante destacar 
que o público possui uma forte ligação afetiva com o seu clube. Conhecer os fatores que influenciam as 
pessoas a assistir aos jogos e a comprar novos produtos é crucial para as organizações do esporte. Para 
isso, é importante examinar o papel dos fatores sociodemográficos no comportamento de consumo de 
seu espectador. Sendo assim, o objetivo do estudo é analisar a associação das variáveis sociodemográ-
ficas no comportamento de consumo dos espectadores do futebol pernambucano. O estudo é de abor-
dagem quantitativa, do tipo correlacional preditivo. A amostra foi composta por 967 espectadores do 
Campeonato Pernambucano de Futebol nos anos de 2017 a 2019. O procedimento de coleta adotado 
foi o E-survey. O instrumento utilizado foi um questionário adaptado com ênfase nas variáveis socio-
demográficas. Os dados foram analisados no software IBM SPSS Statistics 24.0, no qual realizou-se 
análises descritivas para caracterizar a amostra do estudo e uma análise de regressão logística binária 
para avaliar a influência dos dados sociodemográficos dos espectadores no consumo de produtos e jogos 
do clube. Os resultados da análise descritiva apresentaram em sua maioria participantes do sexo mas-
culino. Quanto à escolaridade, a maioria possui o ensino superior completo e renda familiar superior a 
R$5.000,00.
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PALAVRAS-CHAVES: Análise De Elípticas De Fourier, Padrões De Crescimento, Contorno Mandibular

Na construção de modelos de predição mandibular, uma forma de reduzir custos reside no uso de ele-
mentos bidimensionais a serem extrapolados para uma visão tridimensional. Para a concepção de tais 
modelos estatísticos, são necessárias explorações morfológicas, além de linhas e ângulos. O objetivo 
desse estudo foi aplicar a análise elíptica de Fourier para encontrar diferenças nos contornos mandibu-
lares entre os padrões de crescimento esquelético hipodivergente, normodivergente e hiperdivergente, 
nas Classes I, II e III, e avaliar a capacidade discriminatória dessas diferenças. Um total de 626 pacientes 
adultos foram incluídos: 354 pacientes brasileiros (52 com informações tomográficas e 302 com infor-
mações radiográficas) e 272 pacientes colombianos com informações radiográficas. A vista lateral foi 
selecionada e os contornos mandibulares foram digitalizados. A análise elíptica de Fourier foi usada com 
20 harmônicas e uma MANOVA não paramétrica foi empregada para determinar as diferenças. Uma 
ferramenta de matriz de confusão foi aplicada para analisar a capacidade discriminatória do modelo. Di-
ferenças significativas nos contornos mandibulares foram encontradas entre os padrões de crescimento 
hipodivergente, normodivergente e hiperdivergente nas classes I, II e III (p <0,05). As acurácias obtidas 
foram de 74,10%, 79,59% e 90,13% na Classe I, II e III, respectivamente. A análise elíptica de Fourier foi 
útil na determinação das diferenças nos contornos.
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O presente trabalho se propõe a relatar uma experiência de extensão a partir do Projeto de Residência 
Pedagógica em História, no Instituto Federal da Bahia no Campus Juazeiro. Ele foi desenvolvido a partir 
de fontes fotográficas em sala de aula, na turma do 2° ano de Segurança do Trabalho. O objetivo consis-
tiu em construir conhecimento por meio do contato com as fontes históricas, assim como desenvolver 
um senso mais crítico a partir da fotografia no cotidiano dos discentes. Todavia para esse processo fo-
ram estudados conceitos importantes como História, fontes históricas, neutralidade, verdade e tempo 
histórico. A oficina trabalhou desde o início da história da fotografia e suas técnicas até a sua utilização 
na contemporaneidade, bem como a adoção desses registros em algumas ciências no século XIX, como 
a Medicina, a Astronomia, a Botânica e a Geologia, contribuindo para o desenvolvimento delas, devido 
a sua capacidade de capturar a imagem. Assim como também foi visto o uso da fotografia para a legiti-
mação de alguns discursos raciais, nesse período pela ciência. Estudou-se a construção do retrato, que 
antes só era acessível às elites, até sua popularização às camadas mais baixas. Na atualidade, ela se en-
contra muito mais acessível através do aparelho celular, dessa forma, problematizou-se o ideal de beleza 
no tempo presente por meio da selfie e das redes sociais.
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A utilização da modelagem matemática para a simulação dos eventos hidrológicos é de fundamental 
importância no planejamento do uso e conservação do solo, para agricultura e pecuária, na meteorologia 
e na gestão dos recursos hídricos, sendo uma ferramenta conveniente para a avaliação de impactos no 
meio ambiente devido as atividades humanas.O uso agropecuário de alguns tipos de solo (como é o caso 
do Neossolo Flúvico) depende de suas condições de drenagem e se são necessárias correções desse fator 
ou não. Condições estas, que podem ser caracterizadas com o uso de modelos computacionais, como o 
Hydrus – 1D. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de quatro formas 
de caracterização hidrodinâmica do solo oferecidas pelo software Hydrus – 1D por meio das curvas de 
retenção de água do solo e da condutividade hidráulica. Os valores dos parâmetros hidráulicos do solo, 
bem como da condutividade hidráulica, foram determinados em ensaio com a câmara de pressão de 
Richards e para analisar o desempenho dos modelos foram utilizados parâmetros estatísticos.
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PALAVRAS-CHAVES: Direito De Punir, Himenolatria, Análise Crítica Do Discurso

O presente trabalho busca o estreitamento teórico entre o Direito, de natureza social crítica, e a Lin-
guística Crítica Discursiva. O objetivo é investigar a (des) construção discursiva e ideológica da imagem 
da mulher e como ela é representada no gênero textual “decisão judicial” que trata da amálgama “Jus 
Puniendi Vs. Jus Corrigendi familiar, liberdade sexual, himenolatria, Autopossessão do Corpo”. Para 
tanto, realizou-se, especialmente, análise de decisão judicial, que trata da agressão sofrida por uma me-
nor pelo pai quando este descobriu que a vítima tinha sido desvirginada. O Quanto a sua Natureza, clas-
sifica-se a pesquisa como aplicada e de caráter explicativo. Investiga-se como as estruturas discursivas 
analisadas, no corpus coletado, utilizam estratégias que externam ideologias. A partir de então, foi pos-
sível identificar os componentes culturais que compõem representação discursiva feminina em decisões 
judiciais que admitem o Jus Corrigendi como causa excludente da ilicitude. Questiona-se acerca do limi-
te do direito dos pais de corrigir as filhas, de acordo com padrões morais particulares, em detrimento ao 
direito das filhas a sua autonomia da vontade e ao domínio de seu próprio corpo. Deve ser destacada que 
a violência institucional se faz presente diante da legitimação, por parte do Poder Judiciário, de abusos 
praticados contra criança e adolescente.
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PALAVRAS-CHAVES: Hanseníase, Educação Em Saúde, Direitos Humanos, Direito à Saúde.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa e incapacitante, onde pacientes necessitam de um cuidado 
integral que atenda suas necessidades e vulnerabilidades sociais. Como todo cidadão, o acometido pela 
hanseníase possui direitos que asseguram assistência à saúde e sua seguridade social diante do estigma 
e preconceito acarretados pela doença. O estudo objetiva analisar o conhecimento dos profissionais de 
saúde e pacientes acerca dos direitos sociais à saúde de pessoas atingidas pela hanseníase. Trata-se de 
uma pesquisa-ação realizada em 4 Grupos de Autocuidado em Hanseníase da Região Metropolitana do 
Recife de fevereiro a maio de 2019. Participaram do estudo 42 pacientes de hanseníase e 10 profissionais 
de saúde. Os instrumentos de coleta foram questionários pré e pós teste, roteiro de observação e entre-
vistas. A análise se deu através de tabelas e transcrições das entrevistas. Após a análise, foi elaborado 
folder educativo sobre direitos com base nas necessidades relatadas pelos pacientes e profissionais. Os 
pacientes possuíam certo conhecimento acerca dos direitos relacionados à saúde e previdência social, 
mas em relação à assistência social, os mesmo relataram desconhecimento e dificuldade de acesso. A 
maioria dos profissionais de saúde trabalha com hanseníase a mais de 10, sendo esse fator essencial no 
conhecimento dos direitos sociais relacionados à hanseníase, mas foi notória a insegurança dos mesmos 
em relação ao esclarecimento e as garantias para com os pacientes.
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O presente trabalho busca analisar a ditadura militar brasileira, utilizando conceitos de liberdade e po-
lítica abordados por Hannah Arendt em seu livro “Entre o Passado e o Futuro”. A dedicação de Arendt 
para explicar o que é liberdade, guarda relação o fenômeno totalitário que foi responsável pela morte de 
milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial e restringiu a liberdade das pessoas de forma to-
tal. Algumas décadas depois, no Brasil, surge um fenômeno parecido: a ditadura militar. Regime que co-
locou os militares no poder e tinha como objetivo restringir a liberdade política dos cidadãos brasileiros 
que não apoiaram o golpe. Entender os reais significados de liberdade e política é de suma importância 
para que eventos como o nazismo e a ditadura militar não se repitam. Esses conceitos estão intimamente 
ligados devido à liberdade ser exercida no âmbito político/espaço público. É válido destacar que o Brasil 
está passando novamente por uma onda conservadora que foi constatada nas eleições presidenciais de 
2018, repetindo discursos autoritários e inflamando o cenário atual da política no nosso país.
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DIVERSIDADE DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: 
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Simpson

Os escarabeíneos são conhecidos como besouros rola-bosta sendo considerados bioindicadores e utili-
zados em trabalhos que analisam a qualidade ambiental. Nesse sentido, o presente trabalho consiste na 
identificação da diversidade de espécies coleópteras da Caatinga na região do Vale do São Francisco em 
áreas consideradas degradadas e conservadas, bem como em estações seca e chuvosa. Foram realizadas 
coletas com armadilhas luminosa e de queda “pitfall” iscadas com fezes. Os indivíduos coletados foram 
quantificados e identificados, totalizando 13 espécies e 303 indivíduos das famílias Melolonthidae, Te-
nebrionidae, Trogidae e Scarabaeidae. Esta última pode ser destacada por sua grande representativida-
de na amostragem, sobretudo da subfamília Scarabaeinae (37,6% do total), onde o gênero Dichotomius 
foi o mais abundante, com 105 indivíduos das espécies Dichotomius nisus (Oliver, 1789) e Dichotomius 
geminatus (Arrow, 1913). Também foram observadas espécies de outros gêneros, como, Canthon, Can-
thidium e um único indivíduo da espécie Deltochilum verruciferum (Felsche, 1911). Os índices de diver-
sidade (q0, q1, q2) foram calculados através do iNEXT online sendo comparados entre áreas degrada 
e conservada, com 28 e 74 indivíduos de cada área respectivamente. Foram obtidos os seguintes dados 
preliminares: (q0= 5,24, q1=2,81, q2=1,91) para área degradada e (q0=5,25, q1=1,34, q2=1,12) para 
conservada.
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PALAVRAS-CHAVES: Coleoptera, Rola-bosta, Aganhyboma, Diplópodes, Urbanização

A fragmentação e a urbanização estão entre as principais ameaças a biodiversidade, pois atingem ser-
viços ecossistêmicos prestados nos remanescentes. O objetivo desse estudo foi descrever a abundância 
e diversidade de besouros escarabeíneos em dois remanescentes de Mata Atlântica de área urbana em 
Pernambuco. As coletas foram realizadas na FURB Mata de Jaguarana (JAG), Paulista-PE e na APA 
Aldeia-Beberibe (ALD) em Aldeia-PE, no período seco (2018) e chuvoso (2019). Foram usadas 18 arma-
dilhas pitfall, sendo 6 para cada um dos três tipos de isca, dispostas em transectos independentes. Os 
índices de diversidade (q0, q1, q2) foram calculados no iNEXT. As diferenças dos valores de “q” entre 
as iscas utilizadas e os períodos foram verificadas através do teste ANOVA. Um total de 1640 indivíduos 
pertencentes a 13 espécies foram coletadas em JAG e em ALD 1644 indivíduos e 18 espécies. Dez espécies 
coletadas em ALD não foram registradas em JAG. As espécies dominantes em JAG foram: Dichotomius 
gilletti, Eurysternus caribaeus e Canthon nigripennis, que juntas representaram 89,2% dos indivíduos 
amostrados. Já para ALD foram C. nigripennis, Dichotomius iannuzziae e D. gilletti que corresponde-
ram a 68,4%. A espécie Deltochilum alpercata foi atraída apenas pela isca de diplópodes injuriados, sen-
do o primeiro registro do subgênero Aganhyboma para Pernambuco. A quantidade de espécies coletadas 
mensalmente acompanhou o acúmulo da precipitação mensal para ambos remanescentes.



300SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

DIVERSIDADE DOS CRUSTACEA PLANCTÔNICOS EM 
CURTOS INTERVALOS DE TEMPO EM UM RESERVATÓRIO DE 

ABASTECIMENTO DA REGIÃO DA MATA NORTE, PERNAMBUCO, 
BRASIL

ítallo Márcio Teixeira Da Silva Pessôa; Viviane Lúcia Dos Santos Almeida De Melo

E-mail: itallomarcio1998@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSMATA NORTE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Cladóceros, Copépodos, Limnética, Litorânea.

O zooplâncton é o grupo de organismos de vida aquática que não são capazes de produzir seu próprio 
alimento (seres heterotróficos), e que são arrastados pelas correntes de água por apresentarem pouca 
locomoção. Dentre os grupos que formam o zooplâncton, estão os microcrustáceos, dentre eles cladóce-
ros e copépodos; os cladóceros possuem um curto ciclo de vida e os copépodos podem formar grandes 
populações em águas continentais. O objetivo do presente trabalho foi realizar o estudo da variação 
temporal dos Crustacea planctônicos em curtos intervalos de tempo em um reservatório de abasteci-
mento localizado no Município de Paudalho, Região da Mata Norte, Pernambuco, Brasil, e utilizar os 
dados para um maior entendimento da dinâmica ecológica nesses ecossistemas peculiares. “Amostras 
foram coletadas nas zonas limnética e litorânea do corpo d’água, sendo dois pontos de coleta em cada 
zona, nos períodos sazonais seco e chuvoso”. Essas amostras foram obtidas a partir da filtração de 50 
litros de água em rede de plâncton de abertura de malha de 64µm, e analisadas quali-quantitativamente 
em laboratório. A riqueza total de microcrustáceos para os ambientes estudados foi de 8 táxons, sendo 
7 espécies de Crustacea na forma adulta(5 de cladóceros e 2 de copépodos), além de uma forma larval 
(náuplio). A riqueza de microcrustáceos planctônicos pode ser considerada reduzida para o ambiente, e 
a composição de espécies parece indicar um ambiente oligotrófico.
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PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Extensão, Medula, Transplante, Hematologia, Saúde

INTRODUÇÃO: O projeto de Extensão “Doação de Medula Óssea: Uma ação para a vida” existe desde 
2018, levando aos fins de semana informação à população que circula pelos locais de entretenimento 
da cidade, como parques e praias. OBJETIVO: permitir que os extensionistas participem ativamente de 
uma intervenção em saúde na sociedade, sobre do que se trata a doação de medula óssea e sua importân-
cia para quem necessita do transplante. Tal intervenção é realizada por meio de uma linguagem clara, 
objetiva e acessível, em um aprendizado que permite a participação e que direcionada à sociedade, com 
o intuito de esclarecer o tema e promover a adesão de cada vez mais pessoas a causa. METODOLOGIA: 
Quanto ao local, as atividades são realizadas em praças, praias e PSFs do Recife.O público alvo se cons-
titui das pessoas presentes nos locais de atuação. Quanto a intervenção, semanalmente é realizada uma 
atividade educativa em horário e dia a ser determinado de acordo com o calendário de atividades. Tais 
campanhas são constituídas de panfletagem e exposição das informações e orientações, com solução de 
possíveis dúvidas. RESULTADOS: Temos com resultados parciais um bom retorno da população que 
participa da campanha. Observamos que após a conversa as pessoas relatam ter aprendido muito sobre 
o tema é que sentem-se motivadas a doar. Assim, o projeto gera educação em saúde e compartilhamento 
de informações importantes para a saúde pública.
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INTRODUÇÃO: A doença falciforme (DF) pode apresentar algumas manifestações na região dento-ma-
xilo-facial. Além disso, caracteriza-se por muitas complicações agudas e crônicas, que podem prejudicar 
a qualidade de vida dos seus portadores. OBJETIVO: Avaliar qualidade de vida, defeitos de desenvol-
vimento de esmalte (DDE) e má oclusão em crianças e adolescentes com DF comparando com crianças 
e adolescentes saudáveis. METODOLOGIA: Está sendo realizado um estudo transversal comparativo 
utilizando-se os questionários do Pediatric Quality of Life Inventory, o Índice de Estética Dental e as 
fichas clínicas contendo odontogramas. A amostra será composta por pacientes na faixa etária entre 3 
e 18 anos, com diagnóstico clínico e laboratorial de DF, de ambos os sexos, atendidos no Hospital de 
Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco; e pela população de crianças e adolescentes saudáveis 
obtidos na Escola Santa Apolônia e avaliados nas clínicas da FOP/UPE. Resultados preliminares: Até o 
presente momento, de 160 pacientes analisados foi visto que a prevalência de DDE foi de 80% no grupo 
com DF, mostrando associação significativa com a idade e o grau de escolaridade dos pais. Não foi veri-
ficada associação entre defeitos, sexo, raça e renda familiar. O tipo de DDE mais prevalente na dentição 
decídua foi a opacidade difusa (8,4%) e na permanente foi a demarcada (5,5%).
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Doença Crônica, Hematologia.

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase importante do indivíduo e tem grande parcela de influência 
e cuidados em saúde intrafamiliar. As doenças hematológicas são crônicas e podem determinar redução 
da sobrevida e morte precoce. OBJETIVO: Levantar a produção científica de doenças hematológicas em 
adolescentes no portal CAPES. Método: Estudo descritivo de revisão integrativa realizado em agosto de 
2019. Busca avançada por assunto que contivesse Hematologia and Adolescente. RESULTADOS: Incluí-
dos 03 artigos sem corte temporal ou idioma, sendo casos clínicos (2) e descritivo, aplicado questionário 
nos serviços e usado SPSS v16.0. Todos em Espanhol; Abordavam anemia hemolítica autoimune com 
diagnóstico tardio de anemia falciforme; Uso de Metotrexato no Linfoma e seu manejo; e atendimento 
ao adolescente com câncer nos serviços nacional de saúde. Publicados em 2009, 2010 e 2012 em Cuba 
(1) e Espanha (2). O paciente com anemia falciforme em sintomas graves teve sobrevida e seguimento 
pelo acesso ao suporte de saúde e atenção profissional. Outro artigo também aborda complicações no 
tratamento de linfoma linfoblástico de células T, onde o quimioterápico Metotrexato é utilizado, mas 
necessário acompanhamento ativo de toxicidade iminente e complicações inerentes. O medicamento 
inibidor tradicional não foi suficiente para reverter o quadro de toxicidade, sendo necessário autorização 
parental para inserção da carboxipeptidase, o que garantiu sucesso oportuno.
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PALAVRAS-CHAVES: Gêneros Argumentativos, Livro Didático, Alfabetização, Jovens E Adultos (as)

No presente trabalho, tratamos de uma Investigação dos gêneros da ordem do argumentar disponíveis 
nos livros didáticos destinados a alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), cujas edições foram adquiri-
das pelas escolas públicas de municípios que fazem parte da Mata Norte pernambucana, a saber: Carpi-
na, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Paudalho e Vicência. De modo específico, buscamos refletir sobre 
o repertório de gêneros de textos ofertados pelas obras para o trato com a argumentação; discutir como 
os gêneros argumentativos estão distribuídos quanto às esferas de produção e analisar as estratégias de 
ensino advindas dos gêneros argumentativos orais e escritos presentes nas propostas didáticas da obra. 
Com uma abordagem qualitativa e um viés documental, procedemos metodologicamente a partir de 
elementos da técnica de análise de conteúdo categorial proposta por Bardin (2011). À luz dos estudos de 
Dolz & Schneuwly (2004) e Marcushi (2001), refletimos sobre as questões dos gêneros argumentativos, 
suas capacidades de linguagem, esfera de produção e uso sociais. Em Koch & Elias (2011) construímos 
o arcabouço teórico para compreender a argumentação. Observamos que todos os municípios adotaram 
a mesma obra: EJA/Moderna (2013) aprovada pelo PNLD/EJA (2014). Nos resultados, observamos a 
presença do gênero carta, desdobrado em carta do leitor e carta de reclamação, ambos pertencentes à 
esfera de produção jornalística.
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PALAVRAS-CHAVES: Ecologia Humana. Os Sertões. Ecocrítica

O estudo, ainda em andamento, traz como objetivo analisar à luz da ecocrítica e da análise do discurso a 
relação entre a literatura e a ecologia humana a partir da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. No en-
tanto com o avançar dos problemas, universalmente, vividos pela humanidade no que diz respeito a sua 
própria sobrevivência no planeta, a temática ambiental tende cada vez mais a se tornar imprescindível 
nas discussões acadêmicas, nos fóruns de ciência e nos currículos escolares, onde tem chegado de forma 
veloz. Nesse sentido, nossa proposta é tomar a questão ambiental a partir da obra Os Sertões de Eucli-
des da Cunha nas dimensões ou teias que enredam a temática: a antropologia, a geografia, a política e o 
próprio meio ambiente. O estudo é de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico, investigado a partir 
dos fundamentos da ecocrítica. Avelim (2012:15) nos diz que a ecologia humana pode ser compreendida 
como “uma ciência que estuda as relações humanas, individuais e coletivas com seu entorno, tornando-
-se um grande instrumento de reflexão e mudança de paradigma em prol da vida”. No que concerne a 
ecocrítica, Garrard (2006), defende em sua visão que a ecocrítica é propícia a estudos interdisciplinares. 
Boff (2008, p. 26) reitera que “a tese básica de uma visão ecológica da natureza reza: tudo se relaciona 
com tudo em todos os pontos”.
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PALAVRAS-CHAVES: Fungos, Projeto Político Pedagógico, Meio Ambiente

A sociedade atual é caracterizada pelo consumismo exacerbado que tem acarretado danos irreparáveis 
ao meio ambiente. Desmatamento, poluição, e uso inconsciente dos recursos naturais têm gerado misé-
ria e diversas epidemias. Neste sentido, a conscientização ambiental é extremamente necessária, visto 
que a escola exerce influência no comportamento social que engloba também as questões ambientais, 
formando cidadãos capazes de reconstruir esse modelo de sociedade. O modelo de educação integral 
encontrado nas Escolas de Referência torna a aprendizagem ainda mais significativa, visto que, permite 
ao professor elaborar um planejamento mais rico em ações transversais. Com isso, o presente trabalho 
objetivou analisar como a educação ambiental é experienciada nessas instituições de ensino. Para tanto, 
foi realizada uma análise documental do Projeto Político-Pedagógico, bem como, a Matriz Curricular, 
de 9 escolas de referência localizadas no município de Petrolina-PE. Através das observações realizadas 
constatou-se que 7 escolas não mencionam a Educação Ambiental enquanto ato intencional em seus 
PPP’s, 6 escolas não realizam ações e projetos voltados à EA, todas abordam o tema apenas em disci-
plinas como Biologia e Geografia, não havendo interdisciplinaridade, além de não constar educação 
ambiental como conteúdo previsto na matriz curricular.
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PALAVRAS-CHAVES: Educação Quilombola, Projeto Político Pedagógico, Diretrizes.

INTRODUÇÃO: Existem cerca de 108 comunidades quilombolas espalhadas pelo estado de Pernambu-
co. No município de Garanhuns estão localizadas as comunidades Castainho e Estivas que foram o palco 
para essa pesquisa, a escola que atende as crianças e adolescentes oriundos de ambas as comunidades 
é a Escola Virgilia Garcia Bessa que se encontra no próprio território do quilombo e está vinculada à 
secretaria de educação de Garanhuns (PE). OBJETIVO: Analisar o Projeto Político Pedagógico da escola 
relacionando-o as políticas públicas voltadas para a educação quilombola. METODOLOGIA: Para isso, 
foi realizada a leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e da Resolução CNE/CEB nº 8, de 
20 de novembro de 2012 que define as diretrizes curriculares nacionais para Educação Escolar Quilom-
bola na educação básica a fim de verificar se a realidade escolar está de acordo com o que a lei propõe. 
RESULTADOS: A leitura do PPP e da diretriz curricular permitiram verificar que algumas caracterís-
ticas da escola estavam em desacordo com o que a lei diz, porém, esse PPP é bastante recente e busca 
corrigir essas inadequações, como por exemplo a falta de identificação que o currículo anterior tinha 
com o quilombo, esse é um dos temas apontados.
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PALAVRAS-CHAVES: Ensino Médio; Educação Física; Produção De Conhecimento

O Ensino Médio (EM) no Brasil está sempre mudando seus objetivos em função dos interesses do ca-
pitalismo e atualmente o este encontra-se mais uma vez uma vez em transição. Com essas mudanças 
no EM uma disciplina que está sempre vulnerável é a Educação Física (EF) que passou pela fase da 
ginástica, do militarismo, higienismo, etc e com essa nova mudança no EM correu risco de ser removi-
da da grade curricular dessa etapa de ensino. Esse trabalho teve por objetivo reconhecer o processo de 
inserção da Educação Física como componente curricular no Ensino Médio brasileiro e, em especial, 
em Pernambuco e mapear e analisar a produção acadêmica sobre a Educação Física no Ensino Médio. 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de revisão de literatura na qual utilizou a base de dados da SciE-
LO para coletar os artigos e constituiu-se em duas etapas, na 1ª etapa, o mapeamento, produziu-se um 
quadro contendo o título, autores, resumo e link de acesso dos artigos. A 2ª etapa foi a fase de explora-
ção que gerou um quadro com os problemas de pesquisa, objetivo geral e classificação. Como resultado 
obtivemos 186 artigos e destes apenas 16 analisavam a Educação Física no Ensino Médio.
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EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 
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Cardiovasculares.

Submeter-se a um procedimento cirúrgico traz inseguranças e tratando-se de cirurgia cardíaca, consi-
derando o tempo de recuperação e o risco, essa incerteza é ainda maior. Com a crescente demanda de 
pacientes no setor cirúrgico cardiovascular, estratégias são necessárias para acolher esses indivíduos 
que precisam de uma assistência de enfermagem contínua, principalmente no período pós-operató-
rio (BAREL, 2010). O projeto objetiva a orientação dos pacientes e acompanhantes sobre o processo 
anestésico-cirúrgico cardiovascular ao qual será submetido, delineando uma recuperação mais rápida e 
participativa, elevando a autoestima e melhorando a qualidade de vida desses indivíduos. Consiste em 
palestras semanais onde são esclarecidas dúvidas referentes aos procedimentos e orientações de cuida-
dos pré e pós-operatórios. Além da palestra, diariamente os extensionistas visitam os setores prestando 
orientações do perioperatório de forma continuada, de modo a reforçar as orientações. Junto a isso, são 
realizadas reuniões mensais, visando identificar através das informações coletadas pelo checklist, dúvi-
das e problemas encontrados e se necessário reformulação na sistematização da assistência adotada e 
elaboração de relatório semestral e final das atividades desenvolvidas. Até o momento foram aplicados 
125 check-lists, onde avaliou-se bom conhecimento dos entrevistados sobre os assuntos abordados du-
rante as orientações e palestras.



310SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

EFEITO ANALGÉSICO E ANTINFLAMATÓRIO DA BROMELINA 
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PALAVRAS-CHAVES: Bromelina, Terceiro Molar, Cirurgia Bucal

INTRODUÇÃO: Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são muito utilizados na prá-
tica para reduzir as complicações inflamatórias, principalmente a dor, causada por cirurgias, apesar 
de seus efeitos colaterais evidentes. A bromelina é um fitoterápico e seus principais componentes são 
enzimas com atividades proteolíticas. OBJETIVOS: Avaliar a efetividade da atividade anti-inflamatória 
e analgésica da Bromelina pós-cirurgia, quantificando a dor e o edema no pós-operatório de pacientes 
que fizeram uso de bromelina e AINES e avaliar relação dose da bromelina vs efeito anti-inflamatório 
e analgésico. METODOLOGIA: Ensaio clínico tipo randomizado. Esta iniciação científica trata de um 
estudo piloto com 10 pacientes do Sistema Único de Saúde que voluntariamente se apresentaram no 
ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UPE, com a indicação de cirurgia bucal 
(terceiro molar inferior incluso), serão usados para a avaliação critérios como: dor, edema e trismo 
pós-operatórios e serão divididos entre Grupo Bromelina e Grupo Dipirona, durante 24h, 72h e 7 dias. 
RESULTADOS: um total de dez pacientes (20 cirurgias) foram operados, sendo 7 do sexo feminino e 3 
do sexo masculino, entre as idades de 22 e 38 anos. Nas primeiras 24 e 72h pós-operatórias, através da 
Escala Visual Analógica o grupo experimental Dipirona referiu menos dor, quando comparado ao grupo 
Bromelina, porém na avaliação do pós-operatório de 7 dias o Grupo Bromelina referiu menos dor.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Do Idoso, Saúde Bucal, Satisfação Pessoal

INTRODUÇÃO: A revolução demográfica brasileira trouxe com o aumento significativo do número de 
idosos do país, a responsabilidade do serviço público de saúde de ofertar uma atenção qualificada, in-
cluindo um tratamento odontológico satisfatório. O edentulismo, caracterizado pela perda de todos os 
dentes naturais, é um importante problema de saúde pública, sendo as desigualdades no acesso e uti-
lização dos serviços odontológicos a principal responsável por tal agravo. Nessa perspectiva, a necessi-
dade de estudos epidemiológicos em populações adultas e idosas tem sido de grande interesse para o 
planejamento de políticas públicas em saúde bucal, além de tornar possível o estabelecimento de metas 
para proporcionar melhor a atenção a estes grupos etários. OBJETIVO: Dessa forma, esse projeto objeti-
vou avaliar o efeito da Reabilitação oral sobre a satisfação e qualidade de vida de pacientes do Centro de 
Especialidades Odontológicas na cidade de Arcoverde – PE. METODOLOGIA: Para isto, através de um 
estudo descritivo, foram coletados dados referentes ao perfil sociodemográfico, do edentulismo e uso 
e necessidade de prótese. Este estudo contou com uma etapa longitudinal, por meio de questionários 
aplicados antes e após a reabilitação oral com próteses. RESULTADOS: Observou-se uma diferença na 
satisfação e qualidade de vida dos participantes após a confecção da prótese. Conclusão: A perda dentá-
ria e o edentulismo são realidades ainda muito presentes na população adulta e idosa.
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PALAVRAS-CHAVES: Flexibilidade, Exercícios De Alongamento Muscular, Adulto Jovem

Os exercícios de alongamento são amplamente utilizados na prática clínica, no entanto, as evidências 
que apoiam a prescrição precisa do alongamento, especialmente em relação à intensidade são limita-
das. Dessa forma, o objetivo foi verificar os efeitos da intensidade do alongamento estático passivo na 
amplitude de movimento (ADM) articular dos músculos isquiotibiais em adultos jovens. Participaram 
do estudo vinte e um jovens adultos de ambos os sexos, sem histórico de cirurgia, fratura e / ou doenças 
reumáticas nos membros inferiores e quadril, que foram aleatoriamente designados para grupos de 
alongamento de baixa intensidade (IB) ou alta intensidade (IA). Dois pesquisadores foram designados 
para avaliar a ADM ativa de extensão do joelho dos voluntários e dois outros pesquisadores foram res-
ponsáveis pelo programa de treinamento. O treinamento consistiu em um único exercício para os mús-
culos isquiotibiais (bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso), no qual cada sessão consistiu em 
três repetições de alongamento estático passivo, mantidas por 60s cada, com intervalo de 30s entre elas 
e realizadas três vezes por semana, durante quatro semanas. A intensidade do alongamento foi baseada 
na Escala Numérica Verbal, sendo que o grupo IB manteve a intensidade entre 1 e 2, enquanto o grupo 
IA entre 9 e 10. Três avaliações da ADM foram realizadas pré-intervenção após a 6ª sessão e no final da 
12ª sessão.
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A obesidade, definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que traz risco à saúde, está as-
sociada ao desenvolvimento de diversas comorbidades, tais como dislipidemias, diabetes mellitus tipo 
2, resistência à insulina e inflamação crônica. O uso de probióticos na modulação da microbiota intes-
tinal para prevenção e tratamento da obesidade tem sido proposto, mas os mecanismos de ação destas 
substâncias permanecem em grande parte desconhecidos. O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da 
administração do probiótico VSL#3 sobre a sensibilidade à insulina e tolerância à glicose em camundon-
gos obesos, através dos testes de tolerância à insulina e glicose, respectivamente. Camundongos Swiss 
machos foram divididos em quatro grupos, que foram alimentados com ração padrão para roedores e 
dieta hiperlipídica (60 % da energia proveniente de gordura) por oito semanas (n= 10 por grupo para 
indução de obesidade). Em seguida, parte dos grupos controle e obesos recebeu probiótico VSL#3 por 
gavagem (5mg/kg) e outra parte recebeu solução salina (veículo) diariamente por quatro semanas. Peso 
corporal, glicemia de jejum, sensibilidade insulina e tolerância à glicose foram avaliados. O estudo foi 
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Pernambuco 
(nº 23076.023960/2016-35). Camundongos obesos que receberam o probiótico VSL#3 tiveram dimi-
nuição do ganho ponderal em comparação aos animais que não receberam.
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PALAVRAS-CHAVES: Apneia Do Sono, Treinamento De Resistência, Qualidade Do Sono, Adolescência.

INTRODUÇÃO: A apneia obstrutiva do sono (AOS) pode ser caracterizada como uma condição clínica 
comum e está associada preocupantemente ao desenvolvimento de uma série de condições clínicas. 
Métodos alternativos para tratar a AOS e suas consequências são necessários e um crescente corpo 
de evidências tem sugerido a prática de exercícios físicos, como ferramenta não farmacológica no seu 
tratamento. Uma vez que, constitui uma modalidade terapêutica de baixo custo, fácil aplicabilidade e 
que têm se mostrado eficiente, atuando positivamente em consequências clínicas (distúrbios cardiovas-
culares, intolerância à glicose e fadiga) nocivas da AOS. OBJETIVO: Analisar o efeito de 12 semanas de 
treinamento de força(TF) sobre a qualidade do sono e sonolência diurna de adolescentes com SAOS; 
MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com duração de 12 semanas. Os sujeitos serão 
submetidos a seguintes processos iniciais: avaliações antropométricas (peso e estatura), hemodinâmi-
cas (frequência cardíaca e pressão sanguínea de repouso), teste de 1RM e análise da qualidade do sono 
por meio do Questionário do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e da escala de sonolência de 
Epworth, além da Polissonografia portátil. Os participantes do estudo serão distribuídos de forma alea-
tória em dois grupos: grupo treinamento de força (GTF) e grupo controle (GC). A randomização simples 
será realizada através de números gerados no site www.randomizer.org.
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O sono é um estado vital e complexo caracterizado por processos ativos e altamente organizados. Ao 
contrário dos padrões de sono de crianças e adultos, o sono dos adolescentes é tipicamente mais variável 
ao longo de toda a semana devido a um atraso no desenvolvimento e no tempo de sono, este atraso está 
associado a diversos desfechos negativos para a saúde do adolescente. Uma estratégia não farmacológica 
para o aumento na duração do sono são os exercícios físicos. Sabe-se que indivíduos treinados apre-
sentam maior duração do sono que indivíduos sedentários, mesmo após um período sem treinamento. 
Desta forma o objetivo do presente estudo foi analisar o efeito de doze semanas de treinamento de força 
sobre a duração do sono em adolescentes. Tratou-se de um estudo experimental com ensaio clinico 
randomizado controlado. Os participantes foram estudantes de 14-19 anos do Instituto Federal de Per-
nambuco-IFPE campus Vitória, no município de Vitória de Santo Antão, que relataram queixas de sono 
e sonolência diurna. Os estudantes foram randomizados em dois grupos experimentais e submetidos a 
treinamento de força 3 vezes/semana durante 12 semanas. A duração do sono foi avaliada utilizando o 
PSQI. Os dados foram analisados utilizando o SPSS 21.0, foram realizadas análises de normalidade e 
homogeneidade Shapiro-Wilk e Levene. Para comparações entre grupos utilizou-se o teste-t.



316SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

EFEITO DO USO HUMANO DE ESPÉCIES LENHOSAS 
DA CAATINGA SOBRE A DIVERSIDADE E ESTRUTURA 

FILOGENÉTICA DAS COMUNIDADES VEGETAIS.

Katharyne Jessica Barbosa De Carvalho; Elâine Maria Dos Santos Ribeiro

E-mail: katharynecarvalho@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Etnobotanica, Ecossistema Semiárido, Conservação, Biodiversidade.

Os estudos florísticos e etnobotânicos são essenciais para traçar estratégias de conservação que possi-
bilitem a utilização dos recursos naturais minimizando impactos negativos. Este estudo busca entender 
como os tipos de uso (medicinal, lenha e construção) podem reduzir a diversidade taxonômica filoge-
nética da flora lenhosa da Caatinga. Realizamos uma pesquisa na plataforma Science Direct, entre os 
anos de 1999 a 2018, com as palavras-chave: “Caatinga+vegetation+local+knowledge”. Em seguida, foi 
construída a lista de referência da flora lenhosa da Caatinga, com dados disponíveis no site Flora do 
Brasil. Assim, foi possível construir uma megafilogenia, calcular a riqueza taxonômica e diversidade 
filogenética por estado onde ocorre a Caatinga. Posteriormente, foram realizadas comparações entre 
riqueza e diversidade média filogenética por estado, sem e com a ausência das espécies utilizadas. Por 
falta de estudos, sobre a utilização das plantas, em alguns estados da Caatinga, apenas foram analisados 
os estados Pernambuco, Ceará e Paraíba. Até o momento obteve-se resultados completos para o estado 
de Pernambuco, apresentando um total de 12 estudos. A lista de referência da flora de Pernambuco foi 
constituída por 715 espécies lenhosas, onde 18% (n= 132) são utilizadas, sendo 14.1% (n=101) medicinal, 
lenha 9.9% (n=71) e 6.8% (n=49) construção. A idade da flora lenhosa de Pernambuco foi estimada em 
226.
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PALAVRAS-CHAVES: Dietilcarbamazina, Lesão Renal Aguda, Tetracloreto De Carbono, Rins, 
Inflamação

INTRODUÇÃO: A Lesão Renal Aguda (LRA) compreende a perda súbita da função renal e o Tetraclore-
to de Carbono (CCl4) é um composto que pode induzir tal condição. Diante da possibilidade de preven-
ção de tais danos, a Dietilcarbamazina (DEC) é uma droga que ganha destaque devido as suas proprie-
dades anti-inflamatóras. OBJETIVO: Analisar a ação da DEC sobre a inflamação aguda em um modelo 
experimental de injúria renal. METODOLOGIA: utilizou-se 20 camundongos Swiss albino jovens. Os 
animais foram divididos igualmente em 4 grupos: Controle, receberam água destilada; DEC, receberam 
DEC (50mg/kg/dia); CCl4, submetidos a água e a 0,1µl/g de CCl4; DEC + CCl4, submetidos a DEC (50 
mg/kg/dia) e ao CCl4 (0,1µl/g). A DEC e a água destilada foram administradas por gavagem durante 
12 dias e no 12° foi aplicado o CCl4 por via intraperitoneal, nos grupos específicos. Um dia após, os ca-
mundongos foram eutanasiados e foram retirados fragmentos renais para análise em microscopia ótica 
e Western Blot (WB). RESULTADOS: Na coloração HE, o grupo CCl4 apresentou um grande quadro 
inflamatório, que causou danos morfológicos significativos. Já o grupo submetido a DEC previamente, 
mostrou uma melhora na arquitetura renal quando comparado. Na coloração Sirius Red, constatou-se 
um alto índice de colágeno depositado no grupo CCl4, indicando um processo de fibrose. Já o grupo 
tratado com DEC, foi observada uma diminuição desse colágeno.



318SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NA EXPRESSÃO GÊNICA DE 
CÉLULAS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO OBTIDAS A PARTIR DE 

PACIENTES OBESOS E DIABÉTICOS

Fátima Lúcia Rodrigues Guimarães; Bruno De Melo Carvalho

E-mail: flrguimaraes@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Diabetes Mellitus, Obesidade, Síndrome Metabólica, Músculo Esquelético.

Obesidade é uma doença multifatorial, de grande importância na saúde pública, uma vez que promo-
ve outras graves doenças como: as cardiovasculares, hepáticas gordurosas não alcoólicas, certos tipos 
de câncer e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). É caracterizada por um quadro inflamatório crônico, que 
produz citocinas pró-inflamatórias, que causam resistência à insulina, prejudicam a captação de glicose 
pelas células, e desencadeiam hiperglicemia, que é característica de DM2, gerando um ciclo de disfunção 
metabólica. Além disso, a diabetes também gera ou agrava mais comorbidades como: neuropatias, ne-
fropatias, retinopatias, doenças cardiovasculares, dentre outras, que prejudicam a rotina diária normal 
do indivíduo. O exercício físico (EF) reduz morbidade na DM2, aumentando a sensibilidade à insulina 
e melhorando o quadro metabólico no indivíduo. Em razão desta morbidade, e pelo EF estimular a 
modulação de genes envolvidos na melhora desta, o objetivo deste estudo foi investigar a influência de 
protocolo de contração por eletroestimulação (EPS), na expressão de proteínas envolvidas em diversas 
funções metabólicas e imunológicas, em células de pacientes obesos (Ob) e obesos diabéticos (ObD). 
Para isso, foram cultivadas células do músculo esquelético de 8 Ob e 10 ObD, que em seguida foram 
submetidas ao EPS. Foi observado que o EPS não alterou a expressão de PPAR-?, TLR4 e PI3K em Ob e 
ObD. Porém aumentou a expressão de IL-6 para ambos e a PPAR-? só em ObD.
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EFEITOS DA EXPRESSÃO DO MIRNA-101A NOS ASPECTOS 
MORFOMÉTRICOS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO

Fernando Silva Ribeiro; Paulo Adriano Schwingel
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Músculo Esquelético, Regeneração, Micrornas

INTRODUÇÃO: A identificação de fatores reguladores da expressão de genes associados às adaptações 
morfofuncionais do músculo esquelético é um campo de pesquisa emergente na área da plasticidade 
muscular. Os microRNA’s (miR’s) são importantes reguladores gênicos a nível pós-transcricional. OB-
JETIVO: Investigar os efeitos da superexpressão do miR-101a sobre os aspectos histológicos e morfo-
métricos do músculo esquelético. METODOLOGIA: Foram utilizados camundongos adultos C57/Bl6, 
distribuídos em três grupos: Naive (sem intervenção), EV (eletroporado com vetor miR vazio) e miR-
-101a (eletroporado com o vetor do miR-101a), e em quatro tempos: 4, 7, 15 e 30 dias. Após o sacrifício 
dos animais, o músculo tibial anterior foi coletado, criopreservado e armazenado. Para as análises his-
tológica e morfométrica, foi realizada a coloração H&E e uso do software ImageJ, respectivamente. Para 
análise estatística, foi utilizado a análise de variância de um caminho (ANOVA one-way) com pós-teste 
de Bonferroni para comparações múltiplas e o teste t independente para comparação entre apenas dois 
grupos. RESULTADOS: O músculo apresentou sinais macroscópicos e histológicos de extensa lesão e 
regeneração muscular após 4 dias. Após 7 dias foi observado aumento da quantidade de núcleos centra-
lizados (NC) comparado ao EV (343±47 vs. 236±109; p=0,07), com uma redução significativa na área de 
secção transversal (AST) comparado aos controles (miR: 1210±624 vs. EV: 1312±607 vs.
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EFEITOS DE DIFERENTES EQUIPAMENTOS DURANTE UM 
PROGRAMA DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE SOBRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO 
ARTERIAL DE REPOUSO

Jairo Da Costa Lima Neto; Aline De Freitas Brito
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS- INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Frequência Cardíaca, Pressão Arterial, Treinamento Intervalado De Alta Intensi-
dade, Sprint Interval Training.

O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (TIAI) surge como uma alternativa eficiente, a fim de 
promover a saúde cardiovascular. O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito de diferentes 
equipamentos (corda naval, burpee, bike e remo) durante um programa de TIAI nos parâmetros car-
diorrespiratórios e cardiovasculares. Oito indivíduos adultos jovens, universitários, do sexo masculino, 
aparentemente saudáveis, foram recrutados e randomizados em quatro grupos de Sprint Interval Trai-
ning (SIT): a) grupo burpee (n = 2), b) grupo remo (n = 2), c) grupo corda naval (n = 2) e d) grupo bike 
(n = 2); o protocolo de treino consistiu em seis sessões de TIAI [4-6 x 30s (all out): 2 min de recuperação 
passiva]. Os sujeitos foram avaliados antes e após o protocolo de treinamento, sendo mensuradas as va-
riáveis cardiorrespiratórias (VO2máx) e cardiovasculares (frequência cardíaca e pressão arterial). Todos 
os grupos apresentaram aumento no VO2máx após o treinamento (bike: ? = +4,3; corda: ? = +9,1; remo: 
? = +1,7; e burpee: ? = +5,2 ml.kg-1.min-1). Sobre a frequência cardíaca, exceto o grupo remo (? = +10,0 
bpm), as outras condições apresentaram diminuições nesta variável em repouso (bike: ? = -8,5; corda = 
-10,5; e remo: ? = -7,5 bpm). Quanto a pressão arterial sistólica, apenas a condição burpee gerou aumen-
tos após as sessões de TIAI (? = +3,0 mmHg), já as outras modalidades proporcionaram diminuições 
(corda: ? = -10,0; bike: ? = -5,5 e remo: ? = -7,5 mmHg).
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EFEITOS DO INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE-5 (TADALAFIL) 
SOBRE A NEUROINFLAMAÇÃO CAUSADA PELA ENCEFALOPATIA 

DIABÉTICA EXPERIMENTAL
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSSANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Encefalopatia, Diabetes Mellitus Experimental, Inibidor Da Fosfodiesterase 5

INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus é causadora da encefalopatia diabética que é caracterizada por al-
terações morfofisiológicas e do funcionamento cognitivo (LOUZADA, 2015). Inibidores de fosfodies-
terase-5 são eficazes na recuperação de encefalopatias (GARCÍA-OSTA, 2012). OBJETIVO: Avaliar os 
efeitos do tadalafil sobre o processo de neuroinflamação em modelo de diabetes mellitus em camundon-
gos machos Swiss webster. METODOLOGIA: Utilizou-se camundongos Swiss webster adultos jovens, 
mantidos em condições livres de patógenos Os animais foram separados em quatro grupos experimen-
tais, contendo 5 camundongos cada. Foram distribuídos os grupos: Controle (CTL), animais eutróficos; 
Diabéticos (STZ), receberam STZ via intraperitoneal (90 mg/Kg), dois dias consecutivos após jejum 
overnight; Tadalafil 15 (TAD15) e Tadalafil 25 (TAD25), receberam STZ e tadalafil nas doses de 15 mg/
Kg e 25 mg/Kg, por 8 semanas. Foi realizado o teste T-maze com intuito de analisar a cognição dos 
camundongos. Após eutanásia dos camundongos, amostras de cérebro foram processadas e analisadas 
pela imunohistoquímica e Western blot. RESULTADOS: O T-maze foi realizado na 6° semana de ex-
perimento entre os grupos CTL e STZ e observou-se que o CTL obteve sucesso no teste. Na 9° semana 
repetiu-se o teste e analisou-se os quatro grupos. Assim, apenas o TAD25 obteve um perfil cognitivo 
parecido ao grupo controle, demonstrando sucesso no tratamento.
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EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO NA 
REGIÃO SEMIÁRIDA DE PERNAMBUCO
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Eficiência; Redução; Consumo; água

Este relatório descreve um projeto realizado no Campus Petrolina da Universidade de Pernambuco com 
os seguintes OBJETIVOS: identificar alternativas para o uso sustentável da água em campus universitá-
rio; avaliar a redução do consumo de água através do uso de fontes alternativas e fornecer subsídios para 
a elaboração de um Programa de Conservação de água nas Universidades de Pernambuco. A metodolo-
gia do trabalho se baseou em três etapas: cadastro das instalações prediais hidrossanitárias: identifica-
ção dos pontos de consumo de água, cadastro do tipo de equipamento e condições de funcionamento, 
através de visitas ao campus e preenchimento de formulário de cadastro; levantamento de dados de 
consumo de água através dos históricos da concessionária local e da leitura dos hidrômetros do edifício; 
e levantamento dos dados demográficos da instituição em estudo; identificação de metodologias que 
promovam o uso racional da água em ambientes universitários e estudo de viabilidade técnica e finan-
ceira para aplicação dessas alternativas na edificação em estudo. Foram aplicados questionários para 
obter o perfil do usuário e analisados os dados coletados na visita. Após realizadas as etapas de auditoria 
e levantamento de dados históricos foi percebido que a população do Campus está diminuindo enquanto 
o consumo de água está aumentando.
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ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA AULA 
LÚDICA SOBRE TÉCNICAS DE MONITORAMENTO
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CAMPUS MATA NORTE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Monitoramento Ambiental, Qualidade Do Ar, Ph E Temperatura Do Solo.

Sabe-se que desde o princípio da história, a humanidade vem buscando diferentes técnicas e formas de 
aprimorar o conhecimento das características do espaço para poder dominá-lo. Partindo desse pressu-
posto, observa-se um aumento de danos ao ambiente. Assim, o monitoramento ambiental, torna-se cada 
vez mais importante na prevenção ou remediação desses danos. A Ciência Geográfica é trabalhada nas 
escolas em geral de forma mais teórica, trazendo desinteresse por parte de muitos alunos pela ciência, 
principalmente na Educação Infantil e Fundamental. Portanto, é fundamental que exista uma dinâmica 
que cause o interesse de todos pelo aprendizado. Nesse contexto, técnicas simples de monitoramento 
ambiental podem ser utilizadas como ferramentas para auxiliar as aulas de Geografia dentro e fora da 
sala de aula. Essa pesquisa teve como objetivo principal realizar técnicas em aulas lúdicas para a rea-
lização do monitoramento ambiental em sala de aula atribuindo ferramentas que embasem e auxiliem 
o ensino, criando e instigando diálogos referentes ao monitoramento e suas vantagens. Como objetivo 
específico, tem-se: verificar a qualidade do ar através de biomonitoramento, realização de experimentos 
com o do pH do solo e demonstrar a importância da cobertura vegetal em relação a temperatura do solo. 
Revisão bibliográfica em livros, textos, artigos de revistas científicas, discursões e práticas em grupo de 
pesquisa, dentre outros.
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ESCALA DE MINDFULNESS PARA ATIVIDADE FÍSICA SMS-PA: 
EVIDÊNCIA DE VALIDADE COM BASE NA ESTRUTURA INTERNA 

E PRECISÃO
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Psicologia Do Esporte, Mindfulness, Psicometria

Ampliar o entendimento das variáveis psicológicas e validar instrumentos que favorecem e otimizam a 
prática de atividades esportivas, sejam estas de alto rendimento ou não, colaboram com a saúde mental 
e qualidade de vida dos praticantes, os quais se revelam centrais na prática profissional da Psicologia na 
área do esporte. Nessa direção, o objetivo deste estudo foi estimar, no contexto brasileiro, evidências de 
validade da State Mindfulness Scale for Physical Activity (SMS-PA), uma escala composta por 12 itens 
desenvolvida por Cox et al. (2016) para avaliar o estado mindfulness mental e físico durante a pratica 
de exercício físico e atividades esportivas. Para tanto, a validação teve como base o estudo da estrutura 
interna e precisão do instrumento, utilizando-se a Análises Fatoriais Exploratórias para avaliar a estru-
tura interna, a partir de uma amostra composta por 288 participantes praticantes de atividades físicas 
e esportivas. Os resultados mostraram adequação da estrutura do bi-fator, com dois fatores específicos 
do mindfulness mental e físico, e um fator geral que engloba os dois anteriores, conforme a hipótese 
teórica sugere.
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ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Relações Profissional-paciente, Assistência Ambulatorial.

INTRODUÇÃO: A saúde é compreendida como um evento dinâmico, resultado das interações biológi-
cas, psicológicas e sociais, que supera o conceito de ausência patológica. Já o processo saúde-doença 
abrange outros domínios importantes, que quando equilibrados, proporcionam a otimização da vitali-
dade humana, sendo eles: indivíduo, profissionais de saúde e a família. Bem como a atenção, respeito e 
o apoio ao indivíduo na situação de vulnerabilidade, promovem o autocuidado e favorecem o bem estar. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes de enfermagem a partir de uma escuta humanizada a 
uma paciente em atendimento ambulatorial. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo de na-
tureza qualitativa na modalidade de relato de experiência, realizado a partir de uma vivência no projeto 
de extensão “Memória viva” da Universidade de Pernambuco, em junho de 2018 em um hospital de 
referência em Recife/PE. RESULTADOS: Durante a realização da escuta, a paciente sentiu-se à vontade 
para narrar as questões vivenciadas no seu cotidiano. A emoção foi um fator presente no decorrer da 
conversa, na qual houve a descrição de problemas familiares e físicos, como a má circulação nos mem-
bros inferiores e como isso afeta seu cotidiano. Relatou que a aparência de suas pernas causam vergonha 
aos seus parentes, o que dificulta a presença de acompanhantes durante as consultas clínicas.
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ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Luisa Dos Santos Vieira; Deuzany Bezerra De Melo Leão

E-mail: luisavieira200@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Humanização Da Assistência, Oncologia.

INTRODUÇÃO: O adoecimento repercute em diversas dimensões no indivíduo, como: a física, psíquica, 
social e espiritual. E quando relacionado ao câncer, o impacto é ainda mais melindroso, por se tratar 
de uma patologia popularmente relacionada ao sofrimento e a morte. Somado a estes fatores, o inter-
namento hospitalar se manifesta como um momento importante para processo terapêutico, porém traz 
consigo fatores prejudiciais como o isolamento social. OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes 
de enfermagem a partir da escuta humanizada a uma paciente oncológica, evidenciando a espirituali-
dade diante do seu processo saúde-doença. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Desenvolvido durante o mês de maio de 2019, em 
um Hospital Universitário do Recife, por acadêmicas de enfermagem da Universidade de Pernambuco, 
a partir das vivências no projeto de extensão:”Memória Viva”. RESULTADOS: A paciente comentou que 
foi surpreendida ao receber o diagnóstico de câncer em estágio avançado, mas que mesmo diante de 
um prognóstico desfavorável, se manteve confiante em relação a sua cura. Ao longo da escuta, ela frisou 
a importância da espiritualidade nesse processo de adoecimento, afirmando em sua fala que o âmbito 
físico e psíquico estão intrinsecamente interligado com o espiritual.
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ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE ONCOLÓGICA 
PROVENIENTE DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 
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PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Humanização Da Assistência, Instituição De Longa Permanência 
Para Idosos.

INTRODUÇÃO: O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma realidade irrefutável. 
E esse processo traz consigo mudanças importantes, como a redução da capacidade física, cognitiva e 
mental, a solidão e a subordinação econômica, que acabam gerando um alto grau dependência para o 
idoso. A complexa soma desses fatores, aumenta a possibilidade de internamento em uma Instituição de 
Longa Permanência de Idosos (ILPI), por escolha própria do indivíduo ou da família, que comumente 
alega não possuir condições financeiras e/ou emocionais para prestar os cuidados adequados ao idoso. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes de enfermagem a partir de uma escuta a uma idosa em 
atendimento ambulatorial. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, 
do tipo de relato de experiência, desenvolvido durante uma vivência no projeto de extensão “Memória 
viva”, em 22 de agosto de 2019 em um hospital de referência em Recife/PE. RESULTADOS: O momento 
de espera a consulta ambulatorial favoreceu um espaço para que as estudantes realizassem uma escuta 
humanizada, e esta, permitiu conhecer a realidade de uma idosa residente de uma ILPI. A mesma rela-
tou enfrentar momentos muito difíceis devido ao câncer, mas diz não se sentir angustiada, com medo ou 
mesmo abatida em grande parte do tempo, e atribui esse impacto positivo ao abrigo.
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ESPÉCIES UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL 
NO BIOMA CAATINGA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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PALAVRAS-CHAVES: Energias Renováveis, Impacto Ambiental, Biomassa, Semiárido

A procura de madeira para uso de energia é bastante acentuada na região do Semiárido brasileiro, sen-
do utilizada tanto como lenha, quanto para a produção de carvão. Porém, a falta de conhecimento da 
regeneração e recuperação da flora da Caatinga pode levar a extinção de espécies endêmicas, exposição 
do solo pelo excessivo desmatamento e consequentemente, a degradação desse ambiente. Portanto, esse 
trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão sistemática, a preferência de uso das 
espécies no processo da produção de carvão no Semiárido Nordestino. Por meio da seleção de artigos, 
seguindo as diretrizes dos Principais Itens a Relatar para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises a partir 
da metodologia PRISMA. Foi realizada uma busca nas bases de dados SAGE Journals, ScienceDirect 
e no portal Periódico CAPES. Os descritores utilizados foram “Charcoal”, “Extraction”, “Resources”, 
“Environmental Impact” e Caatinga nesta ordem, separados por ponto e vírgula. Foram encontrados 43 
artigos. Removeu-se 7 por duplicidade, 19 por título e 8 por leitura de resumo, selecionando-se 9 artigos 
para análise. Os estudos mostram que espécies mais utilizadas são o Angico, a Baraúna e a Catingueira, 
independentemente de sua disponibilidade, o que demonstra a falta de conhecimento de estudos que 
estimem o impacto desse uso da vegetação na Caatinga.
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ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS FREQUENTADORES DE UM 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM PETROLINA - PE
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PALAVRAS-CHAVES: Estado Nutricional, Envelhecimento, Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

INTRODUÇÃO: O declínio fisiológico do corpo humano, denominado envelhecimento, caracteriza-se 
por diversas alterações biopsicossociais, que podem alterar o estado nutricional, a ingestão alimentar e 
diminuir a capacidade funcional dos indivíduos, levando ao desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). Nesse contexto, a avaliação do estado nutricional dos idosos constitui-se como 
uma ferramenta relevante, uma vez que permite identificar os indivíduos em risco de desenvolvimento 
de DCNTs. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de idosos frequentadores do Centro de Convivên-
cia de Idosos (CCI) em Petrolina-PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal descritivo, 
realizado no CCI Vó Pulu, no município de Petrolina- PE. Foram avaliados todos os indivíduos frequen-
tadores do CCI. Os dados foram coletados através de questionários socioeconômicos, demográficos e 
de hábitos de vida. Para determinar o estado nutricional, foram avaliados os seguintes parâmetros: 
peso; circunferência da cintura (CC); índice de massa corporal (IMC), altura do joelho e circunferência 
da panturrilha (CP). RESULTADOS: A amostra foi constituída por 62 idosos, com predomínio do sexo 
feminino (n=38; 61,3%) e idade média de 75,1 ± 8,4 anos. Viu-se também que 91,8% (n=57) deles não 
são fumantes, 85,5% (n=53) não consomem bebidas alcoólicas e 67,7% (n=42) praticam atividade física 
regularmente. O IMC médio foi 25,5 ± 4,8 Kg/m2, onde 27,4% (n=17) dos idosos possuíam baixo peso.



330SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

ESTIMATIVA DO SEXO ATRAVÉS DAS ANÁLISES 
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A identificação de um indivíduo é o objetivo principal da antropologia forense. Para tal, é traçado o 
perfil biológico, que contém informações referentes ao sexo, idade, ancestralidade e estatura. Dentro da 
diagnose sexual, a pelve e o crânio são os elementos ósseos que apresentam o maior grau de dimorfismo 
sexual. Entretanto, em contextos forenses, esses ossos nem sempre estão disponíveis e viáveis para aná-
lise, devido aos processos tafonômicos. Por isso, faz-se necessário utilizar outros elementos do esquele-
to, que apesar de não possuírem o mesmo grau de dimorfismo sexual, apresentam-se mais conservados. 
Por consequência, este trabalho tem o objetivo de analisar o grau dimorfismo sexual nas mensurações e 
na morfologia da segunda vértebra cervical de uma coleção osteológica do nordeste brasileiro que pos-
sam ser aplicados nas perícias de identificação humana. Com o auxílio de um paquímetro digital, serão 
realizadas 25 mensurações nos 427 áxis pertencentes a esqueletos catalogados no Centro de Estudos 
em Antropologia Forense da Universidade de Pernambuco (CEAF/UPE), além de analisar possíveis 
padrões morfológicos entre as vértebras. Os dados serão inseridos no software IBM™ SPSS® (versão 
20.0) e analisados descritivamente para posterior execução dos testes de associação. Até o momento, 
100 áxis foram analisados, sendo 50 do sexo masculino e 50 do sexo feminino.
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A Educação Ambiental (EA) surge como um eixo diferencial para concretização do conhecimento frente 
à devastação de grande magnitude da natureza. A escola pode proporcionar ideias de cidadania, ética e 
bons costumes, cabendo ao professor mediar esse processo. Para tanto, a pesquisa teve como OBJETI-
VOS: conhecer os fatores que condicionam a morfologia fluvial para caracterização atual das condições 
ambientais do rio Tracunhaém; investigar as estratégias de ações pedagógicas utilizadas em escolas de 
educação básica do município com uma diagnose das áreas de estudo; identificar e elencar as diretrizes 
para a elaboração de ações pedagógicas que possam mitigar os impactos ambientais identificados, ten-
do na escola o principal enfoque de atuação. Para a metodologia, as propostas de práticas pedagógicas 
foram construídas com base no reconhecimento dos bairros incluídos na área delimitada no entorno do 
rio, através de caminhamentos. A realização de atividades possibilitou conhecer as comunidades ribeiri-
nhas. Como resultados, foram empregados levantamento bibliográfico e documental, por meio de teses, 
dissertações, artigos e documentos, como também estudos e observações na escola Torquato Ferreira 
Lima e no rio adjacente a escola. A escola mostrou-se comprometida com intervenções com intuito de 
um ambiente sustentável.
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O manguezal é um ecossistema que vem, sofrendo pressões antrópicas e tem sido centro de atividades 
humanas nas áreas urbanas por sua alta produtividade biológica e fácil acessibilidade. Os animais do 
manguezal estão sujeitos às variações diárias do ambiente, como os caranguejos associados aos sedi-
mentos. Objetivou-se realizar estudo avaliativo da biodiversidade, dos padrões de distribuição e da di-
nâmica espacial da carcinofauna em três pontos do manguezal do estuário do Rio Capibaribe: rua da 
Aurora, Casa da Cultura, Paço Alfândega. Foi realizado segundo o protocolo de amostragem e monitora-
mento de populações do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) descrito em ReBentos, com monitoramento 
amostral sazonal, intervalo de seis meses entre as avaliações e quadrados amostrais medindo 50x50cm. 
Os quadrados foram fotografados e analisados no software CPCe V4.1 para contagem das tocas de Uci-
des cordatus. Ocorreram três espécies de caranguejos distribuídos de maneira diferenciada entre as 
estações (Uca maracoani, Uca leptodaryla e Uca cf. morda). Verificou-se que, no ponto 2 (Cultura) no 
inverno a quantidade foi maior de tocas de Ucides cortadus, (495); no verão verificou-se menor quanti-
dade de tocas (179). Nesse local, para as demais espécies, o maior número de tocas foi no verão (1823) e 
inverno (782). No ponto 3 (Alfândega) ocorreram no verão (43) no inverno (260). Para as demais espé-
cies foi observado no verão e inverno os menores resultados, 82 e 154 respectivamente.
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A imunopatologia da infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV) ainda não foi completamente esclare-
cida. Nesse contexto, especula- se que polimorfismos na região promotora do gene CD209 podem estar 
associados à maior susceptibilidade a infecção. Assim, o objetivo do estudo é verificar a existência de 
associação do polimorfismo no gene CD209 (rs4804803 e rs2287886) com a susceptibilidade a infeção 
pelo CHIKV, bem como avaliar o perfil clínico-epidemiológico da população estudada. Foram anali-
sadas amostras de 30 pacientes, atendidos no Hospital das clínicas, e 69 indivíduos não infectados. A 
genotipagem foi feita através do sistema TaqMan® de PCR em tempo real. Os dados epidemiológicos 
foram obtidos através da análise de prontuários e questionários. Para análises estatísticas foi utilizado o 
software GraphPad Prism 5.0. A mediana de idade dos pacientes foi de 57.5 anos (48,25-66,50), sendo 
80% do sexo feminino e residentes na região metropolitana do recife (60%). A maioria dos pacientes 
relatou ter necessitado se afastar das atividades laborais e a hipertensão arterial sistêmica foi a comorbi-
dade mais frequente (43,33%). Com relação as manifestações articulares, as região mais afetadas foram: 
joelhos (70%), lombar (60%) e mãos (60%). A frequência dos genótipos AA, GA e GG do gene CD209 
(rs4804803) nos pacientes com CHIKV foi de 26,67%, 70% e 3,33%, respectivamente.
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A febre Chikungunya, uma arbovirose causada pelo vírus CHIKV, pode apresentar-se como uma in-
fecção assintomática, aguda ou crônica. Sabe-se que fatores imunes do hospedeiro desempenham um 
importante papel na patogênese da doença e que o nível de expressividade de proteínas receptoras de 
reconhecimento de padrões (PRRs) podem alterar a cronicidade e gravidade de infecções virais. Dentre 
as PRRs, o DC-SIGN é uma proteína codificada pelo gene CD209 e expressa em células dendríticas, ma-
crófagos e monócitos que atua na captura e internalização de antígenos. O polimorfismo de nucleotídeo 
único (SNP) -336 A/G (rs4804803), que reduz a expressividade do DC-SIGN, pode estar associado à 
maior predisposição às de complicações crônicas após infecção pelo CHIKV. OBJETIVO: Verificar a 
existência de associação entre o polimorfismo do gene DC-SIGN (rs4804803) com o desenvolvimento 
de manifestações reumáticas crônicas em indivíduos infectados pelo CHIKV. METODOLOGIA: Foram 
obtidas 30 amostras de sangue de pacientes com manifestações reumáticas crônicas pós-infecção pelo 
CHIKV e 69 amostras de indivíduos saudáveis com triagem negativa para CHIKV. O polimorfismo foi 
determinado através de PCR em tempo real e os resultados foram analisados estatisticamente. RESUL-
TADOS: A frequência do genótipo GA foi maior no grupo de pacientes (70%) em relação ao grupo de 
controle (31,88%). Neste, o genótipo mais frequente foi o AA, com 63,77%, contra 26,67% no grupo de 
pacientes.
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INTRODUÇÃO: A Antropologia Forense é a ciência que aplica o estudo das características do homem 
em prol da justiça. Na identificação de corpos onde não se é possível determinar o sexo visualmente, es-
timá-lo é um dos passos mais importantes a ser tomado. Tais informações ainda são escassas no Brasil. 
Os ossos do crânio possibilitam a obtenção de características morfológicas e métricas valiosas para a 
estimativa do sexo. OBJETIVO: Investigar a aplicabilidade de métodos quantitativos lineares e de áreas 
interseccionais triangulares de pontos cranianos para a estimativa do sexo em uma amostra brasileira. 
METODOLOGIA: Este é um estudo quantitativo e transversal. O universo composto por 427 esqueletos 
pertencentes à coleção osteológica identificada do Centro de Estudo em Antropologia Forense (FOP/
UPE). Foram excluídos aqueles em que seu estado de conservação inviabilizou a realização das medidas 
ficando a amostra final composta por 377crânios. Como o auxílio de um paquímetro digital e foram 
realizadas 15 medidas lineares, as quais também foram usadas para o cálculo da área formada pela 
intersecção dos pontos que formam o Triângulo Facial Superior (Pontos Zigomático Orbitário direito e 
esquerdo e o Espinha Nasal Anterior); Triângulo Facial Inferior (Pontos Infraorbitário direito e esquer-
do e o Próstio), o Triângulo Mastoideo (Pontos Ptério, Astério, Polo Inferior do Processo Mastoide) e o 
Triângulo da base do crânio (Mastoideo direito e esquerdo e Espinha Nasal Anterior).
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O âmbito da construção civil, apesar de todas as atividades produtivas e econômicas, é o setor de maior 
gerador de resíduos, e nos últimos anos vem causando significativos impactos no meio ambiente. Com 
a finalidade de reduzir o impacto causado pelos resíduos não consumidos, o objetivo desta pesquisa é 
analisar a efetividade técnica da substituição parcial do cimento pelo resíduo gerado pela produção do 
bioetanol celulósico, aplicada em argamassas de concreto. Foi utilizado 2,5%, 5%, 10% e 20% em massa 
da mistura de ligante, sendo o ligante considerado como a mistura de cimento CP II F 40 e resíduo, 
base seca, onde, o resíduo foi secado em estufa e destorroado (Rseco), queimado para a obtenção de 
cinzas (Rcinza). Foram estudadas dezoito composições diferentes de argamassa para concreto, C1 a C18, 
ocorrendo a substituição parcial do cimento pelos diferentes resíduos, a inclusão de aditivos químicos 
(SP e P) e uma razão água/ligante (a/l) = 0,45. Foram aplicados ensaios de agulha de Vicat, índices de 
consistência, resistência à compressão e de durabilidade através de absorção de água por capilaridade, 
ascensão capilar e índice de vazios. Fundamentado nos resultados dos ensaios, foi possível observar 
que: A adição de Rseco com 2,5% de substituição provocou um retardo no tempo de início e fim de pega 
aplicado sem a presença de aditivos químicos, contudo, não apresentou bons resultados ao se utilizar 
em maiores quantidades.
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INTRODUÇÃO: Estima-se que 16-18 milhões de pessoas estejam com doença de chagas em todo o mun-
do e no Brasil, atualmente, predominam os casos crônicos de infecção vetorial, tendo Pernambuco como 
uma região de risco. Além dos efeitos sobre o sistema cardíaco e digestivo, há um comprometimento 
do sistema vascular, com efeitos inflamatórios, alterando estrutura e função de microvasos cardíacos e 
da artéria aorta. OBJETIVO: Investigar as propriedades farmacológicas de novas moléculas de tiazóis 
com ação tripanocida sobre a função vascular de ratos e os possíveis efeitos anti-inflamatórios e antioxi-
dantes dependentes ou independentes do endotélio. METODOLOGIA: As artérias aorta de ratos wistar 
foram divididas e para obter o registro de tensão isométrica, cada anel vascular foi colocado em um sis-
tema isolado com solução de Krebs-Henseleit aquecida a 37?C, continuamente gaseificada com mistura 
carbogênica, mantendo o pH em 7,4. A tensão foi registrada através de um transdutor conectado a um 
sistema de aquisição de dados (Powerlab, ADIntruments, Bella Vista, Austrália) e este a um computa-
dor. Foram avaliados os efeitos dos tiazois através de curvas concentração-resposta (10 -9M – 10-5M) 
sobre o relaxamento e contração dependente do endotélio e sobre o efeito do L-NAME (inibidor da NO 
sintase). RESULTADOS E DISCUSSAO: O BPT não alterou significativamente (P > 0,05, ANOVA uma 
via) o tônus basal das preparações controles de anéis de aorta com endotélio funcional.
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Técnicas de clusterização são utilizadas para realizar o agrupamento de conjuntos de dados quando se 
tem pouco ou nenhum conhecimento sobre eles, uma vez que são capazes de determinar, através de 
métricas próprias, o grau de similaridade dos dados e separá-los em grupos que possuem alta similari-
dade entre os seus próprios elementos, enquanto grupos distintos são dissimilares. No entanto, datasets 
reais apresentam um número muito alto de dimensões, variáveis independentes que afetam a disposi-
ção dos elementos no espaço N-dimensional, enquanto algoritmos de clusterização focam na realização 
de agrupamentos em um número pequeno de dimensões. Uma das soluções disponíveis é a redução 
de dimensões do problema, utilizando os algoritmos apropriados. Dentre os algoritmos disponíveis, o 
t-SNE se destaca na redução para duas ou três dimensões por ser capaz de manter a estrutura global 
que existe na representação em alta dimensão dos dados. Com estas informações, a necessidade de um 
desenvolvimento iterativo de algoritmos fica evidente: a necessidade de desenvolver, testar e modificar 
algoritmos requer uma linguagem de programação que possibilite a rápida prototipação, sem sacrificar 
a performance da implementação final. Este trabalho descreve a implementação do t-SNE em quatro 
linguagens de programação: Julia, MATLAB, Python e R; e compara estas linguagens de acordo com a 
velocidade de prototipação do algoritmo e a velocidade de execução do programa final.
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INTRODUÇÃO: o controle do comportamento alimentar é realizado por estruturas encefálicas e do 
trato gastrointestinal mediante conexões complexas, além de estímulos sensoriais advindos do olfa-
to, paladar, visão e propriedades inerentes ao alimento, como textura e sabor. A ingestão alimentar é 
regulada em dois níveis: homeostático, envolvendo núcleos hipotalâmicos e o trato gastrointestinal; e 
hedônico, coordenado pelo sistema de recompensa, que inclui regiões encefálicas mesocorticolímbicas. 
O processo de encefalização é considerado crítico durante o desenvolvimento pela sua complexidade e 
especialização. Diante de tal vulnerabilidade, estímulos ambientais podem alterar o tecido nervoso mor-
fofuncionalmente de forma irreversível e permanente. A qualidade e quantidade da dieta materna, por 
exemplo, podem favorecer determinadas modificações, como a sobreposição de um mecanismo a outro. 
OBJETIVO: avaliar o efeito da desnutrição perinatal sobre o número de ativação de células nervosas em 
áreas do controle do comportamento alimentar de ratos. METODOLOGIA: empregou-se a técnica de 
marcação da proteína c-fos para analisar cortes encefálicos de ratos albinos da linhagem Wistar subme-
tidos à manipulação da dieta perinatal, a partir dos grupos controle (n=10) e desnutrido (n=10), com 
machos oriundos de mães que, durante o período de gestação e lactação, receberam dieta normoproteica 
e hipoproteica, respectivamente.
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Pontes de encontros integrais são estruturas concebidas de forma que o tabuleiro é ligado monoliti-
camente ao encontro, tornando-as contínuas, sem a utilização de aparelhos de apoio ou de juntas de 
movimentação. Tal concepção visa reduzir os custos de implantação e manutenção da estrutura. Via de 
regra, a superestrutura das pontes está sujeita a movimentos de expansão e contração, causados prin-
cipalmente pela variação de temperatura e efeitos diferidos do concreto. Nas pontes convencionais, as 
longarinas e o tabuleiro são livres para transladar e rotacionar, não acarretando transmissão de momen-
to fletor nem esforço cortante para o encontro. Já nas pontes integrais, o solo tem papel fundamental na 
estabilidade, dado que atua, junto aos elementos de fundação, limitando a amplitude do deslocamento 
horizontal e da rotação do encontro. Nesse trabalho, buscou-se analisar o efeito da variação uniforme 
de temperatura no deslocamento horizontal e momento fletor da estrutura de pontes integrais. Para tal, 
180 modelos de pontes foram feitos com auxílio do software CSIBridge, variando o comprimento e a 
quantidade de vãos e seção transversal do tabuleiro, obtida a partir do catálogo de seções pré-fabricadas 
da AASTHO. O solo foi modelado a partir da hipótese de Winkler, que considera o seu comportamento 
como elástico linear. Além disto, foi imposta uma variação uniforme de temperatura igual a ±40ºC.
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Na obra Geografia da Fome (1946), Josué de Castro introduz os conceitos de áreas alimentares, áreas 
de fome endêmica e de subnutrição, traçando um mapa da fome no Brasil. Denuncia, não somente a 
situação de fome no país, mas as condições socioeconômicas e políticas que lhe dão origem. Ao abordar 
a temática da fome, afirma tratar-se de um assunto “delicado e perigoso”, tratado até então com muita 
reserva. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico da obra Geografia da Fome, de 
Josué de Castro, enfatizando a contribuição da mesma para os estudos da fome no Brasil, especialmente 
na região Nordeste. O presente trabalho utiliza-se de estudo bibliográfico como recurso e fonte de pes-
quisa. Utilizando-se sempre do método geográfico, o escritor identificou no Brasil cinco áreas alimen-
tares: Área da Amazônia, Área Mata do Nordeste, Área do Sertão Nordestino, Área do Centro-Oeste, e 
Área do Extremo Sul, cada uma com seus recursos típicos e dietas baseadas em produtos regionais, bem 
como o mapa das principais carências existentes nessas áreas. A obra em estudo apresenta um acen-
tuado viés sociológico e político que se evidencia no posicionamento do autor ao afirmar que a fome no 
Nordeste não decorre somente da irregularidade e inclemência do clima. Desconstrói o mito de que seca 
é o principal problema da pobreza ou da fome nordestinas, sendo esta apenas um fator de agravamento 
agudo da situação. A luta no Nordeste não pode ser somente contra a seca e seus efeitos.
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EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
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PALAVRAS-CHAVES: Cardiopatias Congênitas, Desnutrição, Cirurgia Pediátrica

INTRODUÇÃO: As cardiopatias congênitas (CC) variam desde formas assintomáticas até aquelas com 
sintomas importantes e alta taxa de mortalidade. A literatura científica aponta para a pertinência da 
condição de grupo de alto risco nutricional ocupada pelas crianças com CC. Entender como as interven-
ções terapêuticas influenciam o estado nutricional desses pacientes pode auxiliar na escolha da estraté-
gia de cuidado mais adequada. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de crianças com CC com indi-
cação de correção cirúrgica no pré e pós-operatório. METODOLOGIA: Foi desenvolvido um estudo de 
coorte retrospectivo com crianças portadoras de CC submetidas à correção cirúrgica, com seguimento 
histórico de 1 ano. A população do estudo foi constituída por todos os pacientes entre 0 meses e 14 anos 
de idade, com diagnóstico de CC e internados na enfermaria pediátrica do PROCAPE, no período entre 
Janeiro a Dezembro de 2017. Foram excluídas crianças portadoras de síndromes genéticas ou de alergia 
alimentar, prematuras, ou com histórico de cirurgias paliativas ou de correção total. As crianças foram 
classificadas a partir dos gráficos de escores-z da OMS e pelo tipo clínico da CC. RESULTADOS: Atende-
ram aos critérios da pesquisa 77 crianças. A maioria dos pacientes encontrou-se dentro da normalidade 
em todos os parâmetros antropométricos. O déficit nutricional foi mais elevado no grupo de pacientes 
com CC cianótica quando comparado ao grupo acianótico.
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PALAVRAS-CHAVES: Melatonina, Anestesia Geral, Fraturas Orbitárias

OBJETIVO: Avaliação dos efeitos da melatonina utilizada no período pré-operatório de pacientes sub-
metidos ao tratamento cirúrgico da fratura zigomática. MÉTODOS: Um ensaio clínico randomizado e 
triplo-cego foi realizado em dois grupos: grupo M (Melatonina 10mg) e grupo P (Placebo). Após a alo-
cação, um comprimido de melatonina foi usado na noite anterior e outro comprimido duas horas antes 
do início da cirurgia. Aproximadamente 30 minutos antes da indução anestésica, foram avaliadas as 
seguintes variáveis: qualidade do sono; grau de sedação e ansiolise pela escala RASS; e quantidade de 
analgésico opióide usado no intraoperatório. Ao final da cirurgia, o tempo necessário para a extubação 
endotraqueal segura foi avaliado. Em seguida, foi realizada análise estatística descritiva e inferencial. A 
margem de erro considerada foi de 5%. RESULTADOS: 36 pacientes foram alocados no grupo M e 32 no 
grupo P. Na avaliação da qualidade do sono da noite anterior à cirurgia, 61,1% dos pacientes do grupo M 
relataram sono melhor ou muito melhor do que o habitual, enquanto 100% do grupo P relataram sono 
pior ou igual ao normal (p <0,001). A melatonina não foi melhor que o placebo em relação à ansiólise 
(p> 0,05). A média da dose final do opioide foi menor e estatisticamente significativa no grupo M (0,296 
± 0,036 mcg / kg / min vs. 0,372 ± 0,037 mcg / kg / min no grupo P). O tempo para extubação endotra-
queal segura foi maior e estatisticamente significante no grupo M (14,84 ± 1,8 minutos vs.
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Traços, Conservação, História Evolutiva Da Flora.

A Caatinga é uma região fitogeográfica brasileira em que as populações humanas fazem usos das plan-
tas para diversas finalidades. No entanto, pouco sabemos se esses usos podem ameaçar a diversidade 
e história evolutiva das comunidades vegetais. Se alguns usos específicos (e.g. lenha), se concentrarem 
em espécies com características exclusivas de linhagens aparentadas, pode ocorrer a extinção de gru-
pos filogenéticos inteiros. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo verificar se os tipos de uso 
humano da flora lenhosa na região Caatinga são conservados ou dispersos filogeneticamente. Inicial-
mente organizamos uma lista de referência com todas as plantas lenhosas da Caatinga. Posteriormente, 
foi feita uma busca por estudos etnobotânicos na plataforma Science Direct utilizando palavra-chave 
Caatinga+vegetation+local+knowledge, considerando o período de 1999 a 2018, a fim de produzir uma 
lista de plantas utilizadas. As duas listas foram combinadas para a elaboração da árvore filogenética. 
De posse desses dados, testamos a existência de sinal filogenético com o índice D, considerando os usos 
em conjunto e à parte. A lista de referência foi constituída por 1165 espécies. No total foram registrados 
11 tipos de uso e 427 plantas utilizadas. Quando consideramos todos os usos em conjunto obtivemos o 
D=0.81 com p?0.05, valores de D<1 indicam aumento de agrupamento filogenético.
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PALAVRAS-CHAVES: Leitura, Memória, Biblioterapia.

O presente trabalho é um relato de experiência que reflete sobre as contribuições vivenciadas na ação 
do dia municipal do livro, leitura e literatura em Petrolina-PE intitulada “Eu, Biblioterapia e Você”, 
sobre uma retomada de princípios do eu. A fim de propor o desejo de uma leitura qualitativa, sensível e 
ressignificada, esta ação reverbera sobre a importância e o resgate da memória do leitor e reconhece a vi-
vência identitária pessoal e coletiva deste. A metodologia adotada foi a utilização de livros voltados para 
o público infantil, roda de leitura e troca de experiência, na qual estes fatores foram importantes para o 
fruto da Biblioterapia fazer sentido. Como resultado, percebeu-se o quanto a leitura é importante, para 
qualquer indivíduo e como ela pode ser o intermédio para um processo terapêutico vital. A leitura com-
partilhada, a partir de uma identificação ou memória presente em alguma personagem, ambientação 
ou entrelinhas do texto foi crucial para esta ação. Nota-se que o engajamento dos participantes na ação, 
expondo a sensação da leitura sem racionalizá-la foi construída de forma engajada, emotiva e dinâmica.
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tica, Letramento Midiático, Notícia Digital.

Pesquisas recentes na área da Linguística Aplicada apontam lacunas no processo de ensino de leitura 
e de produção textual no Ensino Fundamental, principalmente em relação à articulação entre textos 
verbais e textos visuais inseridos na sociedade. Assim, é imprescindível que a escola ofereça subsídios 
para o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, formando, portanto, leitores 
e escritores críticos capazes de usar a linguagem abarcando diferentes semioses em contextos sociais 
diversos. Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação entre o letramento 
midiático e o processo de interpretação de notícias digitais, no intuito de contribuir para a formação do 
leitor e do escritor crítico. Assim, propomo-nos a analisar o layout da composição do espaço visual de 
notícias digitais, envolvendo o texto visual e o texto verbal, bem como verificamos como são construídos 
os significados representacionais, interacionais e composicionais nesses textos. Para tanto, descrevemos 
uma experiência didática com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, envolvendo leitura e produção 
de textos jornalísticos e midiáticos. Nesse ínterim, o corpus dessa pesquisa é formado por quatro notí-
cias digitais produzidas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental durante uma experiência didática 
em sala de aula.
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PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Ensino, Aprendizagem, Problematização Da Realidade

A monitoria é entendida como uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa 
autorregulada dos estudantes universitários. Esta monitoria iniciou-se em abril de 2019, contando com 
um aluno bolsista e um aluno um voluntário nas aulas da disciplina de Administração Mercadológica II/ 
noite. O Ensino Superior não é mero adicionador de conhecimentos teóricos e científicos: ele é respon-
sável por proporcionar a aprendizagem como um processo ativo, cognitivo, construtivo, significativo, 
mediado e autorregulado, daí a importância da monitoria nas Universidades. O objetivo deste texto é 
sistematizar o relato da experiência da monitoria através dos seus respectivos resultados parciais. Na 
monitoria destacou-se o uso das metodologias ativas da aprendizagem com ênfase na problematização 
da realidade (ABP) , nos trabalhos práticos, buscou-se desenvolver competências e ferramentas rele-
vantes à atuação eficaz e crítica na interface produto-mercado para uma sistematização da experiência 
e interpretação crítica. Os monitores ajudaram na organização dos grupos, orientaram trabalhos e es-
clareceram dúvidas, paralelamente realizaram estudos para dar aporte teórico e auxiliar a experiên-
cia. Como resultado parcial foi criado o ambiente pedagógico virtual (Gloogle Classrom); os monitores 
ajudaram os alunos na atividades práticas, estimulando o processo de aprendizagem, corrigindo erros, 
ajudando-lhes e orientando as discussões.
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PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Ensino, Aprendizagem, Problematização Da Realidade

A monitoria é entendida como uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa 
autorregulada dos estudantes universitários. Esta monitoria iniciou-se em abril de 2019, contando com 
um aluno bolsista e um aluno um voluntário nas aulas da disciplina de Administração Mercadológica II/ 
noite. O Ensino Superior não é mero adicionador de conhecimentos teóricos e científicos: ele é respon-
sável por proporcionar a aprendizagem como um processo ativo, cognitivo, construtivo, significativo, 
mediado e autorregulado, daí a importância da monitoria nas Universidades. O objetivo deste texto é 
sistematizar o relato da experiência da monitoria através dos seus respectivos resultados parciais. Na 
monitoria destacou-se o uso das metodologias ativas da aprendizagem com ênfase na problematização 
da realidade (ABP) , nos trabalhos práticos, buscou-se desenvolver competências e ferramentas rele-
vantes à atuação eficaz e crítica na interface produto-mercado para uma sistematização da experiência 
e interpretação crítica. Os monitores ajudaram na organização dos grupos, orientaram trabalhos e es-
clareceram dúvidas, paralelamente realizaram estudos para dar aporte teórico e auxiliar a experiên-
cia. Como resultado parcial foi criado o ambiente pedagógico virtual (Gloogle Classrom); os monitores 
ajudaram os alunos na atividades práticas, estimulando o processo de aprendizagem, corrigindo erros, 
ajudando-lhes e orientando as discussões.
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PALAVRAS-CHAVES: Preconceito Linguístico, African American English, Afrodescendência, Popula-
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Considerando a afirmação dos estudos linguísticos, “só existe língua se houver seres humanos que a 
falem” (BAGNO, 1999, p.10), e admitindo a língua como algo vivo e em constante mudança, neste tra-
balho, nos voltamos às pessoas que falam e modificam a língua de acordo com suas vivências, seu lugar 
de origem e a sua história. Entendendo a necessidade da presença da mesma para compreendermos o 
mundo no qual vivemos, e tendo como foco de estudo a sociedade afrodescendente norte-americana, 
percebemos que sua forma de comunicação sempre sofreu, e sofre, preconceito e discriminação – como 
costuma acontecer com variedades linguística que não se curvam à norma culta –, passando até a ser de-
clarada erroneamente como “inglês padrão com erros” (PULLUM, 1999, p. 44). Dispondo das palavras 
de Tarallo (1986, p. 19), concebemos a língua falada como sendo o veículo linguístico de comunicação 
usada em situações naturais de interação social, isto é, qualquer método de fala que resulte em uma 
comunicação entre indivíduos pode ser considerada língua, independentemente de seus aspectos gra-
maticais. Ainda segundo os estudos da mesma obra, “a língua é o vernáculo” (p. 19), ou seja, se refere à 
enunciação, expressão de fatos sem a preocupação de como enunciá-los.
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Acidentes De Trânsito, Motocicleta, Análise De Sobrevida

Os acidentes de transportes terrestres tem sido alvo de grande inquietação no Brasil e no mundo, devido 
ao elevado número de vítimas jovens atingidas e seu consequente impacto social, econômico e pessoal. 
Em 2013, segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito mataram 1,25 milhão de 
pessoas em todo o mundo e lesionou aproximadamente 50 milhões. Em 2015, 49% de todas as mortes no 
trânsito de todo o mundo ocorre entre as pessoas menos protegidas como motociclistas (23%), pedestres 
(22%) e ciclistas (4%). O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores associados com a sobrevivência em 
adolescentes e jovens residentes em Pernambuco, vítimas de acidentes de moto. Trata-se de um estudo 
epidemiológico observacional de base populacional do tipo coorte histórica. As fontes de dados são o Epi 
Info/Windows, Sistema de Informação sobre Acidente de Transporte Terrestre (SINATT) da Secretaria 
Estadual de Saúde e o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Para validar/recuperar informa-
ções sobre óbito, os bancos Epi Info /Windows e SINATT serão comparados aos óbitos registrados no 
SIM, ocorridos de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2017. O tempo de sobrevida será descrito 
através das medidas de tendência central e de variabilidade, as diferenças das variáveis categóricas será 
o teste Qui-quadrado. As funções de probabilidade de sobrevida [S(t)], e as curvas S(t) serão construídas 
com o teste de log rank.
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PALAVRAS-CHAVES: Serviços De Saúde Indígena, Adenocarcinoma, Saúde Bucal.

Carcinomas de glândulas salivares menores são um grupo de tumores raro e heterogêneo, seus princi-
pais fatores de risco são o tabaco e álcool. A população indígena apresenta, exposição crônica a esses 
fatores e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que contribui para diagnóstico tardio de câncer 
bucal e orofaringe. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de adenocarcinoma de glândulas sali-
vares menores e correlacionar com seus fatores de risco. ALS, 69 anos, sexo feminino, indígena, proce-
dente de Carnaubeira da Penha, fumante desde os 7 anos (fumo de rolo). Procurou atendimento médico 
com queixa de “calo na boca”. Encaminhada pelo cirurgião-dentista da comunidade para o serviço de 
Odontologia do Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Per-
nambuco - CEON/HUOC/UPE, para investigação de lesão em cavidade oral. Clinicamente observou-se 
lesão úlcero-infiltrativa, em região de loja amigdaliana esquerda, eritroleucoplásica, cerca de 4 cm, 4 
meses de evolução e dor ao ato de abertura bucal. Radiograficamente revelou-se reabsorção óssea em 
ramo mandibular esquerdo. Biópsia incisional (AP191097) revelou adenocarcinoma mal diferenciado 
ulcerado, com necrose. Exame imuno-histoquímico (A19-18015) sugeriu carcinoma adenoescamoso de 
alto grau. Foi iniciado tratamento médico quimioterápico com cisplatina semanal associado à radiote-
rapia (35 sessões).
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Contexto: Atualmente, os Sistemas de Gestão de Aprendizagem geram uma grande quantidade de da-
dos de interação dos alunos com a plataforma. Neste contexto, a Análise de Aprendizado (Learning 
Analytics) surge para estudar e extrair informações relevantes a partir destes dados visando melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem. O uso de uma ferramenta que dê suporte a análise dos dados é es-
sencial para um melhor entendimento do processo de ensino e posterior melhoria do aprendizado nesse 
ambiente. OBJETIVO: Este trabalho objetiva a identificação das diversas ferramentas de LA disponíveis 
para o ambiente Moodle, expondo o objetivo da ferramenta, os benefícios da sua utilização, as dificulda-
des na implantação e sua disponibilidade de download, de modo a auxiliar o processo de escolha de uma 
ferramenta pelas instituições de ensino. Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura 
com busca nas bases dedados Scopus, IEEE e ACM. Foram selecionados artigos que atendiam os se-
guintes critérios: tratam de Learning Analytics, apresentam ferramentas e se aplicam ao Moodle. Foram 
excluídos trabalhos duplicados, de gray literature, não disponíveis em formato digital ou disponíveis em 
bibliotecas pagas, que a equipe de pesquisa não tem acesso.
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INTRODUÇÃO: A Fibrilação Atrial (FA), que vem ganhando destaque dentre as Doenças Cardiovascula-
res, podendo ser paroxística, persistente ou permanente, é definida pela propagação anormal do impul-
so elétrico. A FA permanente aumenta o risco de episódios tromboembólicos, sendo necessário o uso de 
anticoagulação oral, onde a Varfarina Sódica é o fármaco mais utilizado. Este medicamento exige uma 
série de mudanças nos hábitos de vida, além de um controle laboratorial rigoroso, através do exame de 
sangue chamado Razão Normalizada Internacional (RNI), onde a faixa terapêutica deve se manter entre 
2,0 e 3,0. OBJETIVO: identificar as barreiras encontradas pelos pacientes na adesão ao tratamento com 
anticoagulantes orais em um ambulatório. METODOLOGIA: De caráter transversal, abordagem quanti-
tativa e com objetivos descritivos, o estudo foi realizado no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco 
Profº Luiz Tavares (PROCAPE). A amostra foi composta por 106 participantes portadores de Fibrilação 
Atrial (FA). A coleta de dados se deu através de um sorteio prévio para seleção dos participantes, seguido 
pela leitura e assinatura do TCLE, aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e dos questioná-
rios sociodemográfico e clínico, o Questionário de Avaliação das Barreiras (ABQ) e o teste de Morisky. 
Os dados foram armazenados no programa estatístico IBM SPSS Statistics 2.0.
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FIQUE ATENTO: PODE SER ANEMIA
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PALAVRAS-CHAVES: Anemia, Extensão, Saúde, Educação

INTRODUÇÃO: “Fique atento: pode ser anemia” é um projeto de extensão que, baseando-se na preva-
lência de anemia na população, busca promover informação aos pacientes em salas de espera do am-
bulatório geral do Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC, sobre como identificar os sintomas e 
como prevenir tal acometimento. OBJETIVO: Os extensionistas convivem com as atividades desenvol-
vidas nos serviços de saúde, promovendo o contato com os pacientes atendidos na unidade e a promoção 
de campanhas educativas que promovem a prevenção e diagnóstico precoce das anemias. METODO-
LOGIA: Quanto ao local, a atividade de extensão é desenvolvida no pavilhão do Ambulatório Geral, do 
HUOC, localizado no Bairro de Santo Amaro, Recife, Pernambuco e em USFs no Recife quando devida-
mente autorizados e comunicados. O público-alvo são os pacientes atendidos no serviço ambulatorial da 
unidade que aguardam na sala de espera e pessoas que se encontrem nos locais onde são desenvolvidas 
as atividades educativas na USF. Quanto a frequência, é realizada uma atividade semanal em horário 
e dia a ser definido conforme calendário de atividades. RESULTADOS: Como o projeto ainda está em 
andamento, temos como resultados parciais uma melhora significativa na relação dos estudantes com 
os usuários do SUS, criando uma visão crítica quanto a realidade da saúde pública.Também é notório o 
retorno da população, percebe-se que muitas dúvidas são sanadas naquele momento.
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FONTES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA MEDIEVAL  
(HTTPS://FONTESMEDIEVAIS.WIXSITE.COM/

FONTESDOMEDIEVO)
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PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: História Medieval, Tipologias De Fontes, Ensino De História

Resumo: A experiência relacionada à monitoria nos trouxe uma noção mais clara e objetiva na formação 
como docente. Possibilitou um uma ideia mais clara de presença em classe observando o professor Dr. 
Luciano José Vianna. O conteúdo ministrado foi uma extensão da disciplina Medieval. E portanto, é 
de suma importância para a produção intelectual dos alunos do terceiro período de Licenciatura Plena 
em História da Universidade de Pernambuco – Campus Petrolina. A orientação do mesmo foi essencial 
para o acompanhamento das aulas de Medieval II, onde permitiu intervenções em temas específicos 
contribuindo com a nossa formação no decorrer da aula. Os materiais da disciplina foram usados para 
intervenção (apostilas etc.). A forma didática que o professor da disciplina ministra suas aulas, deixa o 
conteúdo mais dinâmico e bem mais esclarecido. Ademais, a leitura que atualmente estamos fazendo 
sobre os materiais relacionados às diversas orientações de nossas atividades, assim como os materiais 
disponibilizados na página web da monitoria nos ajudaram a desenvolver melhor nossas atividades 
relacionadas (https://fontesmedievais.wixsite.com/fontesdomedievo). A página na Web proporcionará 
uma extensão, um núcleo de pesquisa mais específico aos alunos. Trará também, uma oportunidade 
para os demais alunos que estudam o período específico, criar verbetes sobre temas determinados.
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FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTAS PARA A 
PREVENÇÃO DO BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Promoção Da Saúde, Adolescente

O atual crescimento do protagonismo juvenil no brasil, difuso principalmente pelo meio legal das Di-
retrizes Nacionais para o Ensino Médio, reconhece nos adolescentes grande capacidade de mobilização 
e participação na construção da promoção da saúde e melhor qualidade de vida deste grupo etário. O 
estudo teve como objetivo estimular e analisar a participação dos escolares em atividades de educação 
em saúde para prevenção do bullying escolar enquanto sujeitos protagonistas. Trata-se de uma pesqui-
sa participativa de natureza qualitativa fundamentada no método Círculo de cultura de Paulo Freire, a 
amostra foi do tipo intencional, mediante a participação de adolescentes considerados líderes, para a 
produção dos dados durante a realização da intervenção educativa utilizou-se a observação, anotações 
em diário de campo, registros fotográficos e filmagens, e após finalização de cada círculo, a descrição 
minuciosa de todos os eventos, narração das informações contidas no diário de campo, transcrição do 
material registrado nas filmagens e a vivência lúdica produzida pelo grupo. O estudo resultou na obser-
vação de que o modelo de intervenção pedagógica dos círculos de cultura ofereceu oportunidades para 
impactar e minimizar comportamentos de bullying, bem como estimula os adolescentes a protagonizar 
e construir mudanças no ambiente escolar que convivem, contribuindo com a promoção da saúde e 
conscientização dos outros escolares.
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FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A CONSTITUIÇÃO DE 1946
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Constituição; Contextualismo Histórico; Supremo Tribunal Federal; Controle De 
Constitucionalidade; Legitimidade

O Controle de Constitucionalidade no Brasil surgiu com a Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil de 1891 e foi ampliado e consolidado até a formatação atual, da constituição de 1988. A consti-
tuição de 1946 teve um papel imprescindível nessa formação, pois surgiu num momento de efervescên-
cia e instabilidade política em torno da redemocratização, visto que teve como plano de fundo o fim da 
2ª guerra mundial e a decadência dos regimes totalitaristas europeus, momento em que Getúlio Vargas 
começou a ser pressionado pelo fim do regime. O presente relatório busca demonstrar os resultados fi-
nais obtidos com o projeto de pesquisa acerca da formação histórica do controle de constitucionalidade, 
tendo, como fonte principal, a Constituição de 1946. A partir disso, pretende-se analisar criticamente o 
processo de institucionalização do controle de constitucionalidade no Brasil, através da metodologia do 
contextualismo histórico, visando entender quais os contextos políticos, sociais e econômicos que esta-
vam por detrás da constituinte de 1946, responsáveis pelo produto final da Carta Magna.
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PALAVRAS-CHAVES: Constituição De 1988, Contextualismo Histórico, Momento Constituinte, Con-
trole De Constitucionalidade

O sistema de controle de constitucionalidade de leis vigente no ordenamento jurídico brasileiro é o 
misto, sendo adotado tanto o modelo difuso, recepcionado a partir das modificações legislativas da 
Constituição de 1891, quanto o modelo concentrado, contemplado na Carta Magna de 1946, através da 
Emenda Constitucional nº 16, de 1965. Observa-se, por outro lado, que tal mecanismo de controle de 
constitucionalidade já adotou diferentes conformações ao longo da História Constitucional brasileira. 
Assim, a presente pesquisa objetivou analisar criticamente os aspectos políticos, sociais e econômicos 
que envolviam as decisões positivadas em cada momento constituinte da História do Brasil, quanto ao 
controle de constitucionalidade das leis, a fim de compreender como ocorreu o processo de maturação 
de seu arranjo final na Constituição da República de 1988. O método de pesquisa utilizado foi norteado 
pelo contextualismo histórico, primando-se pelo exame analítico das fontes históricas concernentes à 
Constituição atual, consubstanciadas em Jornais de grande circulação na época, Jornais da Constituin-
te, periódicos, e, também, pelo estudo de diferentes doutrinas. Dessa forma, constatou-se a desnaturali-
zação da competência do Poder Judiciário como guardião da Constituição, haja vista a análise de que tal 
atribuição fora investida a diferentes autoridades ao longo da História, através de uma decisão política.
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PALAVRAS-CHAVES: Fototerapia, Diabetes, Led, Cicatrização

Diabetes Mellitus é uma doença multifatorial que acomete mais de 400 milhões de pessoas em todo 
o mundo. Esta é associada com diversas comorbidades, principalmente mediadas pela hiperglicemia, 
entre elas a neuropatia e o pé diabético, que culminam na ocorrência de úlceras de difícil cicatrização e 
amputações. Atualmente, poucas alternativas têm se mostrado efetivas no tratamento das úlceras de pé 
diabético, mas há indícios de benefícios com o uso da fototerapia, já que há indícios de efeitos antimicro-
bianos e cicatrizantes induzido por diferentes comprimentos de onda de luz. Portanto, este estudo teve 
como objetivo avaliar o potencial cicatrizante de diferentes comprimentos de onda em úlceras de difícil 
cicatrização em pacientes diabéticos. Foram selecionados, no ambulatório do Pé Diabético da Unidade 
de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Agamenon Magalhães, 3 pacientes diabéticos que possuíam 
ulcerações ativas nos pés, há pelo menos 45 dias. Tais pacientes continuaram realizando o tratamento 
farmacológico indicado e o cuidado com as úlceras, seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. De maneira paralela, foi realizada as sessões de fototerapia seguindo o esquema de 30 minu-
tos sob luz no espectro vermelho (635 nm) e 25 minutos sob luz no espectro azul (405 nm), 3 vezes por 
semana. Após registro fotográfico da progressão da cicatrização durante as sessões, as imagens foram 
avaliadas em relação à área da lesão.
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FREQUÊNCIA E RENDIMENTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DOS DIÁRIOS DE CLASSE DA ANTIGA ESCOLA MÍNIMA 
FRANCISCO COELHO DE MACEDO CAVALCANTE (DORMENTES, 

1976-1979)
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PALAVRAS-CHAVES: Frequência E Rendimento Escolar, Diários De Classe, História Da Educação.

O projeto tem como finalidade analisar a frequência e rendimento escolar a partir dos diários de classe 
da Antiga Escola Mínima Francisco Coelho de Macedo Cavalcante, localizada no município de Dormen-
tes, no sertão pernambucano, no período entre 1976-1979) Considera-se que estes documentos podem 
evidenciar marcas entre o que foi prescrito e normatizado pelos legisladores e o que foi incorporado/
apropriado pela escola e seus usuários. O projeto em tela se insere no âmbito dos estudos produzidos na 
linha de pesquisa Estudos históricos sobre escola, cultura e memória, vinculada ao Grupo de Estudos 
e Pesquisa em História da Educação no Sertão do São Francisco (GEPHESF) ao abrigo do Núcleo de 
Extensão e Pesquisa em História da Educação, Linguística e Literatura (NEPHEL). Tema recorrente 
entre aqueles que se dedicam à pesquisa histórica em educação, a preservação de arquivos escolares 
tem se constituído em um problema que reflete não somente a ausência de políticas públicas para esse 
setor, como ainda evidencia um traço cultural, por parte de dirigentes e educadores, de não valorização 
da documentação escolar como repositório da memória educativa. A pesquisa é de caráter qualitativo, 
descritivo e histórico-documental, e se insere no campo da história e da historiografia da educação, mais 
especificamente relacionado aos estudos da história cultural.
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FUNDAMENTOS DA MODERNIDADE PERIFÉRICA: DA 
LEGITIMIDADE DE SER NEGRO À PRAXIS CIDADÃ DE 

EDUCAÇÃO E RECONHECIMENTO ANCESTRAL NO SERTÃO DE 
PERNAMBUCO
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PALAVRAS-CHAVES: Educação étnico-racial, Identidade, Ancestralidade, Relações étnico-raciais.

O presente trabalho propõe uma análise sobre a aplicação da lei 10.639/03 cuja disciplina estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatorie-
dade da temática “história e cultura afro-brasileira”. Investiga, portanto, a partir da sala de aula, a for-
mação do racismo estrutural presente na sociedade, se este influencia na construção da identidade negra 
e na disseminação do mito da democracia racial que impede uma visão clara da posição de subalternida-
de a qual é colocado o negro no meio social atual. Observando o tratamento dado à população negra no 
Brasil, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar como a implementação da educação para 
as relações étnico-raciais, a partir da previsão das Leis Federais n. 10.639/03 e 11.645/2008, no âmbito 
escolar (ensino fundamental), influencia a construção da imagem da população negra no município de 
Arcoverde em Pernambuco. A abordagem utilizada na pesquisa foi do tipo mista (qualitativa e quantita-
tiva), tendo em vista que ao tempo em que foi analisado o fenômeno da discriminação racial, a partir da 
coleta de dados narrativos colhidos na pesquisa de campo, foram utilizados também os dados numéricos 
disponibilizados por plataformas on-line de instituições governamentais.
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES OTIMIZAM A 
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E A PRODUÇÃO DE COMPOSTOS 

FENÓLICOS E DE FÓSFORO EM FRUTOS DE LIBIDIBIA FERREA
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PALAVRAS-CHAVES: Fósforo, Fenóis, Pau-ferro, Compostos Bioativos, Fma

INTRODUÇÃO: No Brasil existem estratégias que buscam associar a medicina convencional com a tra-
dicional fomentando o uso racional de plantas medicinais na terapêutica. Dentre essas, há o incentivo 
para o cultivo e desenvolvimento de estudos com Libidibia ferrea, espécie utilizada pela população na 
terapêutica, principalmente os frutos. Libidibia ferrea apresenta propriedades medicinais associadas 
a compostos bioativos, que podem ter a síntese aumentada com a inoculação de fungos micorrízicos 
arbusculares (FMA); no entanto, não há relatos sobre a otimização na produção de biomoléculas em 
frutos de L. ferrea micorrizada. OBJETIVO: Definir o potencial da inoculação com FMA em aumentar a 
produção de compostos bioativos, a atividade antioxidante e o teor de fósforo em frutos de L. ferrea mi-
corrizada. METODOLOGIA: As análises fitoquímicas dos frutos e micorrízicas ocorreram após 32 meses 
de transplantio ao campo e as plantas utilizadas estavam inoculadas ou não com Acaulospora longula, 
com Claroideoglomus etunicatum e com Gigaspora albida. RESULTADOS: Os frutos de L. ferrea inocu-
lada com A. longula tiveram incremento na concentração de 26,44 % e 39,78 %, de fenóis e de taninos 
(p <0,05), respectivamente, quando comparados àqueles do controle; nesse tratamento foi registrada 
maior atividade antioxidante. Por outro lado, os frutos de L. ferrea inoculada com G. albida tiveram au-
mento no teor de fósforo de 39,57 %, quando comparados aos de plantas não inoculadas.
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PALAVRAS-CHAVES: Futebol Feminino, Escola, Educação Física.

O presente estudo surge após uma constatação empírica, através de uma experiência na prática peda-
gógica, onde além de componente curricular obrigatório nas aulas de Educação Física o Futebol era 
ofertado somente para os meninos nas escolinhas. Após uma mobilização política por parte de algumas 
alunas, foi ofertada escolinha de Futebol para as meninas. Iniciada a escolinha, procuramos interagir 
com outras escolas através de jogos e festivais de Futebol, porém, identificamos que a ausência do Fute-
bol Feminino não era um problema específico daquela escola. Tal experiência trouxe algumas reflexões: 
em um país, onde discursivamente somos (re)conhecidos como o “País do Futebol”, como vem sendo 
tratada a presença das mulheres no futebol, mais especificamente, na cidade de Recife? O futebol é 
ensinado nas aulas de Educação Física para meninos e meninas? E nas escolinhas de futebol existe a 
presença de meninas? Frente a este universo de questões, delimitamos como problema norteador: como 
se apresenta o Futebol Feminino nas ações curriculares das Escolas da Região Metropolitana do Recife? 
Assim, temos como objetivo geral: analisar a presença do futebol feminino nas ações curriculares das 
Escolas da Região Metropolitana do Recife. Para tal, julgamos ser a pesquisa qualitativa com inserção 
em campo o melhor percurso para o estudo.
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FUTURA - GRUPO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FUTURAS MÃES
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Mulher, Gravidez, Período Pós-parto.

O Projeto de Extensão FUTURA visa debater e promover o conhecimento acerca da saúde da mulher 
durante os períodos gestacional e puerperal, promovendo o contato e o acompanhamento de estudantes 
do curso de medicina com os grupos de gestantes existentes nas Unidades de Saúde da Família parcei-
ras por meio de atividades, dinâmicas, rodas de conversa e discussões. Busca, ainda, tornar acessíveis 
conhecimentos cientificamente comprovados que auxiliem no processo de promoção e prevenção de 
saúde; contribuir na informação e conscientização quanto aos direitos da gestante; desconstruir mitos 
quanto ao período da gestação, parto e puerpério; ressaltar a importância dos conhecimentos susten-
tados por evidências. O projeto conta com a participação de 13 membros. São desenvolvidas atividades 
teóricas (capacitações, estudo de artigos relacionados ao tema e reuniões internas) e práticas (promo-
ção e participação dos espaços junto às gestantes das unidades de saúde participantes) trimestrais com 
a participação de profissionais de áreas relacionadas à saúde e direitos das mulheres, sendo este um 
momento dedicado a aprimorar as visões adquiridas pelo embasamento teórico do projeto para a sua 
eficiente aplicação prática.
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GAMIFICAÇÃO: PROTÓTIPO DE GAME PARA O ESTUDO DA 
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PALAVRAS-CHAVES: Jogos Experimentais, Educação Em Enfermagem, Ensino

INTRODUÇÃO: A gamificação é um dos atributos da inserção da inovação tecnológica nas novas formas 
de desenvolver a saúde, permitindo estimular a educação e promoção em saúde, além de auxiliar na for-
mação de novos profissionais. Os games são produtos que permitem o aprimoramento de conhecimen-
tos em saúde através do lúdico. OBJETIVO: Prototipar o nível bônus de um game digital para o estudo 
da Semiologia e Semiotécnica para profissionais e estudantes de saúde. METODOLOGIA: Pesquisa de 
finalidade aplicada do tipo exploratória e de desenvolvimento tecnológico. O game foi elaborado numa 
fase inicial de protótipo na plataforma Unity versão 2017.1 para Android por docentes e discentes da 
FENSG e FNR de Recife-PE. A prototipação foi composta de planejamento, estrutura e programação do 
game nos quais foram definidos objetivos de aprendizagem, a ambientação do cenário e as regras para 
o jogador. Uma revisão sistemática da literatura foi realizada na fase inicial para fundamentação das 
características e do conteúdo do game. RESULTADOS: A revisão sistemática foi construída utilizando 
os descritores jogos experimentais, educação em enfermagem, ensino e exame físico, seguiu as normas 
da PRISMA e selecionou 17 artigos para o estudo. As questões sobre semiologia e semiotécnica foram 
elaboradas através de pesquisa a fontes bibliográficas e compõem o banco de questões do game. O game 
se baseia em perguntas e respostas que geram pontuações, e se desenvolve num cenário de emergência 
hospitalar.
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PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Crítica Social, Violência Sexual, Romance

Gênero, sociedade e a violência sexual nas relações familiares em Sinfonia em branco de Adriana Lisboa 
trata-se de um projeto cujo corpus é o romance Sinfonia em branco da autora Adriana Lisboa, publicado 
em primeira edição em 2001 e vencedor do Prêmio José Saramago. A obra supracitada versa sobre a 
história de duas personagens femininas, Clarice e Maria Inês, integrantes de uma mesma família e que 
estão envolvidas em um trágico episódio de suas vidas marcado pela violência sexual sofrida pela primo-
gênita e causada pelo seu pai. Portanto, este trabalho objetiva a análise do romance já mencionado de 
forma que possibilite o conhecimento da fortuna crítica de Adriana Lisboa na Academia como também 
ao Ensino Básico. Para fundamentar a presente pesquisa, quanto ao gênero e à violência sexual, faz-se 
necessário apoiá-los a partir dos pressupostos teóricos de Butler (2017), Kolontai (2011), Saffioti (2015), 
Araújo; Mattioli (2004) e Bourdieu (2010); no que se refere à crítica literária sociológica adotamos as 
ideias de Candido (2006); e a estruturação do romance consoante Aguiar e Silva (1939), Moisés (2012), 
Brait (1998), Candido (2006) e Soares (1989). Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma in-
vestigação bibliográfica de abordagem qualitativa, de método analítico-crítico-interpretativo, cujo cor-
pus é o romance Sinfonia em branco da autora Adriana Lisboa.
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Nos últimos anos a busca pela conservação do meio ambiente tem ganhado notoriedade, e ligada a ela 
a busca por desenvolvimento sustentável, como ferramenta base para o turismo em áreas naturais. E as 
Geociências com o objetivo de atrelar conhecimento científico, cultura, conservação e lazer tem lançado 
uma nova modalidade para o turismo, denominado de geoturismo. Objetivando destacar as ilhas do 
submédio do rio São Francisco, que apresentam relevante potencial geoturístico buscou-se (1 )Identifi-
cação das principais ilhas fluviais de interesse científico e geoturístico de Petrolina; (2) Classificação dos 
valores de geodiversidade das ilhas para atividade geoturística; (3) Desenvolver um roteiro geoturístico. 
Para isso está sendo utilizado o método de análise integrada das paisagens, onde o meio físico é objeto 
de estudo principal, sendo trabalhado no âmbito de suas interrelações e conexões. Além das pesquisas 
bibliográficas, estão sendo realizadas visitas técnicas às principais ilhas de Petrolina: ilha do Fogo, ilha 
do Rodeadouro e ilha do Massangano. Nas visitas já realizadas (Ilha do Fogo e Rodeadouro) foram 
preenchidas fichas de inventário, levantamento fotográfico e coleta de coordenadas. Dentre as diversas 
ilhas presentes na porção submédia do São Francisco as ilhas do Fogo, Rodeadouro e ilha do Massan-
gano destacam-se, por terem um maior potencial geoturístico que as outras, isso se dá por já serem 
utilizadas para fins turísticos.
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GLOBALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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A crescente integração das economias mundiais, voltadas para a livre mobilidade do capital e a evolução 
tecnológica impulsionou o processo de globalização. Dessa forma, a análise dentro do âmbito escolar, 
sobre a integração entre os países, as pessoas e os impactos ambientais, não pode ser realizada sem levar 
em consideração o vigente modelo socioeconômico que intensifica a degradação ambiental: o capita-
lismo. O objetivo desse estudo é relatar uma experiência vivência no PIBID Geografia, sobre a relação 
globalização e os impactos ambientais e a dinâmica global econômica desenvolvida com discentes do 
terceiro ano (ensino médio), na escola Marechal Antônio Alves Filho, em Petrolina – PE. As atividades 
dinâmicas contaram com discussões de textos (reportagens, escritos didáticos, produções textuais dos 
discentes), rodas de conversa, além da aplicações de questionários pós atividades com os discentes. 
Constatou-se que, a apreensão dos alunos, sobre o meio ambiente transformado em prol das “necessi-
dades” modernas, se constitui sem o entendimento das características e dos agentes que atuam sobre 
o espaço global. Ou seja, os alunos conseguiram citar exemplos atuais sobre a degradação ambiental, 
porém, possuíam dificuldade em compreender a correlação entre o local – regional – nacional – global 
o que, por sua vez, interferia na capacidade de construir uma reflexão crítica sobre o tema.
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PALAVRAS-CHAVES: Competências Socioemocionais, Matemática, Pedagogia, Bncc.

O campo da educação tem sido objeto de estudo nos últimos anos, enfaticamente a formação do docente, 
já que evidentemente ela tem papel matriz e é influenciada diretamente pelos aspectos sociais de uma 
população. Assim, o presente projeto tem por objetivo analisar como são trabalhadas as competências 
socioemocionais, considerando que a educação é proposta por documentos que preconizam uma base de 
ensino capaz de elencar quais os principais aspectos que direcionam a aprendizagem, elegendo fatores 
sociais, afetivos e cognitivos. Tendo em vista a análise de documentos, o presente trabalho será de cunho 
documental e caráter qualitativo, sendo esses a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Projetos 
Pedagógicos Curriculares (PPC) dos cursos de matemática e pedagogia da Universidade de Pernambuco 
Campus Petrolina. Sendo listadas quatro competências socioemocionais em que o estudo será direcio-
nado: empatia, resiliência, liderança e criatividade. Inicialmente diante da análise do projeto do curso 
de matemática, é perceptível a abordagem dessas competências, compreendendo-as como importante 
no contexto educacional, observa-se a presença destas no decorrer de todo o corpo do documento, e de 
maneira objetiva no campo das competências e habilidades do curso.
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INTRODUÇÃO: A postura pode ser habituada e alterada dependendo da forma que a pessoa se porte no 
seu dia a dia. Um marco importante para as alterações posturais é a fase de crescimento que pode ter 
influência de fatores intrínsecos e extrínsecos, onde a criança e o adolescente podem adotar um padrão 
de rotação, associado à postura sentada e ao assumir diferentes hábitos posturais nas atividades do dia a 
dia. Uma das alterações posturais consequente de hábitos posturais inadequados é o ângulo de rotação 
de tronco elevado. Sendo assim, o objetivo é avaliar a associação entre hábitos posturais e alteração do 
ângulo de rotação de tronco em adolescentes escolares, entre os 10 e 16 anos de idade, com do ângulo 
de rotação de tronco (ART) <5° e ART ?5. METODOLOGIA: Foi aplicado o questionário Back Pain and 
Body Posture Evaluation Instrument e feita avaliação do ângulo de rotação de tronco (ART) com esco-
liômetro® de Bunell enquanto o adolescente realizava a flexão de tronco a 45º, 60° e a 90°, sendo feita 
nas regiões torácica, toracolombar e lombar, respectivamente. Os dados foram analisados no SPSS 18.0, 
a partir de estatística descritiva e do teste de associação qui-quadrado (?=0,05). RESULTADOS: Foram 
avaliados 298 adolescentes, dos quais 95 (32,87%) apresentaram ART ?5, sendo 56% (n=53) meninas. 
Na avaliação dos hábitos posturais, foi observada uma prevalência elevada de adolescentes com hábitos 
considerados inadequados em ambos os grupos.
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HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO ENTRE UMA SESSÃO DE 
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PALAVRAS-CHAVES: Treinamento Intervalado De Alta Intensidade, Exercício Aeróbio, Pressão Arterial

INTRODUÇÃO: O exercício aeróbio contínuo (EC) é uma das principais recomendações não farma-
cológicas para a prevenção e tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O EC é seguro e eficaz para 
reduzir a pressão arterial (PA) cronicamente, assim como nas primeiras horas após sua realização, fenô-
meno conhecido por hipotensão pós-exercício (HPE). O exercício intervalado de alta intensidade (EIAI) 
também gera HPE. A partir disso, o objetivo do estudo foi comparar e sumarizar o efeito agudo do exer-
cício contínuo (EC) vs exercício intervalado de alta intensidade (EIAI) em pré-hipertensos por meio de 
uma revisão sistemática com meta-análise. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática de estudos 
publicados em revistas indexadas nas bases PubMed, Web of Knowledge, Scopus e CENTRAL até abril 
de 2019, que compararam a magnitude da HPE entre o EC versus EIAI. A HPE foi definida entre 45 e 60 
minutos após o exercício. As diferenças entre grupos sobre a pressão arterial foram analisadas por meio 
do modelo de efeito aleatório. Os dados foram reportados como diferença média ponderada (WMD) e 
95% de intervalo de confiança (IC). Um p-valor menor que 0,05 foi considerado estatisticamente signifi-
cativo. A escala TESTEX (0-15) foi usada para verificar a qualidade metodológica dos estudos.
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HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS: MEMÓRIA, CONDIÇÃO 
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Trabalhar a educação em direitos humanos se torna um desafio na medida em que os livros didáticos 
tendem a reduzir a DDH a um produto dos pós-guerra e recorrem a uma mera elencação dos principais 
direitos que compõe o documento. Lynn Hunt, historiadora e professora da Universidade da Califór-
nia, propõe em seu livro A Invenção dos Direitos Humanos, uma história que prioriza o entendimento 
do surgimento da ideia universalista de direitos humanos como uma transformação dos sentimentos 
daqueles indivíduos em relação aos outros. Para a autora, o gênero literário de romance epistolar no 
século XVIII, teve um papel fundamental na transformação das subjetividades, esse gênero, altamente 
difundido, permitiu uma identificação entre as pessoas que ultrapassava as barreias de gênero, classe, 
nacionalidade e religião. Considerando essa ideia de que a apropriação de perspectiva de direitos uni-
versais perpassa uma transformação dos sentimentos, entendemos que a abordagem mais comum nos 
livros escolares não proporciona uma educação em DH que internalize nos alunos valores humanistas 
de igualdade entre pessoas de diferentes identidades, pois tratam da questão apenas do ponto de vista 
da formalização do documento concebido pela ONU em 1948.
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Trabalhar a educação em direitos humanos se torna um desafio na medida em que os livros didáticos 
tendem a reduzir a DDH a um produto dos pós-guerra e recorrem a uma mera elencação dos principais 
direitos que compõe o documento. Lynn Hunt, historiadora e professora da Universidade da Califór-
nia, propõe em seu livro A Invenção dos Direitos Humanos, uma história que prioriza o entendimento 
do surgimento da ideia universalista de direitos humanos como uma transformação dos sentimentos 
daqueles indivíduos em relação aos outros. Para a autora, o gênero literário de romance epistolar no 
século XVIII, teve um papel fundamental na transformação das subjetividades, esse gênero, altamente 
difundido, permitiu uma identificação entre as pessoas que ultrapassava as barreias de gênero, classe, 
nacionalidade e religião. Considerando essa ideia de que a apropriação de perspectiva de direitos uni-
versais perpassa uma transformação dos sentimentos, entendemos que a abordagem mais comum nos 
livros escolares não proporciona uma educação em DH que internalize nos alunos valores humanistas 
de igualdade entre pessoas de diferentes identidades, pois tratam da questão apenas do ponto de vista 
da formalização do documento concebido pela ONU em 1948.
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O HIV é uma Infecção Sexualmente Transmissível que afeta as células responsáveis pela defesa do or-
ganismo e, com a não adesão ao tratamento pode evoluir para a AIDS. A transmissão ocorre por fluídos 
corporais contaminados com o vírus como sangue, fluidos vaginais, sêmen e leite materno. Desde a sua 
descoberta, o HIV é tratado com preconceito por grande parte da sociedade, fazendo com que as pessoas 
tenham receio de procurar assistência à saúde. Com o objetivo de disseminar informações e de recons-
truir a imagem de pessoas que vivem com HIV, foi criado o Projeto de Extensão REVIVAIDS na Uni-
versidade de Pernambuco, onde são realizadas ações no ambulatório de Doenças Infecto-parasitárias 
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, com foco em educação e saúde, abordando diferentes temas 
de forma lúdica e dinâmica com participação dos pacientes. Durante o mês de maio, foi apresentado o 
tema HIV e Gestação, no qual foram dissertadas algumas informações, curiosidades e direitos das ges-
tantes com HIV positivo. Foi salientado que essas pacientes podem manter uma gestação sem riscos de 
transmissão vertical (transmissão do vírus durante a gestação, parto e amamentação) desde que façam 
o acompanhamento do pré-natal e tenha adesão à terapia antirretroviral.
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O cultivo de alimentos em larga escala necessita da utilização de grandes quantidades de defensivos 
agrícolas e fertilizantes, levando à contaminação do solo, das águas e dos alimentos que serão consu-
midos. Além disso, parte dessa produção é desperdiçada seja durante o transporte, seja nas prateleiras 
dos supermercados devido ao alto preço, dificultando o acesso a alimentos saudáveis por grande parte 
da população. Neste projeto, nós trabalhamos junto às comunidades escolares da região metropolita-
na do Recife – PE e arredores (Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe) ensinando-os a preparar uma 
composteira utilizando restos de alimentos produzidos na própria escola e a utilizar o adubo gerado em 
hortas orgânicas implementadas na escola. Durante o processo, discutimos a importância da alimen-
tação saudável, a viabilidade da produção orgânica, os perigos para a saúde e o ambiente da utilização 
de agrotóxicos, o reaproveitamento eficiente dos resíduos através da compostagem, além dos processos 
físicos, químicos e biológicos envolvidos na decomposição desses resíduos.
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Este projeto de extensão se apresentou como um espaço agregador de estudantes, professores, servi-
dores e usuários desta Faculdade de Odontologia de Pernambuco visando preencher lacunas existentes 
durante o processo de formação do cirurgião dentista integral e sua relação com a sociedade a qual está 
inserido. Através de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas na comunidade e na Institui-
ção, pretendeu-se ajudar a firmar conceitos importantes relacionados à saúde, ciência e espiritualidade, 
contribuindo para a formação de profissionais de saúde com visão integral do ser humano, contribuir 
para a ampliação do pensamento científico, consolidando a importância do estudo da espiritualidade 
e sua relação com a saúde dentro do currículo e no pensamento dos futuros profissionais, gestores e 
usuários do sistema de saúde, além de promover a humanização e o cuidado integral à saúde das pes-
soas. Proporcionou conhecimentos científicos à comunidade acerca da interação entre ciência e espi-
ritualidade, de forma interdisciplinar e interinstitucional, através da realização de discussões de casos 
clínicos, conferências e eventos integrando estudantes, professores, pesquisadores de variadas áreas e 
instituições no aprofundamento do estudo da construção da saúde integral através das contribuições da 
espiritualidade.
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Colagenases são proteases capazes de degradar o colágeno nativo e desnaturado. Essas enzimas têm 
importantes aplicações médicas, industriais e biotecnológicas. O objetivo do trabalho foi selecionar li-
nhagens de fungos filamentosos isolados do solo da Caatinga produtoras de colagenase e identificar os 
fatores significativos para a produção da colagenase a partir do melhor produtor. Os microrganismos 
foram isolados do solo da Caatinga do município de Serra Talhada-PE. As amostras de solo (3 g) foram 
diluídas em 100 mL de solução salina estéril (0,9% NaCl) e semeadas em ágar Sabouraud e ágar extrato 
de malte, mantidas a 28 °C, durante 120h. Para identificação dos fungos filamentosos foram utilizados 
os critérios taxonômicos clássicos. Após a identificação, foram realizadas fermentações para identificar 
a linhagem que apresentaria melhor atividade colagenolítica. As fermentações foram realizadas utilizan-
do 50 mL do meio de produção, 106 esporos/mL, durante 120 horas, 30 ºC, sob 150 rpm de agitação. 
Um planejamento fatorial completo 23 foi utilizado para avaliar a influência das variáveis concentração 
do substrato (gelatina), pH inicial do meio de cultura e agitação orbital sobre a produção da enzima. 
Duas linhagens de fungos filamentosos foram identificadas, Aspergillus sydowii e Aspergillus aculeatus. 
O estudo demonstrou que as duas linhagens de fungos podem produzir colagenase.
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IDOSO DIGITAL: ORIENTAÇÃO DE IDOSOS SOBRE AS 
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PALAVRAS-CHAVES: Serviços De Saúde Para Idosos, Tecnologia, Educação Em Saúde.

INTRODUÇÃO: Cada vez mais, os idosos entram em contato com as tecnologias contemporâneas em 
busca de conhecimento, entretenimento, interação e adequação aos novos modelos inovadores de comu-
nicação. Com o aumento significativo de idosos utilizando tais redes, surge a necessidade de compreen-
der o idoso como ser social e com desejos, seja como sujeito de interação ou utilizador das possibilidades 
oferecidas pela tecnologia. OBJETIVO: relatar o planejamento de ações do grupo de extensão Idoso 
Digital em 2019. METODOLOGIA: As atividades têm sido distribuídas, semanalmente, em capacitação 
dos discentes e, posteriormente, incluirão orientação aos idosos do ambulatório do Hospital Universitá-
rio Oswaldo Cruz, a fim de permitir o empoderamento dos indivíduos acerca da sua inserção no mundo 
digital. Além das orientações com base nas necessidades de cada um deles, será feito um levantamento 
de dados para traçar e analisar o perfil de utilização de novas ferramentas tecnológicas destes usuários. 
As perguntas consistem nas limitações, desafios e finalidades da utilização do aparelho celular. Dentre 
as perguntas destacam-se: “Idade?”, “Sabe realizar discagens de emergência?”, “Possui alguma rede so-
cial?”, “Sabe fazer e atender ligações?”. Os dados serão tabulados no software Excel através do aplicativo 
KoboCollect Toolbox.
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Assistência Integral à Saúde

INTRODUÇÃO: o envelhecimento populacional apresenta-se como um fenômeno de escala mundial, 
ocorrendo de maneira acentuada entre os países em desenvolvimento econômico, de maneira a impac-
tar nas doenças e agravos à saúde, incluindo as Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST. OBJETI-
VO: caracterizar o perfil das internações hospitalares de idosos no Brasil, em instituições financiadas 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, atreladas à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida no ano de 
2018. Procedimentos metodológicos: trata-se de um de estudo de abordagem quantitativa, observacio-
nal do tipo ecológico, descritivo, de âmbito nacional, com análise nos níveis estaduais e municipais, por 
meio do uso de dados secundários de bases do Ministério da Saúde, provenientes do Sistema de Infor-
mação Hospitalar (SIH). RESULTADOS: Em 2018 foram aprovadas 2.315 Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH) no País, correspondendo a 0,07% das AIH aprovadas para sujeitos com 60 anos ou 
mais. A Região Sudeste lidera esse ranking com 35,11% desse total, enquanto a Região Norte (7,04%) 
ocupa o último lugar. A taxa de mortalidade equivale a 15,42% das internações, com média de 18,3 dias 
de permanência e custo médio de internação de R$1.635,24. O custo total das internações de idosos no 
Brasil no ano de 2018 atreladas à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida foi de aproximadamente 4 
milhões de reais.
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IDOSOS SOROPOSITIVOS: DESVELANDO A VIVÊNCIA COM O 
VÍRUS HIV
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PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Síndrome De Imunodeficiência Adquirida, Idosos, Vivência, Enfermagem.

INTRODUÇÃO: Mesmo com a contínua redução na quantidade de casos e de pessoas infectadas desde 
1996, a epidemia do HIV/AIDS continua a ser um dos grandes desafios para a saúde global. No Brasil, 
o perfil epidemiológico tem mostrado um aumento significativo de casos na faixa etária de 50 anos ou 
mais em ambos os sexos, que pode acontecer devido ao avanço da medicina, farmacologia e tecnologia 
que permitem que as pessoas envelheçam de forma saudável e consequentemente com uma melhor 
qualidade de vida. OBJETIVOS: Analisar a vivência de idosos soropositivos com o vírus HIV. METODO-
LOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa à luz da Teoria 
das representações Sociais. A coleta dos dados foi realizada em dois SAE’s em HIV/AIDS: HUOC e HC. 
Participaram do estudo, 30 pessoas a partir de 50 anos com diagnóstico de HIV/AIDS há pelo menos 6 
meses. RESULTADOS: A coleta foi conduzida pela técnica de entrevista, os pacientes assinaram o TCLE 
e responderam ao questionário sociodemográfico. Os 30 participantes se encontravam na faixa etária de 
50 a 80 anos, sendo sua maioria homens, com situação de infecção pelo HIV. Todos afirmaram estar em 
uso do tratamento antirretroviral e a via de transmissão mais citada foi a sexual. Conclusão: Este estudo 
pode levar a melhorias na assistência ao idoso soropositivo a partir da compreensão de suas vivências 
perante a doença.
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IMPACTO DO MISMATCHVALVAR AÓRTICO APÓS TROCA 
VALVAR NA MORTALIDADE PERIOPERATÓRIA E DESFECHOS A 
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: UMA METANÁLISE DE 108182 

PACIENTES.
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PALAVRAS-CHAVES: Estenose Aórtica, Substituição Da Válvula Aórtica, Prótese Valvar Cardíaca, Me-
taanálise, Incompatibilidade Entre Prótese E Paciente.

Estudos demonstraram uma alta prevalência de mismatch valvar aórtico em pacientes que realizaram 
substituição cirúrgica da valva aórtica, essa incompatibilidade entre prótese e paciente pode contribuir 
para o surgimento de complicações hemodinâmicas, cardíaca e morte do paciente. Este estudo procurou 
avaliar o impacto da incompatibilidade prótese - paciente sobre o risco de mortalidade perioperatória 
precoce, médio e em longo prazo após a troca cirúrgica da válvula aórtica. Os bancos de dados foram 
pesquisados para estudos publicados até março de 2018. Os principais desfechos de interesse foram 
mortalidade perioperatória, mortalidade em 1 ano, mortalidade em 5 anos e mortalidade em 10 anos. A 
pesquisa resultou em 3761 estudos para inclusão. Desses, 70 artigos foram analisados e seus dados fo-
ram extraídos. O número total de pacientes incluídos foi de 108 182 submetidos à substituição cirúrgica 
da válvula aórtica. A incidência de mismatch após a troca cirúrgica da válvula aórtica foi de 53,7% (58.16 
com mismatch e 50 066 sem mismatch). Mortalidade perioperatória [odds ratio (OR) 1,491, intervalo 
de confiança de 95% (IC) 1,302–1,707; P <0,001], mortalidade em 1 ano (OR 1,465, IC 95% 1,277-1,681; 
P <0,001), mortalidade em 5 anos (OR 1,358, IC 95% 1,218-1,515; P <0,001) e mortalidade em 10 anos ( 
OR 1,534, IC 95% 1.290-1.825; P <0,001) aumentaram em pacientes com mismatch.
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PALAVRAS-CHAVES: Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos; Política Nacional, Universidade

Desde o princípio da mudança da vida nômade para o desenvolvimento de comunidades, a crescente 
demanda pelo consumo de bens e serviços desencadeou um aumento na geração de resíduos sólidos 
(RS), que por sua vez, eram relacionados apenas a problemas sanitários, e tão somente tornaram-se 
assunto de grande importância a partir de 1970, com a realização de conferências nacionais voltadas ao 
meio ambiente (Deus; Battistele; Silva, 2015). Tais fatos evidenciam o interesse pelo atendimento às de-
mandas sociais e ambientais impostas pelas tendências que surgem ao decorrer dos anos, podendo ser 
citado como exemplo, à criação e aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída 
pela lei nº 12 305 (BRASIL, 2010), que possui como instrumento o Plano de Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos (PGRS), e prevê a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto a todas 
as pessoas físicas, jurídicas, de direito público ou privado. Diante de tal contexto, a Escola Politécnica 
de Pernambuco (POLI), alinhada às atividades do programa de Desenvolvimento Seguro e Sustentável 
(DESS@POLI) e em consultoria com a Associação Bras. de Eng.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES NO TERCEIRO 
TRIMESTRE GESTACIONAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM A 
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PALAVRAS-CHAVES: Gestantes, Incontinência Urinária, Qualidade De Vida, Conhecimento.

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária é considerada como uma condição de saúde pública, de causa 
multifatorial, apresentando alta prevalência na gestação, 25% a 75%, tendo seu acometimento aumenta-
do com o avanço da idade gestacional. Durante o processo gestacional, tanto o sistema urinário superior 
como o inferior sofrem uma série de transformações anatômicas e fisiológicas temporárias, contribuin-
do para o surgimento da perda de urina involuntária. Esse desconforto miccional causa diversos impac-
tos negativos na qualidade de vida (QV) das gestantes, de 35,6% a 54,3%, podendo afetar nos aspectos 
sociais, sexual, profissional e financeiro. Apesar do grande percentual de impacto na QV, apenas 1,2% 
das gestantes buscam os serviços de saúde com queixas de perda involuntária de urina, ficando sujeitas 
a conviver com essa condição de saúde. OBJETIVO: Determinar a associação da incontinência urinária 
com a qualidade de vida e com o conhecimento dos músculos do assoalho pélvico de gestantes no tercei-
ro trimestre gestacional. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e analítico com abordagem 
quantitativa.
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ÍNDICE DE ANISOCITOSE ERITROCITÁRIA (RDW) E SUA 
RELAÇÃO PROGNÓSTICA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO 

DO MIOCÁRDIO
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PALAVRAS-CHAVES: Infarto, Mortalidade, Eritrócitos, Biomarcador.

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de morte no Brasil 
e em todo mundo. As alterações do perfil hematológico, a anisocitose eritrocitária ou Red Cell Distribu-
tion Width (RDW) tem sido associada a gravidade em pacientes com DCV. Este parâmetro laboratorial 
é obtido de forma fácil e pouco dispendiosa, sendo rotina a solicitação deste exame na admissão dos 
pacientes. OBJETIVO: Analisar o papel da anisocitose em pacientes com infarto agudo do miocárdio 
associando aos desfechos óbito e alta nos sete primeiros dias de internamento. METODOLOGIA: O 
estudo foi realizado no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE) com 349 pacientes 
respeitando-se os princípios éticos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos e com 
a rotina do hospital. Dados do diagnóstico foram obtidos nos prontuários preenchidos pelos médicos 
assistentes, e os dados laboratoriais foram obtidos do sistema informatizado do laboratório. Análises 
estatísticas foram empregadas com o programa estatístico STATA. RESULTADOS: Do total de 349 pa-
cientes analisados, com a média de idade de aproximadamente 65 anos, 246 (70,5%) dos pacientes 
apresentaram supradesnível do segmento ST e 103 (29,5%) sem supradesnível do segmento ST. O grupo 
de pacientes que foi a óbito correspondeu a 13% do total e apresentou um aumento progressivo do valor 
de anisocitose desde admissão até o sétimo dia de internamento.
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ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE 
NAZARÉ DA MATA - PE, COM ÊNFASE NO BENEFICIAMENTO DA 
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Grande parte da costa brasileira tem seu histórico pautado na produção agrícola e isso não seria dife-
rente na Zona da Mata Pernambucana, especificamente na cidade de Nazaré da Mata, que tem a eco-
nomia baseada no domínio da produção de cana-de-açúcar. Portanto, essa vasta produção traz consigo 
vários danos ao meio ambiente e à saúde da população local, devido a diversos poluentes atmosféricos, 
resíduos provenientes da cana e fuligens que são espalhadas pelo município. Desse modo, é comum 
o monitoramento da qualidade ambiental no local. Qualidade ambiental está relacionada ao nível de 
satisfação ambiental do usuário, envolvendo elementos naturais e antrópicos. Dessa forma, mostrou-se 
necessário a criação de um índice de qualidade ambiental para o município de Nazaré da Mata baseado 
no beneficiamento da cana, e assim, ter a possibilidade de quantificar e qualificar os impactos que esse 
município pode estar sofrendo, oferecendo a população e os tomadores de decisão dados que ajudarão 
a uma nova educação ambiental. Com isso, o objetivo geral desse projeto foi criar um sistema de indica-
dores ambientais baseado no modelo PEIR (Pressão-Estado- Impacto- Resposta), mapeando o local e 
mostrando através de dados, fotos e amostras o quanto a população/ambiente está sofrendo.



386SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

INFILTRAÇÃO DE NITRATO DE PRATA NO SELAMENTO 
CORONÁRIO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE: 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MICRO-CT E 
ESTEREOMICROSCOPIA
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PALAVRAS-CHAVES: Infiltração, Nitrato De Prata, Microtomografia Computadorizada

O objetivo deste estudo foi avaliar a infiltração marginal no selamento coronário de dentes tratados 
endodonticamente com diferentes materiais restauradores, usando microtomografia computadorizada 
(micro-CT) e estereomicroscopia. 52 caninos humanos extraídos tiveram as coroas seccionadas e os 
canais radiculares preparados e obturados. O preparo cavitário intraradicular (4mm) foi realizado e os 
dentes foram divididos aleatoriamente em quatro grupos, de acordo com o material de selamento uti-
lizado: Filtek Z250 (Z250); Filtek Bulk-Fill (FBF); Dyad Flow (DF) e Riva Light Cure (RLC). Após 500 
ciclos de termociclagem entre 5° C e 55°C, os espécimes foram imersos em solução de nitrato de prata 
amoniacal a 50% por 24 h em seguida foram obtidas imagens para análise em micro-CT e estereomi-
croscopia convencional. Os dados de infiltração foram comparados através do teste não-paramétrico de 
Kruskall Wallis e Mann-Whitney. Foi considerado nível de significância de 5% (p<0,05). Houve diferen-
ça entre os grupos através do teste de Mann-Whitney (p<0,001). A resina FBF apresentou maior volu-
me de infiltração de nitrato de prata quando comparada aos demais grupos de materiais restauradores 
(p<0,001). Já entre os materiais DF, Z250 e RLC não foi identificada diferença estatística significante.
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PALAVRAS-CHAVES: Atividade Física, Dor, Postura, Sedentarismo, Trabalho De Escritório.

INTRODUÇÃO: Atividades ocupacionais sedentárias são aquelas em que o trabalhador passa grande 
parte do seu tempo de trabalho nas posturas sentada e em pé. Sabe-se que o trabalho sedentário é fator 
de risco para dor musculoesquelética, em especial nas regiões de ombros, coluna cervical e coluna lom-
bar. No entanto, a literatura não é clara quanto a relação entre hábitos sedentários adotados durante 
os períodos de trabalho e lazer com o relato de dor em trabalhadores de escritório. OBJETIVO: Avaliar 
a relação entre o tempo despendido em atividades sedentárias com o relato de dor musculoesquelética 
de trabalhadores de escritório. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal. 
Fizeram parte do estudo servidores técnico-administrativos da Universidade de Pernambuco – Campus 
Petrolina de ambos os sexos. Por meio de questionários, foram quantificados o tempo despendido em 
atividades sedentárias (posturas em pé e sentada) durante o trabalho e lazer, a intensidade de dor (es-
cala 0-10) percebida de acordo com o mapa corporal do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomus-
culares considerando os últimos sete dias, bem como dados sociodemográficos. Foi realizada análise 
descritiva dos dados obtidos utilizando o Excel. RESULTADOS: Vinte sujeitos (três do sexo masculino) 
participaram do estudo. As médias de idade e de tempo de trabalho foram de 44.9 (±11.6) anos e 177.8 
(±161.7) meses, respectivamente.
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A cimentação adesiva consiste numa das etapas clínicas mais críticas na confecção de restaurações indi-
retas. Dada sua importância, sua simplificação técnica pode além de reduzir o tempo clínico, minimizar 
a possibilidade de erros durante o procedimento. Existe hoje no mercado uma grande variedade de ci-
mentos resinosos, que podem ou não requerer um pré-tratamento do substrato antes da sua aplicação. 
Os cimentos auto-adesivos (Self-adhesive Cements – SAC) surgiram dessa necessidade de simplificação 
técnica. Entretanto, “Cimentos resinosos autoadesivos geram menor taxa de falha para restaurações 
indiretas?”. Para responder a seguinte questão, foi objetivo deste estudo, realizar uma revisão sistemá-
tica. As buscas foram realizadas nas bases de dados MEDLINE via PubMed, Web of Science e Biblioteca 
Cochrane. Foram selecionados ensaios clínicos randomizados (ECR) e estudos prospectivos sem rando-
mização, que comparassem restaurações indiretas cimentadas com SAC a outros cimentos, totalizando 
11 estudos incluídos. Para avaliação do risco de viés, foram utilizadas as ferramentas Risk of Bias (RoB) 
e a Robins-I da Cochrane. Foram incluídos 4 estudos que comparam os SAC com o cimento de fosfato 
de zinco, onde estes apresentaram número de falhas equivalentes (2 falhas do grupo fosfato e 1 falha do 
SAC). Dois estudos compararam SAC aos cimentos de ionômero de vidro, para esses estudos não foram 
relatadas falhas.
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PALAVRAS-CHAVES: Sistema Reciprocante, Sistema Rotatório, Dor Pós Operatória, Endodontia

INTRODUÇÃO: A dor pós-operatória tem origem multifatorial. No entanto, a extrusão de debris tem 
sido um dos principais problemas associados. Independente da escolha da técnica de preparo do canal 
radicular, manual ou rotatório, a instrumentação sempre resulta em grau de extrusão de debris. O tipo 
de cinemática do sistema de preparo do canal radicular pode estar relacionado à presença de dor pós-
-operatória. OBJETIVO: Esta revisão sistemática teve como objetivo comparar a incidência e a intensi-
dade da dor pós-operatória após instrumentação endodôntica com sistemas reciprocantes e rotatórios. 
METODOLOGIA: Uma pesquisa eletrônica foi realizada nas bases de dados MEDLINE via PubMed, 
Scopus e Web of Science. Além disso, foram utilizadas buscas manuais em revistas de endodontia de alto 
impacto:Journal of Endodontics e International Endodontic Journal. A revisão foi realizada de acordo 
com o PRISMA statement. O RevMan 5 foi usado para a meta-análise. Dezoito artigos foram selecio-
nados e 14 deles foram incluídos na meta-análise para avaliação da dor pós-operatória nas primeiras 
24 horas. As análises foram divididas em estudos usando variáveis ordinais dicotômicas para avaliar a 
incidência de dor e estudos usando variáveis contínuas para avaliar a intensidade da dor. A incidência 
da dor também foi avaliada de acordo com os níveis de dor (leve, moderado e intenso).
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A fachada é o elemento construtivo exterior cuja atenção deve ser prioritária em relação ao projeto, 
execução e manutenção, tendo em vista ser suscetível ao surgimento de manifestações patológicas que 
acabam por colocar em risco à segurança e a perda de desempenho do edifício. Em vista disso, o pre-
sente trabalho tem como objetivo apresentar os procedimentos necessários, as vantagens e as limitações 
do uso da câmera termográfica integrada ao veículo aéreo não tripulado (VANT) nos procedimentos de 
inspeção e monitoramento de fachadas, visto que tais ferramentas possibilitam alcançar áreas de difícil 
acesso, obter dados em tempo real, reduzir riscos operacionais, aumentar a segurança do operador e re-
duzir tempo de coleta. O desenvolvimento do trabalho foi baseado em revisão sistemática de publicações 
na área de conhecimento. Os achados encontrados permitiram verificar que a câmera térmica integrada 
ao VANT se mostrou uma ferramenta poderosa na realização dos processos de inspeção, sendo um ins-
trumento capaz de identificar anomalias térmicas associadas a manifestações patológicas, como o des-
colamento do revestimento, fissuras/trincas, falhas de aderência ou ausência de argamassa, presença de 
umidade confinada em revestimentos cerâmicos, entre outros.
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A filariose linfática (FL) é uma doença infecciosa crônica caracterizada pela morbidade crônica. Está 
entre as chamadas doenças tropicais negligenciadas e é mais comumente encontrada em populações 
desfavorecidas. Diante do desconhecimento da situação epidemiológica desta afecção no município de 
Igarassu o presente estudo teve como objetivo principal a descrição da prevalência do Culex quinquefas-
ciatus no referido município a partir da classificação de setores censitários (SC) e relacionar a prevalên-
cia do C. quinquefasciatus por risco dos SC. A partir da construção de um indicador de risco socioam-
biental (IRS), baseado em condições sanitárias, coleta de lixo e situação do fornecimento de água, foi 
possível realizar a estratificação de Igarassu quanto ao percentual do risco de infecção por FL por SC, 
de acordo com a profileração de mosquitos e criadouros do mesmo.Assim,o município foi estratificado 
em quatro situações de risco: Muito alto, alto, médio e baixo .Aqueles SC cujo risco é considerado muito 
alto foram os elegíveis e indicados para realização da aspiração dos mosquitos. Ao total foram coletadas 
9.908 fêmeas, grávidas ou ingurgitadas de sangue de C. quinquefasciatus em 108 setores censitários do 
município . Cabe ressaltar, que conforme esperado, os SC enquadrados como muito alto risco foram os 
com maior quantidade de mosquitos, e assim, maior chance de infecção filarial.
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PALAVRAS-CHAVES: Manifestações Patológicas, Veículo Aéreo Não Tripulado, Inspeção De Fachadas

Muitos fatores são responsáveis pelas manifestações patológicas nas edificações, dentre os quais, desta-
cam-se a adoção de procedimentos de execução inadequados, o não atendimento de recomendações da 
normalização e falhas nas especificações de projeto e dos materiais. O descolamento do revestimento, 
o aparecimento de fissuras/trincas e a presença de umidade, são algumas das principais manifestações 
patológicas encontradas em fachadas, merecendo preocupação pois geram risco a segurança e a perda 
do desempenho da edificação. Este trabalho objetiva associar a realização da inspeção de fachadas em 
edifícios com grande altura com o emprego do veículo aéreo não tripulado (VANT) ou drone. A pesquisa 
consiste em revisão bibliográfica e experimento de campo com natureza descritiva, buscando avaliar os 
ativos visuais gerados e a aplicação dos protocolos desenvolvidos em dois edifícios de diferentes alturas 
(média e alta), cuja metodologia contempla a investigação dos tipos de drones e softwares adequados 
à inspeção de fachadas; realização de coleta de dados em edificação com grande altura; processamento 
de dados e geração das imagens e de modelos 3D como subsidio ao diagnóstico de manifestações pato-
lógicas. Como resultado, serão desenvolvidos os protocolos para a realização da inspeção de fachadas e 
identificadas as peculiaridades de uso de drone em edificação de grande altura.
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INTEGRAÇÃO DO ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA PARA O 
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PALAVRAS-CHAVES: Sustentabilidade, Resíduos Sólidos, Ensino, Pesquisa, Extensão.

Visando amenizar os impactos ambientais e sociais da interferência do homem na natureza, o grupo de 
ensino, extensão e pesquisa da UPE, Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS, propôs um pro-
grama de extensão com ações nas três dimensões universitárias, objetivando garantir uma educação 
que integre a sustentabilidade na solução dos problemas locais. Na dimensão ensino foi ofertada um 
componente curricular misto, disciplina eletiva na grade de graduação e mestrado do Curso de Enge-
nharia Civil, intitulada Tópicos Avançados em Sustentabilidade (TAS), com 45 horas de aulas teóricas e 
15 horas de extensão. Na dimensão extensão, foram aprovados 4 eventos e um projeto no edital PFA de 
extensão 02/2019 de fluxo contínuo da UPE. Os eventos foram realizados nas dependências da univer-
sidade e aberto ao público com títulos: “Simpósio urbana poli 2019: ciclo de palestras e debates sobre 
o plano diretor e o de mobilidade do Recife”, “Arquitetura social e sustentabilidade - estudo de caso na 
comunidade de Entra Apulso”, “Aplicação de 5S na gestão dos Resíduos de Construção Civil” e “Concur-
so de vídeos sobre sustentabilidade”. Além dos eventos foi desenvolvido um projeto de extensão, com o 
título “Prospecção, diagnóstico e planejamento de ações para habilitar a implantação de PGRS na Escola 
Municipal Mércia de Albuquerque Ferreira (PGRS@ZEIS)” e que está atualmente em desenvolvimento, 
com 6 das 9 ações já concluídas na escola.



394SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE
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PALAVRAS-CHAVES: Movimento Integralista Lusitano, Ação Integralista Brasileira, Nacional Sindica-
lismo, História Cultural, Cultura Política, Representações.

Este trabalho analisa o surgimento e desenvolvimento do Movimento Integralista Lusitano (MIL), o Na-
cional Sindicalismo (NS) e a Ação Integralista Brasileira (AIB) através da revista Política (1929 -1931), 
do Jornal Folha da Manhã (1938 – 1939), do livro O que o integralista deve saber (1935), dos panfletos 
apreendidos do NS e outros documentos que nos possibilitaram compreender as relações desses movi-
mentos com outros grupos políticos inseridos no mundo luso-brasileiro. Teoricamente estamos inseri-
dos na perspectiva da História Cultural, especialmente das contribuições de Roger Chartier, da História 
Comparada e da perspectiva transnacional, uma vez que através desses prismas teóricos conseguimos 
melhor relacionar campos convergentes relacionados a religião e política. Essa perspectiva de observar 
o objeto de estudo nos forneceu dois conceitos basilares para o desenvolvimento de nossas análises: re-
presentações e cultura política. Sendo assim, também utilizamos a Análise do Discurso (AD) enquanto 
aparato metodológico e, para isso, utilizamos as proposta de Dominique Maingueneau, uma vez que 
suas percepções nos permite compreender o discurso como “uma forma de ação”, ou seja, os ditos não 
são isolados do contexto social e político, por isso, toda enunciação constitui um ato que busca alterar 
uma situação.
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A adolescência é uma etapa da vida que ocorre diversas transformações, sendo bem peculiar a exposição 
a diversos comportamentos de risco, como o uso de drogas. Nessa fase, a família exerce papel impor-
tante na vida do adolescente, pois pode contribuir com seu desenvolvimento saudável. Ainda, pode agir 
de forma contrária, quando apresentar diversos fatores de risco que podem se associar ao uso de drogas 
na adolescência. Tem como objetivo analisar a influência da dinâmica familiar no consumo de álcool e 
outras drogas por adolescentes escolares. Estudo descritivo de abordagem quantitativa, desenvolvido 
em todas as escolas públicas estaduais de ensino médio regular, localizadas no Distrito Sanitário VII do 
munícipio do Recife-PE. Os resultados do estudo mostraram associação da reprovação escolar, local de 
residência e religião com o consumo de bebidas alcoólicas na vida. No que diz respeito ao padrão de con-
sumo de drogas, as bebidas alcoólicas consumidas precocemente estiveram relacionadas a reprovação 
escolar e prejuízo no desenvolvimento dos adolescentes, refletindo em prejuízos a nível individual bem 
como familiar. A respeito do sistema familiar foi possível observar que o maior número de participantes 
apresentou uso de álcool, maconha ou cocaína no último ano por algum membro familiar (pai, mãe, ir-
mão, irmã) e grande parte da amostra relatou desconhecimento dos pais ou responsáveis quanto ao que 
os filhos pensam ou sentem sobre o que é importante para ele.
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INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O BULLYING COM 
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PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Adolescentes, Educação Em Saúde.

INTRODUÇÃO: O bullying é uma forma de violência escolar em que se exercida por meio da agressão/
violência, de forma repetitiva e através de uma relação desigual de poder, visando inferiorizar a vítima 
produzindo exclusão social. Trata-se de um problema capaz de afetar o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes que sofrem ou praticam estas agressões e que deve ser inserida no cenário escola de modo a 
promover uma interação sócio-emocional saudável. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma interven-
ção educativa para prevenção do bullying no ambiente escolar. METODOLOGIA: Trata-se de relato de 
experiência de uma ação educativa do projeto de extensão universitária Adolescer com Saúde realizado 
em uma escola estadual da cidade do Recife, em junho de 2018. A atividade envolveu adolescentes do 
7º ano e executada segundo o seguinte roteiro: 1. Dinâmica de apresentação, seguida da sensibilização 
dos participantes com a leitura de depoimentos de pessoas vítimas de bullying e reflexão do grupo; 2. 
Discussão sobre a definição e os tipos de bullying, e vivências de Bullying entre os participantes; 3. Pro-
blematização com 6 adolescentes sobre os sentimentos em receber adjetivos bons e ruins. 4. Dinâmica 
“O feitiço virou contra o feiticeiro”: reflexão sobre empatia e a resolução dos conflitos não violenta entre 
os pares; 5. Confecção de um cartaz com o tema “Paz sim, Bulliyng não” para ser afixado no mural da 
escola.
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INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE ADAMTS-13 
EM CÂNCER DE CÓLON COM O BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO
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PALAVRAS-CHAVES: Adamts-13, Carcinoma, Cólon, Imunohistoquímica.

INTRODUÇÃO: O câncer colorretal, terceiro mais frequente em homens e segundo entre as mulheres, 
sem considerar os tumores de pele não melanoma, abrange tumores que acometem um segmento do 
intestino grosso (o cólon) e o reto. No cenário da neoplasia, a atuação da metaloproteinase ADAMTS-13 
estaria reduzida, já que ela, em condições fisiológicas normais, funcionaria como uma desintegrina que 
cliva e remove da circulação o FvW (fator de Von Willebrand) de alto peso molecular e a trombospondi-
na, cuja perda está implicada no desenvolvimento do câncer. OBJETIVO: Analisar o perfil de expressão 
de ADAMTS-13 em câncer de cólon, avaliando as variações que tendem a ser relevantes no diagnóstico 
de tumores no cólon. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter re-
trospectivo, no qual serão selecionados blocos de biópsia de pacientes diagnosticados com carcinoma e 
adenocarcinoma de cólon do Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas. RESULTADOS: Durante as 
visitas ao HC, foram recolhidas informações clínicas, como: idade, sexo, tamanho do tumor no momen-
to do diagnóstico, estadiamento histopatológico, recorrência e óbito de pacientes diagnosticados com 
carcinoma e adenocarcinoma de cólon entre os anos de 2011 e 2015. A partir disso, foram selecionados 
os blocos úteis para a pesquisa vigente. O anticorpo ADAMTS-13 foi adquirido e os testes foram realiza-
dos nas concentrações de 200µg/mL, 100µg/mL e 50µg/mL.
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PALAVRAS-CHAVES: Detecção De Objetos, Detecção De Texto, Reconhecimento De Texto Em Cena, 
Processamento De Imagens, Robótica, Deep Learning.

Na área de visão computacional, encontra-se o processo de detecção e reconhecimento de objetos e tex-
tos em cenas naturais através de imagens. Neste contexto, são encontrados alguns desafios na captura 
dos objetos, como variações de perspectivas, transformações de escala e rotações. Já no reconhecimento 
dos textos, as imagens podem conter superfícies não planas, ruídos, desfoque, oclusão e desequilíbrio de 
iluminação. Para minimizar tais desafios, vários métodos de Processamento Digital de Imagens e Deep 
Learning foram propostos. No entanto, grande parte das abordagens traz alto custo computacional, o 
que gera um problema de implementação em plataformas de hardware restrito, como smartphones, 
drones e robôs. Este projeto tem como principal objetivo, investigar e aplicar técnicas de baixo custo 
em detecção de objetos em cenas naturais, seguido do reconhecimento de texto no objeto de interesse, 
através de processamento de imagens baseadas em Deep Learning. Além disso, será estudado e utilizado 
a plataforma de baixa capacidade computacional do robô humanoide “NAO” da fabricante “Aldebaran 
Robotics”, como forma de validação dos modelos. Para conseguir atingir os objetivos, será realizado um 
levantamento das melhores abordagens de Deep Learning do estado da arte em processamento de ima-
gens, considerando o equilíbrio entre o baixo custo computacional e a acurácia nos resultados.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Mental, Qualidade De Vida, Estudantes De Medicina, Whoqol-bref, 
Srq-20.

INTRODUÇÃO: qualidade de vida (QV) e saúde mental (SM) estão interligados e fundamentais para a 
inserção do indivíduo no seu meio e garantir o estímulo necessário para realizar as atividades diárias. 
Estudos mostram que a QV dos estudantes de Medicina diminui cerca de 10% ao longo da graduação e 
maior prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMCs) nessa população. OBJETIVOS: investigar a 
QV e a SM dos estudantes do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, 
identificar implicações da formação médica e determinar quais os principais fatores de prejuízo à QV e 
SM dos estudantes analisados e comparar os resultados com os dados obtidos através dos acadêmicos 
de Psicologia do mesmo campus. METODOLOGIA: ocorreu aplicação de três questionários: (i) o The 
World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-BREF, composto por 26 perguntas distribuídas 
em 4 domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) que busca inferir a qualidade de 
vida; (ii) a saúde mental dos estudantes e a prevalência de TMCs foram estudados através do Self-Report 
Questionnaire (SRQ-20) formado por 20 questões com respostas binárias; (iii) questionário com rela-
ção as características socioeconômicos e pedagógicas. RESULTADOS: coletou-se dados de 10 turmas, 
sendo 5 de Medicina e 5 de Psicologia.
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PALAVRAS-CHAVES: Jornalismo, Imigração, Imigrante, Refugiado, Imaginário

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição do jornalismo brasileiro na 
construção do imaginário social sobre os imigrantes e refugiados no Brasil. Os jornais digitais e os blogs 
formam um conjunto de dados que informam sobre os fragmentos da realidade disponíveis para a inter-
pretação do pesquisador. Neste sentido, o conteúdo das notícias sobre imigrantes e refugiados no Brasil, 
divulgados nos anos de 2017 e 2018, são observados nos sites, G1 e Folha de São Paulo, dois dos jornais 
mais lidos em todo país e por último, o Diário de Pernambuco, um importante jornal do nosso Estado. 
Os assuntos das notícias selecionadas são explorados a partir da análise de conteúdo que consiste, de 
acordo com Bardin (2016), em um conjunto de procedimentos de análise das comunicações, por meio 
dos quais buscaremos perceber os temas que informam sobre as visões de mundo de uma determinada 
coletividade. Dos resultados parciais, nesses primeiros meses, conseguimos notar que os jornais pos-
suem cerca de 700 à 800 matérias anuais que possuem alguma relação com o assunto imigração. Dentre 
estas, as que alcançam maiores reações, gerando diversos comentários, estão relacionadas à política, 
enquanto as de cunho cultural não chegam a causar grande comoção.
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PALAVRAS-CHAVES: Trabalho Escravo, Tráfico De Pessoas, Justiça, Cidadania.

O projeto de pesquisa tratou de um estudo sobre Trabalho, Justiça e Cidadania. No qual, buscou-se 
realizar uma análise em relação a prática do trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas. 
Procurando, com isso, focalizar nos meios jurídicos para combate dos crimes citados e se fundamentar 
na importância dos Direitos Humanos e no direito à dignidade humana. Seu objetivo geral foi compar-
tilhar com os alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas e inseri-los no projeto, buscando 
criar nos mesmos uma visão crítica em relação ao trabalho análogo a condição de escravo e ao contra-
bando humano. Além de proporcionar um estudo aprofundado sobre a ocorrência dessa prática ilegal 
nacionalmente e no âmbito pernambucano. A metodologia aplicada no projeto foi desenvolvida através 
de quatro meios: desenvolvimento do banco de dados, capacitação, trabalho de campo e difusão do 
conhecimento e divulgação. E seus resultados alcançados foram a formação dos alunos acerca do tema 
citado e a capacitação de diversas pessoas, que passaram a compreender e identificar o que é o trabalho 
escravo atualmente. Assim, a realização desse projeto foi de extrema importância para compreensão 
do conceito do que é ser um trabalhador escravo na contemporaneidade, e da necessidade do debate e 
compartilhamento sobre esse assunto.
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PALAVRAS-CHAVES: Judicialização, Políticas Públicas, Supremo Tribunal Federal, Direitos Sociais.

O presente resumo tem como principal objetivo compreender a forma como os tribunais atuam na defesa 
dos direitos sociais, além de alguns conceitos necessários para a compreensão do tema, tais como a ideia 
de Judicialização e de Políticas Públicas. Após a construção de uma base teórica, torna-se perceptível 
que, apesar de importante para a concretização dos direitos sociais assegurados na Constituição, a atua-
ção e o ativismo judicial levantam indagações sobre a sua legitimidade uma vez que as decisões quanto 
às formas de efetivação desses direitos e gestão das políticas públicas são de caráter político e devem 
ser feitas, teoricamente, pelo Legislativo e Executivo, sendo possível identificar também a forma como 
a Suprema Corte atua nos casos envolvendo direitos sociais por meio de análise de sentenças. A partir 
da pesquisa bibliográfica e da apreciação do Recurso Extraordinário 657.781/MG, julgado pelo STF, foi 
possível perceber que este exemplifica uma já comprovada tendência ativista do tribunal, especialmente 
no que tange os direitos sociais, e à saúde especificamente, quando permite que uma decisão judicial 
obrigue o poder público a fornecer medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, fundamentada na concepção do Judiciário do que configura defender o direito à saúde.
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A presente pesquisa descreve sobre o Projeto de Leitura e Interpretação de Contos - Prolic, desenvolvido 
com a turma do 6ª ano do Ensino Fundamental - Anos Finais, oportunizado por residentes de Língua 
Portuguesa (bolsista no Programa Residência Pedagógica, ofertada pela agência do governo, CAPE. Vi-
sando o aperfeiçoamento das práticas de ensino, por meio da imersão dos licenciados na educação bási-
ca.). O principal intuito é refletir acerca do impacto positivo deste Projeto em cada sujeito nele envolvido 
e da importância de fornecê-los um espaço de protagonismo, referente à relação direta com o objeto de 
estudo, o próprio texto. Respaldando-nos na Sequência Básica proposta por Rildo Cosson (2016), cons-
truímos uma oficina realizada em quatro semanas, trabalhando gênero conto de forma interativa, onde 
as habilidades interpretativas se consolidavam gradativamente durante as aplicações das estratégias de 
leitura. Desta forma, métodos lúdicos e interativos possuíram papel fundamental para as conquistas de 
resultados e produções relevantes. Portanto, ainda que os recursos não colaborem na aplicação de ações 
lúdicas e motivacionais, é possível realizar um trabalho onde o aluno é o principal sujeito da interação 
com o texto, não o professor. Este oferece estratégias de leitura, mas não as impõe, deixando a livre 
interpretação e expressão, introduzindo a importância de um contato com o objeto de estudo, por mais 
que esse tenha um sentido norteador e comum de toda discussão.
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LESÕES DE TECIDO MOLE EM VÍTIMAS DE ACIDENTES 
MOTOCICLÍSTICOS

Fernando Antonio Portela Da Cunha Filho; Emanuel Sávio De Souza Andrade

E-mail: drfernandoportela@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Traumatismos Faciais, Acidentes De Trânsito, Face

O objetivo deste estudo foi avaliar lesões faciais em indivíduos vitimas de acidentes motociclísticos. 
Foi realizado em um hospital de referência no Estado da Paraíba. Os dados foram colhidos no momen-
to do atendimento do paciente através de uma análise observacional, transversal e descritiva. Foram 
atendidos um total de 98 pacientes onde a maioria eram do sexo masculino (87,8%). Somente 20,7% 
dos pacientes relataram ter habilitação para pilotar motocicleta e apenas 26,6% utilizavam capacete na 
hora do acidente. O tipo de ferimento facial mais frequente foi o corto-contuso (51,5%). A área facial 
mais acometida foi a região frontal (32,0%), seguida da região mentoniana (13,3%) e orbital (12,5%). 
Os pacientes que não estavam utilizando o capacete na hora do acidente tiveram uma maior quantidade 
de ferimentos faciais, além de mais graves com maior profundidade (75,0%), maior extensão (84,0%) 
e também, apresentaram uma maior quantidade de fraturas faciais associadas (76,2%). Desta maneira, 
observa-se que a ausência da utilização do capacete contribuiu para a ocorrência de ferimentos mais 
graves e uma maior quantidade de fraturas faciais associadas, demostrando a importância de utilização 
deste equipamento. Estes dados evidenciam a necessidade de uma rigorosa aplicação das leis de trân-
sito para uma melhor conscientização, prevenção, educação e consequente diminuição de gastos com a 
saúde pública.
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LEVANTAMENTO DEMICROPLÁSTICOS NO SEDIMENTO DAS 
MARGENS NO BAIXO CURSO DO RIO CAPIBARIBE

Rafaella Kelynne De Medeiros Pereira; Simone Ferreira Teixeira

E-mail: rafaellakelynne@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Poluição; Microplásticos; Capibaribe; Sedimento

Os ambientes aquáticos têm sido afetados de maneira gradativa por ações antrópicas, sobretudo pelo 
descarte inadequado e produção excessiva de resíduos plásticos. Os plásticos de tamanho inferiores a 
5mm são denominados de microplásticos. Esses micro-resíduos se tornaram uma preocupação global e 
atual, pois possuem a capacidade de perdurar no ambiente por longos anos devido a sua lenta degrada-
ção no meio, o que favorece sua disponibilidade para espécies na base da cadeia trófica. Neste contexto, 
este estudo realizou um levantamento dos microplásticos no sedimento das margens do baixo rio Capi-
baribe, em Recife, classificando as partículas segundo suas características. As coletas foram realizadas 
em duas estações amostrais na margem do estuário do baixo Capibaribe: (1) estação Ilha (no bairro 
Ilha do Retiro) e (2) estação Torre (no bairro da Torre). Em cada ponto foram realizadas duas coletas 
de sedimento com um testemunho de PVC de 5 cm de diâmetro, sendo uma a 5 cm e outra a 10 cm de 
profundidade. Em laboratório, as amostras foram lavadas em água corrente, com auxílio de peneiras 
granulométricas com malhas de 1 mm e 150 µm e, os resíduos foram classificados em fragmentos, fibras, 
filmes ou pellets. As fibras foram os microplásticos com maior representatividade nas estações de coleta, 
correspondendo a 66,1% da amostra (n=187), seguidos de fragmentos (54; 19,1%), filmes (32; 11,3%) e 
pellets (10; 3,5%).
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LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS DOS MOTORISTAS 
DA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS

Ednaldo Alves De Lima Júnior; Béda Barkokebas Junior

E-mail: ednaldo.jr96@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Segurança Do Trabalho, Coleta De Resíduos Sólidos, Riscos Ambientais.

A produção de lixo tem crescido rapidamente no mundo e sua destinação tem sido algo cada vez mais 
relevante. O objetivo desta pesquisa é a identificação dos riscos ambientais em que os motoristas de 
caminhões compactadores de lixo estão expostos. Com a ajuda de empresas que realizam a atividade 
de coleta de resíduos sólidos na Região Metropolitana de Recife, utilizando-se dosímetro para medir os 
níveis de ruído, acelerômetro para a identificação dos níveis de vibração e termômetros de globo de 1 e 
6 polegadas para obter os dados de calor sentido pelo trabalhador. Foram utilizados questionários es-
truturado para compreender o perfil do trabalhador, nórdico para averiguar que locais de corpo à maior 
queixa de fadiga para o monitoramento de como eles se sentem ao decorrer da jornada de trabalho. No 
início da jornada o pesquisador calibrava e instalava cada equipamento que seria utilizado. Iniciando 
com o questionário estruturado, os outros aplicados ao longo da jornada, após estes procedimentos era 
instalado o dosímetro em um dos ombros do motorista e o acelerômetro colocado no assento. Na frente 
de trabalho, continuava-se a observação do trabalhado do motorista enquanto os equipamentos eram 
vistoriados periodicamente para averiguação do funcionamento. O termômetro de 6 polegadas era fixa-
do em local próximo em que a atividade estava sendo realizada enquanto o termômetro de 1 polegada 
era fixado no veículo em que se encontrava o pesquisador.
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LEVANTAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, MAPEAMENTO E 
INVENTARIAÇÃO DE GEOFORMAS / GEOMORFOSSITIOS NOS 

CALDEIRÕES DE LAJEDO - PE

Deyvid Luam Da Silva Panta; Daniel Dantas Moreira Gomes

E-mail: luam.panta@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Geoprocessamento, Dados Geográficos, Mapas Temáticos, Srtm

Sabe-se que o estudo da superfície do planeta é de suma importância, pois a partir da compreensão do 
mesmo é possível diagnosticar e intervir nas degradações e prevenir possíveis problemáticas. Vale res-
saltar que o relevo tem papel integrador na paisagem sendo responsável por diversas interações entre 
natureza e sociedade. Dessa forma, a presente pesquisa tem interesse na aplicação de recursos tecno-
lógicos na perspectiva da análise espacial, tendo como área delimitada para o estudo o município de 
Lajedo-PE. Na contemporaneidade são utilizadas ferramentas tecnológicas passivas da capacidade de 
recolher informações geográficas em múltiplos formatos servindo para uma vasta gama de aplicações, 
um desses insumos são os dados Shuttle Radar Topography Misson (SRTM) que contribuem de forma 
excepcional na compreensão das feições da superfície terrestre , pois além de possuírem as coordena-
das geográficas latitude (x) e longitude (y), essas informações obtém os dados altimétricos (z), essas 
informações capturadas podem ser convertidas em alguns produtos, no caso do SRTM os seus dados 
altimétricos possibilitam a produção de modelos digitais de elevação (MDE), documento que podem ser 
usados para identificar as características do relevo como altimetria e declividade que são produtos bases 
para o planejamento. Sendo usado nesta pesquisa dados da missão SRTM fornecidos pelo site TOPODA-
TA, o processamento da imagem foi executado pelo software livre Qgis (versão 2.
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LIGA ACADÊMICA DE ENDODONTIA DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (LAEN-FOP): VIVÊNCIA ALÉM 

DA SALA DE AULA.

Ramisse Moreira De Albuquerque; Diana Santana De Albuquerque

E-mail: ramissema29@live.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Extensão, Comunidade.

As ligas acadêmicas (LA) são entidades compostas por estudantes de graduação, pós-graduação e pro-
fissionais interessados em aprofundar-se em determinada área, contemplando o desenvolvimento de 
projetos/iniciações científicas e compartilhando conhecimentos. A LAEN-FOP tem por objetivo oferecer 
espaço para ensino e discussão de temas da área da endodontia, contribuindo para a formação profis-
sional dos participantes. As Atividades teóricas são mensais, com duração de quatro horas, no mínimo, 
para cada encontro. Além disso, realizam-se práticas através de atividades laboratoriais ou ações co-
munitárias. Os encontros são na Faculdade de Odontologia de Pernambuco. A duração dessas ativida-
des é no período de um ano. Seus membros, uma vez capacitados pelas oportunidades oferecidas pelo 
projeto, organizam e desenvolvem atividades associadas à comunidade (Extensão), reduzindo a linha 
de distância comunidade-faculdade. Estão presentes atividades como seminário/aula expositiva, ação 
junto à comunidade, atividade de monitoria em laboratórios dentro das atividades da liga, participação 
em eventos científicos e elaboração de conteúdo científico para publicação em periódicos. A LAEN-FOP 
utiliza os resultados obtidos para a realização de pesquisas e promoção de saúde na comunidade, repre-
sentando assim, os três pilares base para as ligas acadêmicas - ensino, pesquisa e extensão.
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LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Matheus Wanderley Da Cunha Fernandes Costa; Marília Montenegro Cabral

E-mail: matheuswcfcosta@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Liga, Ensino, Extensão, Pesquisa, Penumologia, Cirurgia

INTRODUÇÃO: As doenças respiratórias atingem a sociedade homogeneamente em suas classes, gêne-
ros e idade. Mundialmente, observa-se dentre as principais causas de morte. As Ligas Acadêmicas são 
entidades autônomas e sem fins lucrativos constituídas por estudantes de graduação a fim de atuar nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão dentro de uma determinada área da medicina sob a tutoria de um 
docente. OBJETIVO: A Liga Acadêmica de Pneumologia e Cirurgia Torácica (LAP&CT) de Pernambuco 
é uma instituição formada por acadêmicos do curso médico que tem por objetivo tratar de temas relacio-
nados à Pneumologia e à Cirurgia Torácica, integrando os três pilares da formação profissional: ensino, 
pesquisa e extensão. METODOLOGIA: O membro efetivo da LAP&CT participará mensalmente de ati-
vidades práticas nos serviços de enfermaria, ambulatório e cirurgia do Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz (HUOC). Além de reuniões de ensino e questão administrativas, atividades de pesquisa e extensão, 
entre outras a fim de abordar sobre os temas referidos. RESULTADOS: Através das atividades, espera-se 
que os integrantes aprofundem e solidifiquem os conhecimentos nas áreas de pneumologia e cirurgia 
torácica e promovam o desenvolvimento de pesquisas.
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LINEPEQUIZ

Gabriel Leal Cavalcante; João Eudes Magalhães

E-mail: gabrielsplc@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Educação Continuada, Tecnologia Da Informação

INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica de Neurologia de Pernambuco (LINEPE) desenvolve o projeto “LI-
NEPEQUIZ” com o propósito de incentivar os estudantes a pesquisarem, refletirem e discutirem os con-
teúdos e conceitos passados em sala de aula. O LINEPEQUIZ apresenta casos clínicos e materiais audio-
visuais (quizzes) elaborados pelos seus membros e orientação do coordenador, a fim de proporcionar a 
aprendizagem por metodologia ativa. Dessa forma, utilizam-se plataformas digitais como meio de apli-
cação das questões. OBJETIVO: Inclusão do quiz como recurso didático para discussão de casos clínicos 
em plataformas digitais; criar o perfil dos estudantes ligados voluntariamente ao quiz; proporcionar 
uma nova estrutura de aprendizado e ensino aos estudantes extensionistas, desenvolvendo autonomia e 
raciocínio clínico; estruturação prática dos conceitos de educação continuada. METODOLOGIA: O pro-
jeto é desenvolvido em plataformas digitais (Instagram e Facebook); por meio da exposição de, ao todo, 
vinte casos clínicos. Os casos são elaborados pelos extensionistas, juntamente com o professor orienta-
dor do projeto; baseados tanto em simulações de casos em neurologia, como de experiencias vivenciadas 
pelos acadêmicos, residentes, preceptores e staffs do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz em situações da rotina do neurologista.
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LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS, 
LETRAMENTO E ESTÉTICA DA RECEPÇÃO ATRAVÉS DE 

ESTUDOS COMPARATIVOS

Eunice Joana Santos Silvino Do Nascimento; Gisele Pereira De Oliveira

E-mail: eunicejoana04@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Ensino De Literatura, Ciclos De Leitura, Letramento Literário, Formação De Lei-
tores, Educação Básica, Poesia.

A partir da leitura, somos capazes de começar a entender e compreender o mundo, de várias maneiras 
e perspectivas. A leitura possibilita captar informações, partindo de mensagens, livros, cenas, fotos en-
tre outras fontes. O objetivo, aqui, é fazer um levantamento bibliográfico sobre Letramento Literário e 
Estética da Recepção, desenvolver sequências didáticas que combinem essas teorias para a formação de 
leitores/as, o gosto pela leitura e o pensamento crítico. Usamos os poemas “Morte absoluta”, de M. Ban-
deira, e “Retrato em luar”, de C. Meireles para uma sequência didática, com o objetivo de uma leitura 
analítico-interpretativas dos textos, com o enfoque na questão do tempo. E, então, numa aproximação 
comparativa, propomos uma sequência didática com a música “Amianto”, da banda Supercombo, e o 
poema “Ismália”, de Alphonsus Guimarães, para outra sequência didática, que se volte a questões entre 
o cotidiano e complexidades da vida humana, como o sofrimento, o pensamento sobre o suicídio, a mor-
te, a resiliência, a resistência, etc. Essa pesquisa é, portanto, de tipo bibliográfica e exploratória. Com as 
leituras de Cosson (2006), Aguiar (1988) e Pinheiros (2018), discutimos Letramento Literário, Estética 
da Recepção e ensino de literatura.
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LÚDICO COMO FERRAMENTA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS 
ALUNOS EM UMA ESCOLA-CAMPO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA EM PETROLINA

Ruth Brito Silva; Rosilda Macena Da Silva

E-mail: ruth.brito.s67@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSPETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Lúdico, Aprendizagem, Desenvolvimento

Ruth Brito Silva, Diná Silva Cruz, Ana Paula Siqueira de Menezes dos Santos Andrade, Rosilda Macena 
da Silva UPE-CAMPUS PETROLINA Este trabalho apresenta as experiências das atividades docentes 
desenvolvidas com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Rubem Amo-
rim Araújo com base no Subprojeto Articulação dos Saberes Pedagógicos na Formação do Professor da 
Educação Básica, do Programa de Residência Pedagógica, CAPES/MEC/UPE, por estudantes residen-
tes do curso de Pedagogia da UPE-Campus Petrolina. Utilizou-se como fundamentação teórica: Freire 
(2012); Jean Piaget (1970); Vigostky (1989) entre outros. Com o objetivo de desenvolver atividades de 
intervenção utilizando o lúdico como ferramenta de ensino, proporcionando aos estudantes prazer ao 
aprender. As atividades se deram em duas etapas: na primeira, observações feitas na sala de aula, bus-
cando identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Na segunda, a turma foi dividida em grupos 
para fazer uma análise do nível de desenvolvimento dos estudantes. O planejamento das atividades foi 
com ênfase na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). atividades realizadas: produções textuais, 
produção de uma receita envolvendo os alunos, jogos, teatro e outras atividades propostas. Os alunos 
participaram de forma dedicada.
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MAMA-FLORA: APOIANDO A AMAMENTAÇÃO NO PUERPÉRIO

Maria Clara Maia Guimarães; Maria Benita Alves Da Silva Spinelli

E-mail: mclaraguimaraes2@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Aleitamento Materno, Educação Em Saúde, Puerpério.

A gestação promove na mulher, alterações fisiológicas e estruturais, tornando-a capaz de amamentar 
seu filho. Apesar de todo este preparo fisiológico e natural, significativa parcela da população feminina 
não recebe dos profissionais de saúde o conhecimento adequado sobre o processo de amamentação. 
Nesta perspectiva, este projeto foi realizado com o objetivo de ajudar as mães e bebês, internados no 
alojamento conjunto de uma maternidade na cidade de Recife, a estabelecer a amamentação no puer-
pério. Optou-se pela realização de palestras educativas, coordenadas pelos professores orientadores e 
gerenciadas pela equipe de graduandas de Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora 
das Graças, da Universidade de Pernambuco. As ações ocorreram entre os meses de abril a dezembro de 
2018 e beneficiaram mensalmente cerca de 360 binômios, além dos familiares. Através das informações 
compartilhadas durante as visitas, no alojamento conjunto e no pré-natal percebeu-se o empoderamen-
to das mães na escolha pelo aleitamento materno, cientes dos benefícios daquela prática e dos possíveis 
riscos referentes ao desmame precoce. A extensão promoveu o fortalecimento da educação em saúde 
e uma integração das acadêmicas envolvidas para compartilhar o conteúdo assimilado na graduação, 
mais especificamente nos módulos de saúde da criança e saúde da mulher.
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MAPEAMENTO DAS DORES CRÔNICAS NO BAIRRO DO 
MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE

Maria Eduarda Da Silva Dias; Pollyana Felipe Ferreira Da Costa

E-mail: eduardadias193@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SERRA TALHADA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Dor Crônica, Perfil Epidemiológico, Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO: A dor pode ser classificada em aguda ou crônica, enquanto a primeira possui início 
súbito e espera-se que desapareça após intervenção no seu fator causador, a segunda possui duração 
de pelo menos três meses que persiste por processos patológicos crônicos, de forma contínua ou recor-
rente, com padrão evolutivo e intensidade variável. OBJETIVOS: Objetiva-se o rastreio e mapeamento 
da ocorrência de dores crônicas de origem musculoesquelética nos moradores do bairro do Mutirão no 
município de Serra Talhada – PE, avaliar o perfil sócio demográfico, a condição de saúde autorreferida, 
a prevalência de dores crônicas nesta comunidade e identificar no mapa do território da USF Mutirão os 
domicílios com portadores de dores crônicas por microárea. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
descritivo de corte transversal, realizado na Unidade de Saúde da Família do Mutirão no município se 
Serra Talhada, PE, a amostra final foi calculada em 390 participantes. As avaliações serão realizadas 
por pesquisadores previamente treinados, a partir de questionários e os dados serão analisados pelo 
Statistical Package for Social Sciences(SPSS) versão 16 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA, Release 16.0.2, 
2008), após inserção através de digitação dupla. RESULTADOS: Foram entrevistados 54 indivíduos e 
aproximadamente 94,4% eram do sexo feminino, pardos 61,1%, além de 64,8% estarem desempregados 
ou não trabalharem.
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MAPEAMENTO DE GENES NUCLEARES POR HIBRIDIZAÇÃO 
IN SITU EM ESPÉCIES DE DROSOPHILA DO GRUPO SALTANS 

(DIPTERA: DROSOPHILIDAE)

Rita Dayane Coutinho Da Silva; Claudia Rohde

E-mail: rita_dayane@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Citogenética, Grupo Saltans, Cromossomos Politênicos

A presença de cromossomos politênicos em organismos do gênero Drosophila favorece o estudo das 
reorganizações cariotípicas, tornando-se uma excelente estratégia para estudar a diversidade evolutiva 
entre seres vivos. Drosophila sturtevanti é, provavelmente, a espécie com maior dispersão dentro do 
grupo saltans, ao qual pertence. No entanto, D. sturtevanti, não possui dados comparativos com espé-
cies próximas, tal como Drosophila willistoni, pertencente ao grupo-irmão willistoni. Para esclarecer as 
possíveis organizações dos elementos em cada braço cromossômico de espécies do grupo saltans, este 
trabalho aplicou a metodologia de hibridização in situ em D. sturtevanti, fazendo a comparação com D. 
willistoni. Foram feitas sondas genes nucleares a partir da técnica de reação em cadeia da polimerase 
(PCR), seguida da localização in situ não fluorescente (HIS). Previamente, foram preparadas lâminas 
dos cromossomos politênicos, obtidos a partir da glândula salivar de larvas em terceiro estágio das duas 
espécies. Sondas heterólogas, obtidas de D. willistoni, foram preparadas com o primer 20 da proteína 
Tetratricopeptide-like helical domain superfamily (Dwil\GK17758) que, na espécie, se localiza no braço 
cromossômico XR, na posição 27C. Foi também preparada sonda com o primer 22 de uma proteína não 
caracterizada (Dwil\GK22422) que em D. willistoni se localiza no cromossomo III, na posição 99D.
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A cidade de Nazaré da Mata teve seu desenvolvimento pautado na monocultura da cana de açúcar desde 
o século XVIII e perdura até os dias atuais, como a grande maioria da Zona da Mata Pernambucana que 
tem em seu histórico uma economia predominantemente agrícola, principalmente no setor canavieiro. 
Diante disso, grande parte da população é afetada com os efeito nocivos dessa monocultura que, dentre 
eles, a queima das palhas da cana é sem dúvidas a que traz maiores problemas ambientais relacionado 
a poluição do ar, representando uma série de ameaças a saúde de população. Além disso, as queima-
das acontecem em um período de baixa precipitação pluviométrica, sendo agravada pelas condições de 
dispersão dos poluentes atmosférico, que aumentam os impactos negativos sobre a saúde da população 
que vive próxima a região canavieira. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi realizar o biomonitora-
mento da qualidade do ar em áreas próximas a localidades em que ocorre o beneficiamento da cana-de-
-açúcar no município de Nazaré da mata, possibilitando qualificar os impactos ambientais no município 
e ainda indicar os possíveis riscos causados tanto ao meio ambiente, quanto à saúde da população, e por 
fim trazer esses dados a conhecimento da população através de oficinas de educação ambiental. Como 
Metodologia, 10 g do líquen Cladonia verticillaris foram depositados em embalagens de nylon e deixa-
dos em quatro áreas do município.
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A cana-de-açúcar sempre foi uma das principais atividades econômicas da Zona da Mata Pernambuca-
na, não se mostrando diferente no Município de Paudalho – PE tendo no beneficiamento da cana-de-
-açúcar sua maior obtenção de lucros. O município tem aproximadamente 6,500Ha de área plantada, de 
acordo com o censo 2010 do IBGE, que resultou em pouco mais de 325.000 toneladas de cana revestidas 
em álcool, açúcar e energia elétrica. Porém, para que todo esse beneficiamento ocorra a cana é queimada 
antes da sua colheita, essa queima faz com que a fauna e a flora do local sejam degradadas, por conta da 
liberação de diversos gases poluentes durante a queima, dentre eles: monóxido de nitrogênio, dióxido de 
nitrogênio, dióxido de carbono. Esses poluentes são liberados na atmosfera entrando em contato com o 
ser humano resultando no aparecimento de doenças, principalmente respiratórias e cardiovasculares. 
Portanto, essa pesquisa biomonitorou, com o auxílio de liquens, as áreas próximas a locais onde existe 
a queima da cana-de-açúcar no município de Paudalho, o que tornou possível demonstrar quantitati-
va e qualitativamente os principais impactos causados ao município, e através do mapeamento dessas 
áreas foi possível alertar a população acerca dos riscos causados a sua saúde em épocas de queimadas. 
A metodologia utilizada contou com um levantamento bibliográfico para levantamento dos principais 
poluentes que são encontradas em áreas de queima da cana-de-açúcar e seus danos ao meio ambiente.
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O objetivo central da pesquisa é Mapear e avaliar o estado e a evolução das lagoas de inundações dos 
bairros Pedra do Bode, Jatobá e a localidade do Carneiro em seus aspectos naturais e antrópicos, so-
bretudo em relação ao uso e ocupação das terras, e seu nível de urbanização. Foi realizado mapeamento 
com uso de imagens de satélites (Google Earth) e corroboradas em campo com auxilio de Drone, câmera 
fotográfica e GPS para coleta de coordenadas e registro dos respectivos locais. A análise das imagens de 
sátelite e captadas pelo Drone possibilitou avaliar o comportamento e evolução das lagoas, bem como, 
elaborar mapas que dimensione sua dinâmica físico-ambiental no contexto espacial e regional em que 
se encontram. Nesse contexto, inicialmente foram analisadas três lagoas localizadas no Bairro Carneiro, 
sendo duas intermitentes e outra que foi perenizada por canais de drenagem urbana, e duas no bairro 
Jatobá. Os dados obtidos constataram o dinamismo destes corpos d’águas com a condição hidrológica 
do Submédio São Francisco e seu equilíbrio ecológico que estão sendo seriamente comprometidos pelo 
uso e ocupação das terras e a crescente urbanização.
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Pensar a Educação Popular e a valorização da cultura Nordestina como Extensão Universitária, arti-
culando-a com a pesquisa e o ensino, possibilita a interação transformadora entre a Universidade e 
sociedade por meio de um processo interdisciplinar e dialógico, que considere os saberes locais e supere 
o discurso da hegemonia acadêmica. O objetivo desse estudo é instrumentalizar os estudantes para rea-
lizar ações de educação em saúde através da educação popular, tendo o ritmo do Maracatu como princi-
pal ferramenta, avaliando sua influência e eficácia sob o estado biopsicossocial do público alvo e para a 
valorização e resgate da cultura popular nordestina. O projeto MaracaFENSG utiliza como ferramentas 
metodológicas a educação popular com base na filosofia freireana, aborda alguns princípios da musi-
coterapia e da prática educativo-dialógica. Nessa perspectiva, o MaracaFENSG dispõe do movimento 
cultural do Maracatu como meio para viabilizar a interação entre os grupos, colaborando e favorecendo 
a reflexão sobre os diversos temas. O projeto apoia as atividades científicas, culturais, comemorativas 
da UPE e conta com diversos espaços para atuação, atendendo também a uma demanda espontânea de 
solicitação para apresentações intra e extra-muros à academia, fazendo parceria com Hospitais, Clíni-
cas, ONGS, Projetos Populares, Coletivos e Escolas vinculados ou não à Universidade de Pernambuco.
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A construção de hábitos alimentares é importante desde a infância para evitar muitas doenças. Esse 
projeto vem tendo como objetivo atuar nessa realidade por meio de atividades lúdicas e dinâmicas, nas 
quais são possíveis que a criança explore suas próprias referências acerca das práticas alimentares. Com 
isso, busca-se sensibilizar as crianças da importância de hábitos alimentares saudáveis, assim como o 
valor nutricional dos alimentos em geral. As atividades são voltadas ao público infantil do ensino fun-
damental entre 6 e 12 anos. Cada ação, ocorrem em três momentos. No primeiro (Quitanda MastigAR-
TE), as crianças são divididas em grupos e apresentadas a vários alimentos. Cada grupo faz a seleção 
de alguns alimentos que consideram saudáveis e apresentam a outros grupos. Depois, os extensionistas 
comentam quanto à qualidade nutricional de cada um dos alimentos. No segundo (Conhecendo o seu 
corpo), elas são motivadas a desenhar o caminho que acreditam que o alimento segue no organismo. 
Após isso, são mostradas figuras de um trajeto fisiológico da comida no corpo humano. O terceiro mo-
mento (Faça você mesmo), é baseado na montagem seguida da ingestão de “pizzas divertidas” pelas 
crianças, em que a base da pizza são melancias e o recheio outras frutas. O foco é demonstrar como uma 
alimentação saudável pode ser divertida. Cada etapa dura aproximadamente 30 minutos. Foram feitas 
três intervenções na Escola Municipal Cidadão Herbert de Souza, atingindo cerca de 150 alunos.
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INTRODUÇÃO: A hepatite autoimune (HAI) é uma doença necroinflamatória causada por agentes de-
sencadeantes de etiologia pouco desconhecida. Por existir poucos estudos nesta área, há a necessidade 
do avanço de pesquisas para desenvolvimento de novos métodos de análises e tratamentos. OBJETI-
VOS: Analisar a histopatologia e a imunohistoquímica dos fragmentos hepáticos coletados no Instituto 
do Fígado de Pernambuco (IFP), observando as características da HAI e contribuir para esclarecimento 
dos mecanismos de desenvolvimento e progressão da doença. METODOLOGIA: Foram realizadas aná-
lises histopatológicas e imunohistoquímicas em biópsias. Para a histologia, as amostras emblocadas em 
parafina, foram cortadas (5 µm) aderidas em lâminas e coloradas pela técnica de Hematoxilina – Eosina 
(HE). Para a imunohistoquímica, foram obtidos cortes hepáticos (5?m) aderidos em lâminas em APES 
e o processamento foi realizado com kit Dako® seguindo o protocolo do fabricante. Os anticorpos uti-
lizados foram NF-kB (eBioscience, San Diego), phospo-p38 e TNF-? (ABCAM, Cambridge). Os laudos 
fornecidos pelo IFP também foram analisados para melhor investigação. RESULTADOS: Na histopato-
logia as amostras apresentaram hepatopatia crônica com intenso infiltrado linfoplasmocitário e presen-
ça de fibrose. Além desses resultados apresentados nos laudos, foi observada a presença de hemorragia 
e necrose perivenular. Na imunohistoquímica, houve imunomarcação para os três anticorpos utilizados 
no processo.
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A medicalização é o termo utilizado para definir o processo pelo qual aspectos naturais da vida são 
transformados em problemas de caráter biológicos, que serão descritos e tratados conforme terapêutica 
médica. No âmbito educacional esse fenômeno é bastante recorrente consistindo em patologizar ques-
tões escolares, como o “fracasso escolar”, procurando um enquadramento médico para compreendê-lo 
e tratá-lo. Objetivou identificar em produções de análises primárias da AL de que forma está descrito 
esse processo e quais aspectos da vida social sofrem o aprofundamento e intervenções medicalizantes, 
ordenando os sentidos da palavra medicalização da/na educação. Trata-se de uma revisão sistemática, 
do tipo metassíntese qualitativa (MQ) de produtos do Índice Regional da Biblioteca Virtual de Saúde, a 
amostra dessa revisão consistiu em 6 sujeitos. Os resultados apontam que as dificuldades de aprendiza-
gem e comportamento são vistas como patologias e sofrem ações medicalizantes. Foi possível observar 
que os profissionais de educação não sabem tomar as condutas corretas frente estas questões escolares, 
e encaminham para que as instituições de saúde resolvam-nos. Com esse processo, dar-se o diagnóstico 
e intervenção terapêutica. Evidencia-se também dificuldades do contato profissionais de saúde com a 
escola, visto que os profissionais de educação esperam das instituições de saúde intervenções medicali-
zantes, pois são vistas como a principal solução dessas dificuldades.
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O semiárido brasileiro tem a caatinga como vegetação típica, também é caracterizado pelo clima seco, 
chuvas irregulares e escassas, alta evapotranspiração. As plantas possuem estratégias diversas para viver 
nesse ambiente, dentre elas pode-se incluir a simbiose com fungos micorrizicos arbusculares (FMAs). 
Os FMA são aliados que colaboram para a resiliência vegetal aos estresses ambientais, visto que estão 
presentes em todos os ecossistemas terrestres, e apesar da sua ampla distribuição nos ecossistemas, 
menos que 5% das espécies vegetais já foram avaliadas quanto à associação com eles. Nesse estudo obje-
tivo foi avaliar o grau de colonização micorrízica de plantas da caatinga em ambiente natural. As coletas 
foram realizadas em áreas de caatinga, durante o período chuvoso (fevereiro a abril de 2019) com diver-
sos graus de preservação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambu-
cano, Campus Zona Rural, Petrolina-PE. As raízes das plantas foram coletadas e foram processadas e 
avaliadas quanto ao percentual de colonização micorrízica total, vesicular e arbuscular. Os dados foram 
avaliados por ANOVA e as médias por teste de Tukey (p<0,05). As espécies de plantas avaliadas foram: 
Angico, Catingueira, Favela, Feijão-bravo, Jurema preta, Maniçoba, Pinhão, Umbuzeiro, Umburana de 
cambão. As plantas apresentaram altas médias de colonização total, variando de 85 a 100%. A coloniza-
ção vesicular variou de 0 e 25% e a arbuscular variou de 0 a 15 %.
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Os fungos micorrízico arbsculares (FMA) se associam às raízes das plantas formando a simbiose micor-
riza arbuscular. As plantas são favorecidas pelo aumento da absorção de água e sais minerais, e os FMA 
são favorecidos pelo recebimento de carboidratos. Os manejos agrícolas como a adubação verde podem 
afetar a produtividade agrícola e os FMA nativos do solo. O objetivo nesse estudo foi avaliar a associação 
micorrízica das plantas usadas para adubação verde no cultivo irrigado de mangueiras no semiárido. 
O estudo foi realizado no Campo Experimental Bebedouro da Embrapa Semiárido (Petrolina–PE). O 
experimento foi feito em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x2, com 3 tipos de adubação verde: co-
quetel vegetal 1 (CV1 - 75% leguminosas e 25% não leguminosas), coquetel vegetal 2 (CV2 - 25% legumi-
nosas e 75% não leguminosas), e vegetação espontânea da caatinga (VE) e 2 tipos de aplicação de adubo 
(deposição superficia l- sem revolvimento; incorporação ao solo - com revolvimento), com 4 repetições. 
As plantas para adubação verde foram plantadas nas entrelinhas das mangueiras, mantidas por 70 dias, 
e depois a fitomassa foi cortada e aplicada ao solo. Raízes das plantas e solo rizosférico das foram avalia-
das quanto à micorrização. A colonização micorrízica total variou entre 60-90%, a vesicular 20-40% e a 
arbuscular 10-25%. A colonização micorrízica total e a vesicular de CV1 e CV2 foram maiores que em VE.
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Neste trabalho são apresentados modelos algébricos para canais sem fio existentes em sistemas forma-
dos por múltiplas antenas, comparando dois casos mais comuns atualmente, sistemas em linha de visa-
da e sistemas multipercurso, a fim de comprovar a eficácia deste último em relação ao primeiro além de 
estimular a discussão referente à melhora na qualidade da transmissão de dados. Inicialmente são apre-
sentados os conceitos iniciais que resumem o canal sem fio, através da abordagem de suas principais 
características físicas e do desenvolvimento de expressões que o definam. Logo após são apresentados 
os modelos algébricos simplificados referentes aos sistemas em linha de visada e, consecutivamente, os 
de mutipercurso. Em seguida são desenvolvidas simulações que representam os cenários mais comuns 
para os casos citados anteriormente, cujos resultados são apresentados em forma de gráficos compara-
tivos, cruzando informações referentes a relação sinal ruído e a taxa de erro de bits. Através da análise 
dos modelos de canais sem fio apresentados além dos resultados obtidos a partir das simulações dos 
cenários mais comuns para matrizes de antenas conclui-se que a utilização de sistemas com múltiplos 
percursos são, na grande maioria dos casos, mais eficazes do que os sistemas em linha de visada, tanto 
utilizando configurações com múltiplas antenas quanto para os casos de antena única.
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INTRODUÇÃO: O melanoma é um câncer agressivo, responsável pela maioria das mortes relacionadas 
ao câncer de pele. Caso seja diagnosticado em estágios iniciais, é quase sempre curável. Morfologica-
mente o melanoma é um modelo fractal, apresentando assim um padrão recursivo em sua geometria. 
OBJETIVO: Propor um modelo computacional de análise morfológica para auxiliar no diagnóstico do 
melanoma, baseado na medida da dimensão fractal (DF) da lesão em distintos níveis de luminância. 
MÉTODOS: Com o emprego da linguagem C#, .NET FM 4.7.2 e interface Windows Forms, foram seg-
mentadas as lesões do entorno das imagens e foi estimada a DF das lesões com o Método Box Counting. 
Foram adotados como critério de inclusão das imagens: obtenção por dermatoscopia, com diagnóstico 
de melanoma e sem algum tipo de oclusão ou distorção. RESULTADOS: Foi desenvolvido um modelo 
computacional com ferramentas gráficas que possibilitaram quantificar a influência da luminância na 
morfologia de borda de 2.079 imagens do melanoma em pele humana. No modelo proposto, criou-se 
uma lista de imagens em diferentes níveis de luminância a partir da imagem original, todas desprovidas 
de croma. Uma imagem-base foi gerada de tal forma que, para cada pixel (i,j), foi extraída a luminância a 
partir de suas componentes R, G e B: Y(i,j)= 0,299*R(i,j)+0,587*G(i,j)+0,114*B(i,j) e normalizada para 
variar na escala de 0 a 200.
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INTRODUÇÃO: O câncer de pele é a neoplasia mais frequente no Brasil. Todos os anos há mais novos 
casos de câncer de pele do que a incidência combinada de câncer de mama, próstata, pulmão e cólon. 
As lesões melanocíticas são alterações da pele que induzem a proliferação dos melanócitos, podendo 
ser classificadas em lesões malignas e benignas. Embora o melanoma represente apenas cerca de 1% de 
todos os casos de câncer de pele, a grande maioria das mortes por câncer de pele é causada pelo mela-
noma, o qual é a forma maligna das lesões melanocíticas, com potencialidade de acarretar metástase. O 
melanoma apresenta um modelo fractal. No modelo fractal há invariância de escala. OBJETIVO: Ana-
lisar o melanoma e lesões benignas tipo nevos, em imagens fotográficas, utilizando a dimensão fractal 
(DF). MÉTODOS: Imagens fotográficas de 100 lesões de pele em seres humanos foram analisadas, sen-
do que 50 foram de melanoma e as outras foram de nevos. A medida da DF foi realizada através do Mé-
todo Box-Counting. RESULTADOS: Na amostra analisada, nevos apresentou DF entre os valores 1,561 e 
1,922 com uma média aritmética de 1,794±0,081; e o melanoma apresentou DF entre os valores 1,956 e 
1,986 com uma média aritmética de 1,976±0,005. O teste t de Student e a análise de variância (ANOVA) 
mostraram diferença estatisticamente significante (p <0,05) entre os valores da média aritmética da DF 
do melanoma e do nevos.
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MODELO FRACTAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CÂNCER DE COLO 
UTERINO

Cristina Maria Rocha Ferreira; Rita Cassia-moura

E-mail: cristina_mrf@ig.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Câncer, Colposcopia, Diagnóstico Por Imagem, Fractais

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino atinge as mulheres em todo o mundo. O screening é realizado 
pelo Exame de Papanicolau, através da coleta da secreção ectocervical e endocervical, visando detectar 
células cancerígenas no trato genital inferior. A colposcopia é um método amplamente empregado para 
a localização das lesões, nas mulheres que tenham tido Exame de Papanicolau alterado. Modelos fractais 
possuem auto-semelhança e invariância de escala. OBJETIVO: Realizar a medida da dimensão fractal 
(DF) em imagens colposcópicas de mulheres com colo normal, com lesões de baixo e alto grau, e câncer 
de colo uterino. Método: A medida da DF foi realizada pelo Método Box Counting. RESULTADOS: Fo-
ram analisadas 80 imagens colposcópicas, previamente agrupadas em colo normal, com lesão de baixo 
grau, alto grau e câncer de colo uterino. A DF nas lesões e no câncer variou de 1,40 a 1,82, com média e 
desvio padrão de 1,68+0,10; 1,53 a 1,76, com média e desvio padrão de 1,64+0.07; 1,61 a 1,87, com mé-
dia e desvio padrão de 1,73+0,07, respectivamente. A imagem colposcópica do colo uterino normal não 
apresentou características do modelo fractal. O câncer apresentou a maior DF, já que o tumor provoca 
grande alteração da arquitetura tecidual. Menor gravidade da lesão apresentou maior irregularidade das 
margens e, consequentemente, maior a DF.
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MODELOS DE EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE SOB A 
ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL: 
UM ESTUDO A LUZ DA PERSPECTIVA ETNOMETODOLÓGICA

Emilly Jeane Vicente; Maria Luciana De Almeida

E-mail: emillyjj43@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Prática Social, Sustentabilidade, Educação Para Sustentabilidade

A sociedade atual acredita que seu sucesso depende do desenvolvimento econômico, este desenvolvi-
mento porém geralmente não acontece em sincronia com o desenvolvimento socioambiental, mas já se 
percebe que as formas de utilização de recursos se tornarão inviáveis, logo é preciso alcançar opções sus-
tentáveis. Para que se alcance tais mudanças é preciso promover o surgimento de hábitos sustentáveis. 
Esta pesquisa tem por objetivo entender o cenário de prática e ações relacionadas a busca de estabelecer 
um modelo de educação para sustentabilidade na cidade do Recife – PE. Foram realizadas pesquisas 
em documentos online de livre acesso, além de duas visitas em dois dos locais citados no trabalho para 
observação não participante e conversas informais, o econúcleo Jaqueira e o Jardim do Baobá que é um 
dos pontos do Parque Capibaribe. Através dos resultados percebeu-se que o projeto educar para uma 
cidade sustentável é o que mais representa o modelo de educação para sustentabilidade no Recife, além 
disso a cidade tem ações para tornar o Recife uma cidade das pessoas, como o “Recife Antigo de coração” 
e o “Olha! Recife”, através desses projetos a sociedade é levada a viver a cidade e incentivada a valori-
zá-la, além de serem incentivadas a ver os pedacinhos de natureza presentes na cidade como um lugar 
agradável que pode e deve ser utilizado para o lazer e não como depósito de lixo.
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MONITORAMENTO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA 
FACILITITADORA PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NA CIDADE DE NAZARÉ DA MATA – PE

Anderson Vitor Lopes Dias; Helena Paula De Barros Silva

E-mail: victor.anderson1@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Biomonitoramento, Monitoramento Ambiental, Poluição.

A poluição atmosférica, desde a revolução industrial no século XVIII, constitui-se em um dos principais 
problemas dos grandes centros urbanos. O monitoramento ambiental consiste em uma ferramenta de 
observação de organismos que permite avaliar e acompanhar a respostas de organismos vivos à polui-
ção. Já a Educação Ambiental tem como objetivo tornar o conhecimento mais acessível, utilizando uma 
linguagem adequada para as diferentes situações. Nesse contexto, as oficinas de educação ambiental 
terão como objetivo informar a população local os possíveis problemas relacionados ao beneficiamento 
da cana-de açúcar e debater possíveis soluções. A metodologia do presente trabalho se organizou na 
observação e localização da área de estudo da Área de estudo: a Zona da Mata Norte tem uma economia 
predominantemente agrícola, sendo a principal atividade a produção da cana-de-açúcar e seus deri-
vados. Antes da efetivação das oficinas, foram realizados biomonitoramentos nas áreas próximas as 
escolas. A área selecionada foi dividida em quadrantes onde foram identificados e mapeados os pontos 
de análise. Foram realizadas oficinas de educação ambiental em escolas da Rede Pública e na Biblioteca 
Pública Municipla Cel.Victor Vieira de Melo. Onde foram discutidas questões sobre meio ambiente, im-
pacto ambiental, poluição, monitoramento ambiental.
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MONITORAMENTO E ANÁLISE DOS EVENTOS DE 
BRANQUEAMENTO E DOENÇAS EM SIDERASTREA STELLATA 

(VERRIL, 1868) (CNIDARIA, SCLERACTINIA) DOS RECIFES 
ARENÍTICOS DA PRAIA DE PIEDADE(PE).

Mattheus Norões Pereira De Almeida; Betty Rose De Araújo Luz

E-mail: mattheusnoroes@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIASBIOLÓGICAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Zoologia, Cnidaria, Branqueamento

Objetivou-se estudar o branqueamento do coral Siderastrea stellata no recife costeiro localizado na praia 
de Piedade, Jaboatão, PE (Brasil), e estabelecer correlações com a análise dos parâmetros físico-quími-
cos e a interferência antrópica no ambiente. Durante o mês de maio de 2019 foi feito o monitoramento 
do branqueamento das colônias. A coleta foi feita durante a estação chuvosa, durante a maré baixa, na 
data determinada pela tábua das marés. Uma câmera fotográfica digital foi utilizada para registrar os 
eventos de branqueamento. Em laboratório as fotografias foram analisadas com o software CPCe V4.1 
para contabilizar a área de cobertura das colônias. Utilizou-se a metodologia do “Coral Health Chart”.
Foram mensurados teor de salinidade e temperatura da água, velocidade e direção do vento, luminosi-
dade, temperatura e umidade relativa do ar. Posteriormente será feita análise da densidade de zooxan-
telas, por câmara de Neubauer, de cada colônia. Cada fragmento coletado será acondicionado em sacos 
plásticos com água do mar do local de coleta, sendo conduzidos para o LABMAR/UPE. Os fragmentos 
serão descalcificados em solução de formaldeído e ácido fórmico, após são desidratadas em uma série 
de solução de etanol, diafanizadas, embebidas em parafina, cortadas e coradas em H&E. As análises das 
lâminas dos corais em condição sadia e branqueada serão comparadas entre si, as análises serão reali-
zadas no laboratório de Práticas Histológicas ICB / UPE.
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MONITORIA ACADÊMICA DA DISCIPLINA DE GEOLOGIA GERAL: 
ENSINO DE GEOLOGIA UTILIZANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E 

METODOLOGIAS ATIVAS

Luciana Freitas De Oliveira França; Luciana Freitas De Oliveira França

E-mail: luciana.franca@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: World Café, Quiz Game, Aprendizagem, Geologia

A disciplina de Geologia Geral é ofertada no primeiro período do curso de Licenciatura em Geografia, 
com uma carga horária total de 60hs teórica e 30hs prática, e tem como objetivo possibilitar uma maior 
compreensão sobre o Sistema Terra, desde a origem do universo até os tempos atuais. Como forma 
de dinamizar as aulas da referida disciplina, foi proposto um projeto de monitoria, através da relação 
professor-orientador e alunos-monitores, considerando a implementação de técnicas que facilitassem 
o processo de aprendizagem, frente ao vasto assunto e termos técnico que os alunos se deparam ao 
iniciar a licenciatura em Geografia. De posse de técnicas baseadas em metodologias ativas de ensino, 
desenvolveu-se com êxito a disciplina, estabelecendo no aluno a responsabilidade de autor de sua apren-
dizagem. Como procedimentos metodológicos, destaca-se incialmente a elaboração e aplicação de um 
questionário sobre Geologia Geral, como forma de avaliar o conhecimento dos discentes antes do início 
da disciplina. As atividades teóricas foram desenvolvidas a partir de estudos de textos que antecediam 
as aulas, que encontravam o ápice da discussão na aula expositiva dialogada, buscando questionar os 
alunos sobre os temas abordados nos textos, como forma de estimulá-los a sair de sua zona de conforto, 
e também participar ativamente do processo de aprendizagem.
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MONITORIA DE REUMATOLOGIA

Victor Lomachinsky Torres; Eliezer Rushansky

E-mail: victor.lomachinsky@icloud.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Reumatologia, Educação Médica, Semiologia

INTRODUÇÃO: A reumatologia é uma excelente especialidade para introduzir o graduando a clínica 
médica. Observamos manifestações clínicas nos mais variáveis sistemas estimulando o desenvolvimen-
to de uma visão holística. Muito embora demande, principalmente, boa coleta de história clínica e reali-
zação de exame físico, observamos importante atraso diagnóstico, encaminhamentos de baixa qualidade 
e terapêuticas pouco efetivas que comprometem a capacidade produtiva e a qualidade de vida. A raíz do 
problema encontra-se na graduação médica. A reumatologia não pode e não deve ser restrita a poucas 
de aulas teóricas no 5º período. Propomos além disso, uma abordagem prática com metodologias ativas 
para aplicar e consolidar os conceitos aprendidos. OBJETIVO: Consolidar o aprendizado; Promover 
contato com pacientes reumatológicos; Sensibilizar manejo de dor crônica; Promover práticas ambu-
latoriais. METODOLOGIA: Aprendizado prático e focado na resolução de problemas. Os estudantes 
e monitor, conduziram anamnese e exame físico. Apresentaram o caso ao professor e discutiram, em 
conjunto, acerca da patologia, semiologia, estratégias terapêuticas e das estratégias de enfrentamento 
do paciente. Posteriormente, o monitor conduziu, sob supervisão, seminários focados em casos clínicos 
de modo a estimular o raciocínio clínico. RESULTADOS: O monitor foi movitvado, incentivado e dire-
cionado a leituras atualizadas sobre importantes tópicos da reumatologia e imunologia.
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MONITORIA EM CLIMATOLOGIA: DA TEORIA À PRÁTICA E A 
FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Estudos Climáticos, Ensino Aprendizagem, Práticas Pedagógicas, Inovações Pe-
dagógicas, Monitoria

O estudo da climatologia dentro da ciência geográfica é importante, visto que ele proporciona a com-
preensão da relação entre o processo de produção do espaço geográfico e a dinâmica dos sistemas at-
mosféricos. Dessa maneira o componente curricular de climatologia aborda vários temas e faz uso de 
varias metodologias que se tornam mais bem elaboradas e eficazes com a presença de um discente mo-
nitor, que contribui para um papel importante na busca de resultados quanto à questão do processo de 
ensino- aprendizado. Nesse contexto, o objetivo desse projeto de monitoria tem como meta central, pro-
porcionar aos discentes monitores novas vivências didáticas- pedagógicas na área da climatologia apli-
cada na licenciatura em geografia que possibilitem aliar a teoria com a prática, bem como, desenvolver 
novas didáticas que estimulem o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem no componente 
curricular climatologia e na formação e profissional de todos (as) envolvidos. A metodologia usada para 
obter os resultados foi estruturada em três etapas: encontros semanais com equipe de monitoria; desen-
volvimento dos planos didáticos em distintos ambientes de aprendizagem e, avaliação dos resultados. 
Quanto ao planejamento semanal das atividades, 85% do esboçado foi atingido. As atividades em sala de 
aula foram proveitosas, porém, os discentes apresentavam dificuldades nas leituras técnicas e de temas 
pouco distante das suas realidades.
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MONITORIA EM DIREITO CONSTITUCIONAL I

Isabela Cavalcante Santos; Bruno Manoel Viana De Araújo
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Ensino Jurídico, Novas Metodologias De Ensino, Direito 
Constitucional.

O presente projeto buscou permitir o aprofundamento de conhecimentos específicos do Direito Cons-
titucional, evolução histórica do constitucionalismo, neo constitucionalismo e poder constituinte pro-
porcionando tanto ao monitor quanto ao aluno uma dinâmica de aula diferente do método de aula 
tradicional. O monitor, através das atividades por ele desenvolvidas, teve a oportunidade de participar 
efetivamente da experiência de construção do ensino e da pesquisa na universidade. Além disso, pode 
auxiliar os discentes com seleção de questões, artigos científicos e decisões jurisprudenciais para a prá-
tica do conteúdo. Importante destacar que a monitoria propiciou um contato mais próximo entre aluno 
e professor, de modo que desenvolveu um processo ensino-aprendizado com caráter mais cooperativo e 
proporcionou ao monitor vivências suficientes para despertar o interesse pela pesquisa e pela docência. 
Para o monitor experiência didática favoreceu também o aprendizado, de modo que reforçou e revisou 
aquilo que já havia sido aprendido, de forma a dinamizar e pôr em prática este conhecimento, valorizan-
do a troca de experiências.
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MONITORIA EO – AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MÉTODO 
CRIATIVO FACILITADOR DO APRENDIZADO.
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E-mail: ismaellsebastiao@hotmail.com
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CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Escultura, Oclusão, Aprendizado

A oclusão é o conjunto de relações dinâmicas e funcionais entre as superfícies oclusais dos dentes e as 
demais estruturas do sistema estomatognático. A disciplina de escultura e oclusão é essencial para a 
introdução de conceitos importantes na a formação teórica e prática do aluno do curso de Odontologia. 
As aulas práticas da disciplina de Escultura e Oclusão proporcionam ao aluno de graduação no início 
do curso a oportunidade de desenvolver a habilidade manual e de adquirir visão geral do dente, que é 
fundamental para o trabalho de restauração e reintegração do dente ao aparelho estomatognático. A 
metodologia usada foi feita através de uma revisão de literatura, nas fontes online, livros e em periódicos 
impressos referentes as dinâmicas acadêmicas e pesquisas sobre práticas de ensino atuais inovadoras. 
Os alunos foram avaliados baseado nas atividades realizadas durante as aulas práticas. Foi realizado o 
levantamento bibliográfico acerca das mais diversas técnicas de ensino em Escultura e Oclusão. Foram 
discutidos métodos de ensino com os docentes da disciplina e foram aplicados aqueles que se mostraram 
mais eficazes, baseado no perfil dos alunos. O monitor auxiliou o docente nas atividades laboratoriais, 
estimulando os alunos a desenvolverem suas habilidades manuais. Além disso, o monitor juntamente 
com os docentes da disciplina disponibilizaram um tempo da aula para plantão de dúvidas.
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MOTIVOS PARA VIVER E O SIGNIFICADO DO SUICÍDIO 
EM GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DE 

PERNAMBUCO.
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Saúde Mental; Ideação Suicida; Universitários.

Objetivo geral: Investigar o significado da ideação suicida para os graduandos da Universidade de Per-
nambuco. Objetivos específicos: Caracterizar o perfil sociodemográficos dos estudantes; Identificar e 
correlacionar as crenças de sobrevivência e mecanismo de adaptação, como também a presença da idea-
ção suicida. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa quantitativa com caráter descritivo realizada nas 
instituições do Campus Santo Amaro com 359 acadêmicos. A coleta de dados foi realizada através de 
dois instrumentos autoaplicáveis: um questionário sociodemográfico e a Escala De Razões Para Viver. 
Os dados foram digitalizados em planilhas eletrônicas, o tratamento estatístico foi realizado no progra-
ma Excel. RESULTADOS: Constatou-se que 46,52% dos acadêmicos possuem risco médio para a idea-
ção suicida, ressalta-se ainda que um percentual de 3,62% dos estudantes tiveram risco elevado para o 
pensamento suicida. Conclusão: Tais achados constituem tanto como um diagnóstico situacional, para 
que as instituições de ensino superior promovam programas e estratégias voltados para a prevenção da 
ideação suicida e a redução de fatores de risco, tal como para que os docentes atuantes, dentro do cam-
pus ou os que assistem os estudantes fora dele, tenham conhecimento da importância de medidas que 
visem identificar e minimizar tal situação, melhorando assim o ambiente acadêmico.
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MOVIMENTO INTEGRADO PELO RESGATE DA CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL E EM SAÚDE - MIRCAS
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Educação Em Saúde, Escolares

Tendo em vista a importância da educação ambiental e em saúde para estudantes, o Movimento In-
tegrado pelo Resgate da Consciência Ambiental e em Saúde, visa ao despertar de um modo de vida 
harmonizado com o meio ambiente e com a prevenção de doenças. Através de dinâmicas e atividades 
ministradas aos estudantes do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Cidadão Herbert de Souza, 
o projeto é um instrumento para a construção da cidadania. Foram realizadas três ações: a primeira no 
Dia da Árvore, outra no Dia da Saúde Bucal e a terceira abordou aspectos sobre a vida microscópica. As 
três ações apresentaram a mesma base logística, incentivando a imaginação e a interação entre os alunos 
através de jogos, oficinas, gincanas e dinâmicas práticas, porém cada ação teve sua atividade específica, 
como o plantio de mudas, a intervenção sobre a saúde oral para tratamento da cárie e a observação ao 
microscópio. Como resultado, observou-se a participação ativa das crianças no assunto abordado com 
envolvimento através de perguntas, comentários e sugestões. Assim, a principal forma de entender a im-
portância do meio ambiente e de uma vida saudável é através da educação ambiental e em saúde, onde a 
mensagem é apresentada de forma lúdica contribuindo para melhor assimilação do conhecimento pelas 
crianças.
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NEURO EDUCA
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Neurocirurgia, Educação, Promoção, Sáude, Avc

A principal causa de óbitos no Brasil são as doenças do aparelho circulatório. Dentre elas estão as doen-
ças cerebrovasculares, responsáveis por metade dos casos. Os traumas crânio-encefálico e raquimedu-
lar também se apresentam como graves problemas de saúde pública, além de nos últimos anos terem 
sua incidência aumentada em cerca de 4% ao ano. Nesse sentido, um projeto de extensão que associe 
o aprendizado da neurocirurgia e com as demandas da sociedade, pode ser considerado um meio im-
prescindível de intervenções sociais. Assim, o projeto de extensão Neuro Educa, desenvolvido pela Liga 
Pernambucana de Neurocirurgia, propõe o aprimoramento dos conhecimentos teóricos por meio de 
aulas e discussões clínicas, que serão consolidados no exercício das campanhas educativas e na vivência 
prática no Hospital da Restauração. A atividade de extensão é conduzida sob duas perspectivas: educa-
ção acerca da prevenção e identificação de AVC - projeto Pense bem AVC, e relacionada aos cuidados e às 
dúvidas das mães e acompanhantes da enfermaria pediátrica – projeto Mãe sem neura. Até o momento, 
foram realizadas duas ações na enfermaria neurocirúrgica pediátrica para esclarecimento de dúvidas 
das mães e acompanhantes dos pacientes. Em ambos os momentos, todos os leitos foram visitados. 
Além do esclarecimento de dúvidas, foram coletados dados para posterior elaboração de material edu-
cativo a ser disponibilizado nas visitas subsequentes.
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NÚCLEO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO
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PALAVRAS-CHAVES: Difusão Da Inovação, Inovação, Desenvolvimento

A transformação da economia brasileira das últimas décadas a partir da abertura da economia, estabili-
zação da inflação, ampliação do mercado consumidor e distribuição de renda, corroboraram para a am-
pliação da oferta de bens e serviços e consequentemente ampliação da concorrência. Neste contexto, as 
organizações necessitam aprimorar seus produtos/serviços/processos constantemente a fim de agregar 
valor à sua produção para sobreviver nesta conjuntura concorrencial. A inovação tecnológica tem um 
papel fundamental para agregação de valor aos produtos e serviços. No entanto, práticas de Gestão de 
Inovação (aquisição e desenvolvimento) ainda são escassas em boa parte das organizações brasileiras e 
pernambucanas. Nesta lacuna entre necessidade de inovação e efetivo desenvolvimento o NGI UPE pre-
tende atuar de forma a agregar competências inovadoras a empresas da região a partir da elaboração de 
diagnósticos e de planos de inovação para empresas de forma a contribuir para a agregação de inovação 
ao contexto local.
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O ÁCIDO FLUORÍDRICO CONDICIONA EFETIVAMENTE A 
CERÂMICA DE ZIRCÔNIA?

Leonardo José Rodrigues De Oliveira; Rodivan Braz
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PALAVRAS-CHAVES: Zircônia, Tratamento De Superfície, Resistência De União, Sistema Adesivo, Ci-
mento Resinoso, Condicionamento ácido.

Entre as cerâmicas odontológicas a zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria (Y-TZP) pos-
sui a mais alta resistência à fratura, porém apresenta uma baixa resistência de união aos cimentos re-
sinosos. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de tratamentos superficiais, na resistência de 
união por cisalhamento à Y-TZP. Cem cilindros de zircônia (N=100) foram cimentados, com o cimento 
resinoso Panavia F 2.0 em cilindros de resina composta, após os diferentes tratamentos (n=10): G1 - 
Nenhum tratamento, só o Cimento Resinoso; G2 - Clearfil Ceramic Primer + Cimento Resinoso; G3 
- Adesivo Single Bond Universal + Cimento Resinoso; G4 - Clearfil Ceramic Primer + Adesivo Single 
Bond Universal + Cimento Resinoso; G5 - Ácido Fluorídrico a 50% + Adesivo Single Bond Universal + 
Cimento Resinoso; G6 - Jateamento + Cimento Resinoso; G7 - Jateamento + Clearfil Ceramic Primer 
+ Cimento Resinoso; G8 - Jateamento + Adesivo Single Bond Universal + Cimento Resinoso; G9 - Ja-
teamento + Clearfil Ceramic Primer + Adesivo Single Bond Universal + Cimento Resinoso; G10 - Jatea-
mento + Ácido Fluorídrico a 50% + Adesivo Single Bond Universal + Cimento Resinoso. Em seguida 
todos os corpos de prova foram armazenamento em água destilada a 37ºC, por 30 dias e termociclados 
(5000 ciclos; 5º a 55ºC), e depois foram submetidos ao teste de resistência de união por cisalhamento 
em máquina de ensaio universal.
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O AGRONEGÓCIO, A EXPANSÃO DA TRANSGENIA E A 
EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA
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PALAVRAS-CHAVES: Agronegócio, Sementes, Terra, Conflitos

A expansão da agricultura irrigada em Petrolina centrada na política do agronegócio tem contribuído 
para efetivar o aumento da produção e produtividade via apropriação/expropriação com o intuito de 
transformar o cultivo, especialmente, do milho, em mercadoria – valor de troca. Nesse sentido, o objeti-
vo da presente pesquisa é compreender como as terras são apropriadas pelo agronegócio, especialmen-
te, para a expansão da transgenia cujo intuito é valor de troca - mercadoria, contraditoriamente, tem 
provocado à expropriação dos camponeses do bem natural (terra) e do cultivo agroecológico do milho 
para satisfação das necessidades humanas, valor de uso. A metodologia estruturou-se em torno de três 
eixos de operacionalização: a) a organização de uma pesquisa bibliográfica referente à temática; b) a 
realização de trabalho de campo em empresa que produz milho transgênico; c) a construção de um ban-
co de dados estatísticos vinculados a elaboração de gráficos, tabelas e mapas que evidenciem as terras 
apropriadas para produção de semente transgênica e a diferença entre elas.
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O CINEMA BRASILEIRO VIGIADO: UM ESTUDO ACERCA DA 
CENSURA POLÍTICA DURANTE O REGIME CIVIL-MILITAR  

(1964-1985)

Gabriel Bandeira Alexandre; Igor Lapsky Da Costa Francisco
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PALAVRAS-CHAVES: Cinema, Censura, Ditadura Militar

Este trabalho é resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPq e desenvolvida entre 2018 e 2019, junto 
ao Laboratório de Estudos do Tempo Presente, da UPE (Campus Mata Norte), a qual objetivou estudar 
o funcionamento da censura ao cinema no período da ditadura militar (1964-1985). Desse modo, estu-
damos uma conjuntura marcada pela presença dos militares na política, na economia e na cultura, com 
apoio e atuação de civis, os quais desconsideraram a importância da liberdade de expressão para uma 
sociedade democrática e se basearam na repressão, vigilância e censura a fim de se perpetuarem nos 
principais cargos de comando e combater o principal inimigo do regime: o comunismo. Neste sentido, 
a análise da legislação censória, bem como dos documentos de censura, tais como pareceres, processos, 
certificados e relatórios, foram relevantes. No tocante à metodologia, nos fundamentamos na perspec-
tiva da História Comparada, a qual nos permitiu relacionar as dimensões política, econômica, cultural 
e social, no contexto da ditadura militar, com as películas selecionadas. Em vista disso, percebemos a 
existência de uma pluralidade no que compete ao exercício desta instituição pelos censores e técnicos de 
censura; e, que antes, durante e no pós-ditadura, a atuação censória, por meio de diferentes maneiras 
e com apoio de diversos segmentos civis, foi uma realidade, o que nos permitiu compreender isto sob a 
concepção da presença de uma cultura censória na sociedade brasileira.
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O DESENVOLVIMENTO MOTOR GROSSO E OS COMPONENTES 
DA APTIDÃO FÍSICA: ESTUDO EM ESCOLARES RECIFENSES

Lisandra Cristina Do Nascimento Silva; Maria Teresa Cattuzzo
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PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento Motor, Competência Motora, Aptidão Física, Crianças.

As alterações no comportamento motor de habilidades motoras são investigadas através de estudos que 
visam compreender o desempenho motor. O objetivo geral do estudo foi investigar as associações entre 
o desempenho motor de escolares em duas habilidades (correr e chutar) que compõe o teste TGMD-2 
com os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Trata-se de um estudo de abordagem des-
critiva e correlacional com delineamento transversal. A amostra não-probabilística foi composta por 
crianças saudáveis de 8 anos de idade, estudantes de uma escola pública do Recife. A medida da compe-
tência motora foi obtida pela utilização do TGMD-2 e a medida da Aptidão Física através do FITNESS-
GRAM. Inicialmente foi testada a normalidade dos dados (Shapiro-Wilk). A análise descritiva dos dados 
utilizou medidas de tendência central e dispersão e associação entre as variáveis testadas por meio da 
correlação de Pearson ou Spearman, de acordo com as características dos dados. A força das correlações 
foi definida conforme proposto por Zhu (2012): baixa = 0,20 –0,39; moderada = 0,40 a 0,59; modera-
damente alta = 0,60-0,79 e alta ? 0,80. Todas as análises foram feitas com a planilha EXCEL, e o pacote 
estatístico SPSS 22.0, com nível de significância fixado em p<0,05. Os principais resultados indicaram 
correlação inversa e de magnitude baixa entre o correr e flexibilidade (r=-0,31; p?0,05) e entre o correr 
e a força de tronco (r=-0,36; p?0,05).



445SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

O DISCURSO DA IMPRENSA SOBRE O BOLSA FAMÍLIA E SEUS 
IMPACTOS NA VIDA DO TRABALHADOR 2017 A 2018
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PALAVRAS-CHAVES: Bolsa Família, Imprensa, Assitência, Capitalismo.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do projeto de pesquisa aprovado na 
condição recomendado (sem bolsa), pela PROPEGI / PFA-UPE 2019: O discurso da imprensa sobre o 
Bolsa Família e seus impactos na vida do trabalhador 2017 a 2018. Com isso, partimos da iniciativa de 
analisar o posicionamento da imprensa brasileira sobre o programa de transferência de renda, o Bolsa 
Família, nos últimos dois anos. Principalmente no ano 2018 período eleitoral. Desse modo, se fez ne-
cessário averiguar o surgimento do Bolsa Família, que resultou da unificação dos demais programas de 
transferência de renda existentes. Além dos objetivos que o programa pretendia proporcionar na vida 
do trabalhador brasileiro. Assim, mergulhando no debate crítico, o Bolsa Família, não elimina a pobreza 
existente. O que ocorre é uma amenização da situação de pobreza e extrema pobreza no país. Isto ocorre, 
porque a pobreza é fruto do sistema capitalista, sendo preciso entender a Questão Social. Para melhor 
compreensão, analisamos a política de assistência social brasileira, que faz parte do tripé da seguridade 
social a partir da Constituição Federal de 1988. Sendo, uma política não contributiva, que atende a quem 
dela necessitar, principalmente os cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade. E o Bolsa Família 
é um programa de transferência de renda que faz parte da assistência social.
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O EFEITO DA ADIÇÃO DE ÓXIDOS AO PMMA NA INIBIÇÃO 
DE COLÔNIAS DE CANDIDA ALBICANS: UMA REVISÃO 
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PALAVRAS-CHAVES: Polimetilmetacrilato, óxido De Zircônia, Revisão Sistemática

O PMMA (polimetacrilato de metila) é um material amplamente utilizado na área odontológica devi-
do suas características físicas, mecânicas e estéticas aceitáveis. Entretanto possui algumas limitações, 
como reduzida atividade antibacteriana. Diante disso, o objetivo dessa revisão sistemática é avaliar se 
a adição de óxidos ao PMMA promove a inibição de colônias vivas de Candida Albicans. O presente 
estudo foi realizado em conformidade com os critérios PRISMA. As buscas foram realizadas nas bases 
de dados PubMed/MEDLINE, Scopus e Cochrane Library para artigos publicados até maio de 2019, 
utilizando a seguinte estratégia de busca: “((PMMA OR polymethylmethacrylate)) AND (zirconium oxi-
de nanoparticles OR zro2 OR zno OR titanium oxide OR calcium oxide OR silver oxide OR zinc oxide 
nanoparticles OR TiO2 OR CaO OR silver). Após realização das etapas do processo de seleção, 06 artigos 
foram selecionados para análise quantitativa e qualitativa. Todos os estudos são in-vitro, totalizando em 
530 amostras. Diversas partículas de óxidos, como ZnO, TiO2, silver, ZrO2, e CaO foram utilizadas em 
concentrações que variaram entre 2% e 8%, nano ou micrométricas. A maioria dos estudos mostrou re-
sultados positivos quanto à inibição de colônias vivas de Candida Albicans no PMMA, sendo o tamanho 
das partículas e a concentração fatores de maior influência sobre os resultados.
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O ENSINO DA CARTOGRAFIA NAS SÉRIES INICIAIS: 
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA ESCOLA PADRE CASSIANO EM 

PETROLINA-PE
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PALAVRAS-CHAVES: Ensino De Geografia, Prática Pedagógica, Alfabetização Cartográfica, Pibid.

A falta de conhecimento cartográfico leva as pessoas passarem por situações complicadas no dia-a-dia, 
como: não conseguir se localizar com uso do GPS automotivo; pensar que o norte será sempre para cima 
e o sul para baixo, e principalmente, não conseguir se situar em relação a alguns fenômenos naturais. 
Diante disso, torna-se importante o uso da cartografia no ensino. Porém, muitos docentes apresen-
tam dificuldades no processo de alfabetização cartográfica no tocante que envolve seus discentes. Deste 
modo, o presente estudo tem como objetivo abordar o trabalho de discentes participantes do Programa 
de Iniciação à Docência, na Escola Estadual Professor Padre Cassiano, Petrolina- PE voltado para ati-
vidades práticas de alfabetização cartográfica. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de sexto ano. 
Inicialmente, foram desenvolvidas aulas teóricas com os temas pertinentes a alfabetização cartográfica 
e, em um segundo momento, desenvolvidas atividades práticas envolvendo os mesmos temas. Como 
forma de tornar a Geografia mais interessante o emprego da Cartografia pôde potencializar isso, pe-
rante suas ferramentas de atividades práticas. Isso ocorre pela possibilidade de aulas mais dinâmicas e 
interessantes, com atividades voltadas para o cotidiano do aluno. Como resultado esperado o grupo de 
alunos tiveram uma pequena alfabetização cartográfica, focando nas principais projeções cartográficas, 
mostrando todas as formas que nosso globo terrestre pode ser representado.
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DE RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA
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PALAVRAS-CHAVES: Residência Pedagógica, Geografia, Ensino-aprendizagem

As dificuldades encontradas no Processo ensino-aprendizagem na educação básica é algo corriqueiro 
no atual cenário do Estado brasileiro. Destaca-se, a dificuldade de leitura e compreensão por parte dos 
discentes da geografia em seus diferentes níveis. A Geografia é a ciência que pode explicar as mudanças 
e transformações do espaço em que vive o aluno, instigando a criticidade diante destas modificações, 
sejam no âmbito físico como no humano. Nessa perspectiva, a Residência Pedagógica tem a finalidade 
de aproximar universidade/escola e como essa aproximação pode auxiliar no processo de ensino-apren-
dizagem, que significa efetivar teoria e prática. Mediante aos aspectos observados, objetivou-se demons-
trar como a Geografia deve ser ferramenta para obtenção de uma leitura crítica das modificações no co-
tidiano do aluno, desvelando o estereótipo que a mesma possui atualmente no âmbito escolar centrado 
na memorização. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo seguiu o seguinte caminho: 1-Debates 
de fundamentação teórica; 2- Observação e Diagnose do Colégio Luís Eduardo Magalhães, localizado em 
Juazeiro-BA; 3-Desenvolvimento da regência por meio da práxis – relação professor e aluno; 4- Cons-
trução de produtos pedagógicos; 5- Avaliação dos resultados obtidos no processo.
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Introdução Durante o processo de globalização e o final da Guerra Fria, algumas temáticas foram de-
batidas com um certo rigor, entre elas, o nazismo, que foi talvez um dos temas mais discutidos, prin-
cipalmente depois de seu legado para as ditaduras da segunda metade do século XX. As propostas do 
Terceiro Reich, e sua política de tratamento através do horror e do extermínio, se tornam ferramentas 
que propiciam algumas vertentes distintas, a primeira é pautada em suas bases autoritárias, ela caminha 
justamente para ações militaristas em momentos de crise política e talvez seja a mais popular. Objetivos 
A pesquisa em questão tem como objetivo principal analisar os meios de formação educacional no Bra-
sil entre 2010 e 2018, a investigação tenta observar como a sala de aula e os jornais do país discutem o 
fascismo alemão e suas ações. Metodologia A pesquisa está inserida nos estudos do Grupo de Pesquisas 
Interdisciplinares de Formação de professores, política e Gestão Educacional/ UPE, direcionando seus 
debates para as múltiplas formas de abordagem do ensino e da formação do indivíduo no espaço social 
brasileiro.
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O ESCRITOR, O GÊNERO FICÇÃO POLICIAL E OS SEMBLANTES 
DO TEMPO: O IMAGINÁRIO NOS CONTOS DE EDGAR ALLAN POE
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PALAVRAS-CHAVES: Imaginário, Mistério, Macabro, Edgar Allan Poe.

A literatura expressa as diferentes formas pelas quais o homem se relaciona por meio da oralidade ou 
escrita, apresentando uma relação fértil para investigar como se manifesta o imaginário, seja por meio 
de símbolos, arquétipos e mitos. Nesse sentido, o projeto de pesquisa intitulado “O escritor, o gênero 
ficção policial e os semblantes do tempo: o imaginário nos contos de Edgar Allan Poe”, objetiva analisar 
os regimes do imaginário que configuram o medo da morte, os artifícios que suscitam o mistério e o ma-
cabro, bem como a invenção do gênero ficção policial presentes em cinco contos Poelianos. Para tanto, 
foi realizado a leitura bibliográfica, a leitura analítica e a Mitocrítica com base em teóricos que versam 
sobre o Imaginário, Antropologia e Psicanálise. Dentre eles, destacam-se: Abella e Raffaeli (2012); Pitta 
(1995); Jung (1969, 2002); Durand (2012); Anaz et al (2014); Moraes, Bressan e Osinildo (2017), entre 
outros. Os resultados parciais obtidos a partir da leitura analítica e a Mitocrítica direcionam para a com-
preensão de que o conto poeliano The black cat é constituído não só pelo Regime Diurno, mas também, 
o Regime Noturno. O primeiro faz-se presentes pelos artifícios do medo, da angústia e da fuga da morte, 
que são atribuídos ao personagem narrador. O segundo, pelos sentimentos de ternura pelos animais que 
esse narrador possuía quando criança. Vale salientar que o mistério do conto gira em torno do persona-
gem emblemático – o gato preto, conhecido como Pluto.
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O ESPAÇO NAS NARRATIVAS FÍLMICA E LITERÁRIA DE O 
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PALAVRAS-CHAVES: Espaço, Literatura, Cinema, Narrativas.

A literatura nos convida a darmos a devida atenção à interdiscursividade manifesta na produção textual 
e nas inter-relações que constantemente se processam entre as diferentes artes. O prazer de ler um ro-
mance como O menino do pijama listrado, de John Boyne, ao que nos parece, está na possibilidade de 
transitar no espaço imaginário que o autor constrói. O encantamento de sua obra está em nos permitir 
imaginar um mundo, não um mundo utópico, mas uma viagem ao mundo que tão bem conhecemos. 
Mundo dos que são privilegiados, dos submissos, dos bem sucedidos, dos fracassados... mundos que se 
adaptam aos que os habitam. E no filme de Mark Herman, homônimo do livro, podemos transitar junto 
às imagens projetadas e habitarmos os espaços percebidos. Nessa perspectiva temos como objetivo; 
Analisar as características dos espaços de tensão do romance e do filme em suas particularidades semió-
ticas e intersemióticas face ao contexto de um regime totalitário presente nas diegeses. A metodologia 
desse projeto é qualitativa, de método bibliográfico cuja finalidade é de, a partir dos pontos de vista 
teóricos, analisar nas duas narrativas propostas os seus respectivos espaços. Esperamos perceber que 
tanto os espaços da literatura como o fílmico conduzem o leitor/espectador a viver a trama narratológica 
como se nela fizesse presente.
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PALAVRAS-CHAVES: Direitos Da Personalidade, Identidade De Gênero, Autodeterminação Corporal, 
Registro De Nascimento

As convicções sociais se tornaram um obstáculo quase que insuperável, porém já não impedem que as 
pessoas possam decidir e se expressar de acordo com o seu gênero verdadeiro ou mesmo pela prefe-
rência em não se identificar por nenhum. É fato que o Estado e a sociedade criaram ao longo do tempo 
entraves morais responsáveis por dificultar a clareza sobre a compreensão a respeito da extensão do 
próprio corpo e da autodeterminação. A ampliação da discussão sobre gênero oportunizou, dessa for-
ma, o crescimento do debate em torno dos conceitos do que é gênero e sua ligação com a sexualidade. A 
pesquisa fundamenta-se, portanto, na efetividade dos direitos da personalidade, especificamente no que 
se refere ao direito de identidade de gênero e o respeito à dignidade de pessoas que não tem o gênero 
definido, ou porque lhes faltam ainda discernimento para realizar essa autodeclaração; ou porque existe 
sofrimento diante da complexidade de sua condição, o que a impede de definir formalmente o seu pró-
prio gênero; e ainda, existem aquelas pessoas que preferem não serem identificadas pelo sexo biológico 
e nem pelo gênero. Utilizou-se a metodologia de estudo documental e pesquisa bibliográfica para tornar 
as discussões mais elucidativas.
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O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EM HIV/AIDS 
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PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Psicologia Social, Enfermagem, Promoção Da Saúde.

INTRODUÇÃO: A representação social é considerada dinâmica, busca a compreensão da realidade por 
meio de elementos como: atitudes, crenças, e opiniões diante de um dado objeto social. As ações discri-
minatórias aos portadores do vírus são motivadas por uma representação social incessante de aversão 
ao HIV. E essa conduta escusa tem diversas causas, como, por exemplo, desde sua descoberta a ligação 
do vírus à promiscuidade, e os indivíduos infectados considerados como marginalizado da sociedade. 
OBJETIVO: Investigar a influência das representações sociais do HIV/Aids entre os adolescentes vi-
vendo com HIV/Aids no impacto da comunicação do diagnóstico atendidos em serviço ambulatorial. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo, exploratório de caráter qualitativo fundamentado na Teoria das 
Representações Sociais. Realizado em um Serviço de Assistência Especializada, no período de outubro 
de 2018 a abril de 2019. Na coleta dos dados foram utilizados um questionário sociodemográfico e um 
roteiro de entrevista semiestruturada, a técnica de análise foi o conteúdo de avaliação ou representacio-
nal de Bardin. RESULTADOS: O número da amostra foi de 30 adolescentes na faixa etária de 17 a 24 
anos, que se encontravam com 6 meses de revelação diagnóstica. Foi possível observar que na descober-
ta da infecção ao HIV foram gerados repercussões relacionadas a: morte, magreza, isolamento social, e 
suicídio.
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PALAVRAS-CHAVES: Insuficiência Cardíaca, Cardiomiopatia Dilatada, Eletrocardiograma, Rv6/rmáx

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença do miocárdio comum a uma série de patologias que cul-
minam em dilatação do ventrículo esquerdo (DVE), fibrose miocárdica (FM), associada a maior risco de 
morbimortalidade, e redução da fração de ejeção (FE). No eletrocardiograma (ECG), a DVE apresenta 
relação direta com a amplitude da onda R de V6 (derivação precordial). Contrariamente, a substituição 
de miocárdio voltagem-produtor por FM implica em redução da onda R de DI, DII e DII (derivações 
periféricas). Consequentemente, nos paciente com CMD, a razão entre o R de V6 (RV6) e o R máximo 
das derivações periféricas (Rmáx) encontra-se elevada. Ademais, o índice RV6/Rmáx é inversamente 
proporcional à FE, um dos principais critérios da estratificação de risco dos pacientes com CMD. Por-
tanto, a relação que o índice RV6/Rmáx estabelece com a DVE, a FM e a FE sugere a sua utilidade na es-
tratificação de risco da CMD. A CMD compreende a maior parte das cardiomiopatias e é a terceira causa 
mais prevalente de insuficiência cardíaca (IC). O impacto socioeconômico de múltiplos internamentos e 
a elevada relação custo/efetividade do tratamento com dispositivos eletrônicos justificam a necessidade 
de aprimoramento na estratificação de risco da CMD. O estudo tem o objetivo de avaliar o desempenho 
do índice RV6/Rmáx como preditor de desfechos de morbimortalidade em pacientes com CMD.
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PALAVRAS-CHAVES: Intervalo Tpeak-tend, Arritmia Ventricular, Eletrocardiograma, Cardiomiopatia 
Dilatada

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é a forma mais comum das cardiomiopatias. O quadro clínico da CMD 
comumente apresenta desfecho clínicos desfavoráveis, com alta taxa de mortalidade, 12% a 20% em 
apenas três anos. Causa de destaque entre as origens de morte súbita na CMD, as arritmias ventriculares 
são rotineiramente rastreadas pelo Holter 24h. A onda T, verificada no Eletrocardiograma (ECG), cor-
respondente à repolarização dos ventrículos, revela em seu pico (Tpeak) a repolarização epicárdica e em 
seu fim (Tend) a repolarização do miocárdio médio (conclusão da repolarização), logo o intervalo entre 
esses pontos é representante da dispersão transmural da repolarização (DTR) e heterogeneidade de re-
polarização ventricular (HRV). Ambos, DRT e HRV, traduzem a repolarização diferencial no coração, fa-
tor que propicia a reentrada do estímulo elétrico. Portanto, quanto maior o intervalo Tpeak-Tend, mais 
provável será a reentrada do estímulo elétrico e maior a susceptibilidade para arritmias ventriculares. 
O estudo objetiva, utilizando o ECG em pacientes com CMD, identificar alterações no intervalo Tpeak-
-Tend e associá-las à presença de arritmias ventriculares no Holter 24h e a maior risco de morbimor-
talidade. É um estudo observacional prospectivo com amostra de conveniência composta por pacientes 
com o diagnóstico de CMD de qualquer etiologia, matriculados no Hospital Universitário PROCAPE da 
Universidade e Pernambuco com quadro de insuficiência cardíaca de todos os graus funcionais.
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O livro didático sempre esteve presente no cotidiano escolar desempenhando diferentes funções, con-
forme a prática pedagógica do professor. Esta pesquisa tem como objetivo discutir a utilização do livro 
didático no ensino de Geografia, como forma de responder os seguintes questionamentos: De que forma 
o livro didático é explorado pelo professor no ensino de Geografia? Até que ponto a prática pedagógica 
do professor de Geografia vai além do uso do livro didático? Para desenvolver esse estudo de natureza 
qualitativa foram coletados dados em uma turma de 6° ano de uma escola de rede pública do município 
de Buenos Aires-PE. A partir das observações das aulas sobre “Movimentos terrestres e suas consequên-
cias para o ser humano”, aplicação de um questionário para o professor da respectiva turma e análise do 
livro - Geografia de Helio Garcia e Paulo Roberto Moraes - IBEP. As aulas observadas foram transcritas 
e analisadas em forma de episódios que evidenciaram os conteúdos e temáticas trabalhadas, tais como: 
atividades realizadas, utilização do livro didático e prática docente a partir do uso do livro didático. Nes-
se contexto, foi possível compreender em quais situações a prática pedagógica era permeada pelo livro 
didático pelo professor.
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As fontes de conhecimento humano são várias e advindas das mudanças que se operam interna e exter-
namente, na sociedade. Com vistas para um estudo que tem como base as concepções de Letramento, é 
que buscamos na relação língua/sociedade as devidas fontes de conhecimento geral e específico sobre a 
relação língua/sociedade/conhecimento. Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo am-
pliar a competência linguística de alunos/as dos anos finais do Ensino Fundamental, com vistas para o 
letramento, utilizando a prática social desses/as estudantes. Desse modo, desenvolvemos 10 oficinas da 
seguinte forma: um extensionista conversa com as crianças sobre o lugar em que vivem e, com base na 
proposta teórica do Letramento, pergunta às crianças como é o lugar em que vivem. Em seguida, desen-
volve oficinas de desenho desse trajeto, escrita descritiva, reflexão e reescrita, desencadeando nesse pro-
cesso diversas concepções sobre texto e língua. Nesse sentido, observamos a partir do desenvolvimento 
das atividades propostas a possibilidade dos/das alunos/as compreenderem a dimensão do texto e as 
esferas da comunicação em que é possível conceber a língua em diversas modalidades. Em contato com 
a atividade pedagógica in loco, a extensão possibilitou ao estudante de graduação envolvido no projeto 
a observação de um problema, a reflexão crítica dele e o desenvolvimento de uma intervenção que o 
impulsionou a buscar as devidas soluções por meio da pesquisa.
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Podemos dizer que o Pensamento Computacional (PC) se interessa na formulação de problemas e solu-
ções fazendo uso do raciocínio da ciência computacional, para ser executado por máquinas, humana e/
ou computadorizada. Esse tipo de raciocínio é indicado por documentos educacionais, como a BNCC, 
a ser introduzido na educação básica, principalmente na área da matemática, afinal, não podemos des-
cartar a influência da cultura digital na vida dos estudantes. Porém, esse tipo de estudo ainda é pouco 
explorado levando em conta a maioria das escolas, mas, existe as que usam e também pesquisas que dis-
cutem o PC na educação. Por isso, sentimos motivados a fazer uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) 
objetivando realizar um mapeamento sistemático, para coleta de evidências, no intuito de identificar as 
relações entre a Matemática e o Pensamento Computacional, tendo como questão central de pesquisa 
a seguinte pergunta “Qual o estado atual das pesquisas científicas sobre o desenvolvimento do Pensa-
mento Computacional, na Educação Básica do Brasil, aplicado à Matemática?”. Assim, para alcançar 
tal objetivo a IC seguiu uma metodologia do tipo exploratória, sendo feita em 3 etapas (levantamento 
bibliográfico, elaboração de um mapeamento sistemático e execução do mapeamento) discutindo as 
compreensões a cerca do pensamento computacional, analisando suas interações com a matemática e 
com a educação básica para mapear e conseguir analisar o andamento das pesquisas nacionais para esta 
vertente.
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Na perspectiva de ampliação da atuação do gestor esportivo, pouco é pensado na área escolar e torna-
-se relevante pensar como está configurado o perfil desses profissionais nas escolas. O objetivo desse 
estudo é identificar o perfil do gestor esportivo em escolas particulares e públicas na cidade de Recife. 
Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de caráter exploratório e descritiva, de forma que o universo 
da pesquisa são gestores esportivos de escolas particulares e públicas da cidade de Recife – PE. O ques-
tionário utilizado foi adaptado de Bastos et al. (2006). Os dados foram analisados de forma descritiva. 
Os resultados até o momento apontam que 57,1% são mulheres que estão no cargo, com idade variando 
entre 26 e 56 anos, 71,4% deles são casados, 57,1% tem pós-graduação a nível de especialização. Dos 7, 6 
são profissionais formados em Educação Física a nível de graduação e 1 em pedagogia. Quanto aos dados 
do cargo na escola, 57,1% deles não tem o cargo de gestor como ocupação principal e são reconhecidos 
como coordenadores de esportes da escola, 57,1% deles ocupa essa função a mais de 8 anos, trabalham 
entre 10 e 44 horas por semana, 71,4% assumiram esse cargo por indicação de direção, 14,3% são atletas 
e 57,1% são ex-atletas. Em relação as atividades e funções do cargo, a coordenação e direção, bem como 
controle e avaliação, são as funções mais exercidas pelos gestores, em 85,7% dos casos.
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O acolhimento institucional é uma das medidas de proteção preconizadas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente e deve atender aos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade. Com a retirada de 
crianças e adolescentes do convívio familiar, inicia-se o processo de reintegração à família de origem, 
extensa ou adotiva, visando à garantia do direito ao convívio familiar e comunitário assegurado por lei. 
O complexo processo de reintegração familiar encontra vários entraves, por envolver diferentes atores 
interagindo em uma rede. A pesquisa tem como objetivo analisar os vínculos entre as unidades de aco-
lhimento e as famílias dos adolescentes e suas implicações no processo de reintegração à família de ori-
gem ou extensa. Trata-se de um estudo qualitativo, transversal, de caráter descritivo e exploratório, que 
adotou o método da Inserção Ecológica para delinear a atuação da pesquisadora no campo, fundamen-
tado pela Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano. O campo da pesquisa foi uma unidade de 
acolhimento localizada em Recife, no estado de Pernambuco. Os dados foram coletados entre dezembro 
de 2018 e julho de 2019, por meio de consultas a prontuários, entrevistas semiestruturadas, observação 
naturalística, diário de campo e o Mapa de Vínculos. Foram participantes 03 profissionais da instituição 
de acolhimento e 06 famílias de adolescentes.
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Aplicar a residualidade não é uma atividade fácil, no entanto adquirir a percepção desta teoria é útil 
e imprescindível para a pesquisa em literatura. Delimitar conceito a respeito da literatura comparada 
também não é atividade de simples, pois requer conhecimento fundamentado para apreensão do campo 
que a constitui. O presente estudo visa conceber uma reflexão no tocante aos conceitos da Teoria da 
Residualidade, bem como da Literatura Comparada, suas propostas e finalidades. Para fundamentar 
este trabalho recorremos aos referenciais teóricos de Roberto Pontes, em uma e na outra Tânia Franco. 
Com base nestas reflexões empreendemos análise comparativa entre dois textos, a saber: Se eu fechar os 
olhos agora, de Edney Silvestre e o poema “Se eu morresse amanhã”, de Álvares de Azevedo, com vistas 
à compreensão da ideia de morte na perspectiva romântica e contemporânea. Como resultado, nota-se 
que a Teoria da Residualidade e a Literatura Comparada não se desdobram contundentemente, o que 
faz permitir que elas possuam alguma relação posteriormente de áreas ríspidas e assimilares, pois, isso, 
causa um impacto tamanho socialmente quando abarcam e interligam precisamente a relação com a 
linguagem literária.
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A presente pesquisa tem o objetivo de realizar um estudo sobre as mulheres refugiadas de maneira que 
se possa conhecer como vivem essas mulheres no Estado de Pernambuco. A ideia de realizar um estudo 
sobre esse tema partiu da observação contemporânea sobre os fluxos migratórios e a participação da 
impressa escrita na difusão de notícias sobre inúmeras pessoas que são forçadas a se deslocarem de seus 
lares. Além de todos os tipos de violência que sofrem os imigrantes e refugiados, as mulheres e meninas 
estão mais expostas a violência de gênero. Alexandre Brito, apoiando-se nas ideias de Sadofi, considera 
que esse tipo de violência produz-se e reproduz-se nas relações de poder onde se entrelaçam as catego-
rias de gênero, classe, raça/etnia e apresenta uma forma particular da violência global mediatizada pela 
ordem patriarcal que dá aos homens o direito de dominar e controlar suas mulheres, podendo, para isso, 
usar a violência. Assim, para realizamos esta pesquisa o ciberespaço é o lócus privilegiado para a reali-
zação do trabalho de campo, onde foram coletadas as notícias sobre mulheres imigrantes que buscam 
refúgio em Pernambuco, publicadas pela impressa local, no período de 2015 a 2018.
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A inclusão de surdos em sala de aula rompe o antigo modelo de educação ao qual eram ensinados em 
salas separadas de outros alunos. Entretanto, ainda há lacunas a serem preenchidas para que estes se 
sintam integrados de uma forma geral na sociedade como também no âmbito escolar. A inclusão escolar 
vem para garantir aos alunos, igualdade nas oportunidades educativas, onde a inserção de surdos em 
sala de aula vem romper o antigo modelo de educação. Nesse sentido este estudo tem como objetivo 
geral analisar a compreensão dos alunos surdos sobre a inclusão escolar e como específicos: revisar 
a produção científica sobre a inclusão de surdos nas escolas, apontar os aspectos importantes que os 
alunos surdos consideram na inclusão escolar, analisar o processo de entrada dos alunos surdos em 
turmas ouvintes. A presente investigação trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória uma vez que 
pretende compreender de que forma as pessoas surdas se sentem inclusas na escola, tendo sido esco-
lhido como instrumento para coleta de dados a aplicação de um questionário que foi aplicado com três 
alunos surdos matriculados e que frequentam a Escola Estadual Frei Caneca do município Camaragibe. 
Dos três surdos que participaram da pesquisa apenas um deles, pela dificuldade da escrita, foi preciso o 
intérprete escrever as respostas do questionário.
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A participação do Brasil no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é produto da 
redemocratização, consolidada pela Constituição Federal de 1988, ao passo que esta previu, o fato de 
existirem direitos fundamentais que ultrapassam os limites nacionais, a exemplo dos decorrentes de tra-
tados internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro (PIOVESAN, 2009). A Comissão Interamericana 
é um dos braços do SIPDH, possuindo poderes para impor decisões coercitivas aos Estados membros 
(COMPARATO, 2008). Porém, apenas no início do século XXI, decisões jurídicas da CIDH trouxeram 
consequências visíveis ao Estado brasileiro. Vale salientar, inclusive, que a própria validade jurídica 
da Lei de Anistia foi questionada entre o STF e a Corte Interamericana. Deve-se, deste modo, destacar 
a influência que o órgão internacional vem adquirindo, a ponto de colocar em cheque a legalidade de 
norma nacional, por estar em desconformidade com tratados aos quais o próprio Estado se vinculou. 
Chega-se, então, ao caso que movimenta o presente projeto, a situação da investigação sobre a morte de 
Vladmir Herzog, jornalista opositor à ditadura militar brasileira, além de outras mortes constatadas e 
desaparecimentos jamais explicados. A impunidade de tais crimes representa desrespeito aos Direitos 
Humanos, em âmbito internacional, e, também, aos Direitos Sociais e Políticos, que deveriam tutelados 
pelo Estado, em âmbito interno.
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Em linhas gerais, a Aquileida é compreendida como a última grande obra do poeta Públio Papínio Es-
tácio, porém inconclusa, tinha por objetivo narrar toda a história do herói Aquiles, revelando diferentes 
aspectos de sua trajetória desde a infância até sua infeliz morte em solo troiano. A empreitada do poeta 
latino, em um primeiro momento, talvez cause a impressão de ser uma mera derivação ou complemento 
das narrativas homéricas, porém engana-se quem a toma desta forma. Este poema gera discussões acer-
ca de seu gênero justamente porque não se reduz a uma releitura da Ilíada ou imitação, pura e simples, 
do gênero épico. Estácio possivelmente tinha a intenção de escrever uma epopeia, e diversos elementos 
contidos na Aquileida reafirmam isso, entretanto existem aspectos que emulam diversos outros gêneros 
literários, o que mostra a enorme quantidade de obras com as quais ele dialogou, das quais pode-se des-
tacar a Eneida de Virgílio, A Arte de Amar e as Metamorfoses de Ovídio, reafirmando a ideia de não se 
valer apenas dos clássicos poemas gregos, mas também de obras pertencentes ao contexto romano. Este 
trabalho tem por objetivo promover uma discussão acerca dos elementos utilizados por Estácio para 
construir a narrativa sobre a infância do herói Aquiles, apontar as apropriações e ressignificações dos 
motivos homéricos, bem como propor uma interpretação acerca do que o impulsionou a escrever a obra.
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O VALOR DA MARCA BASEADO NO ESPECTADOR: VALIDAÇÃO 
DE UM INSTRUMENTO PARA O FUTEBOL PERNAMBUCANO

Luiz Claudio De Sousa Laurentino; Carlos Augusto Mulatinho De Queiroz Pedroso

E-mail: luizclaudio1998@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Marketing, Esporte, Comportamento Do Consumidor

INTRODUÇÃO: O valor da marca é um conjunto de ativos e passivos vinculados ao nome e ao símbolo 
de uma marca, que adicionam ou subtraem valor a um produto ou serviço para uma empresa ou cliente. 
OBJETIVO: Adaptar e validar para o contexto do futebol brasileiro, no estado de Pernambuco, a versão 
portuguesa do Spectator-Based Brand Equity (SBBE), refinado e adaptado em Portugal. METODOLO-
GIA: O instrumento em questão é a versão portuguesa do SBBE, composto por 33 itens medindo o valor 
da marca, divididos em 2 construtos de 2ª ordem: Associações à Marca e Internalização. Além disso, 
mede o construto da Satisfação e das Intenções Comportamentais. Todos os itens foram medidos em 
escala likert de 7 pontos, além de questões para a caracterização da amostra. A primeira etapa da vali-
dação inicial consiste na adaptação de conteúdo da escala para o português do Brasil. Na segunda etapa, 
foi realizado um estudo piloto presencial com uma amostra de estudantes universitários (N=170) do 
curso de Educação Física de diferentes universidades de Pernambuco, objetivando testar as adaptações 
iniciais e analisar a normalidade e fiabilidade dos dados. Após o piloto, foi realizada uma nova adaptação 
de conteúdo a partir do feedback da amostra, além da análise da normalidade e fiabilidade dos dados e 
da Fiabilidade Composta. Os dados foram analisados nos softwares SPSS e Amos 24.0.
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O VERDE NO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DA COBERTURA 
VEGETAL DO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE, 

PERNAMBUCO

Maria Nathália Da Silva Pimentel; Ana Regina Marinho Dantas Barboza Da Rocha Serafim

E-mail: nathalia78pimentel@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Cobertura Vegetal, Urbanização, Arborização, Telhados Verdes.

Os espaços urbanos são as localidades onde ocorre uma maior modificação do meio, transformando 
áreas antes naturais em edificações, estradas, indústrias, shoppings. Por isso, a importância de se verifi-
car as condições do quadro natural, o sítio urbano, principalmente no que se refere à cobertura vegetal 
onde à cidade está assentada. Com isso, esse projeto de pesquisa tem por objetivo geral: Identificar e 
analisar a cobertura vegetal do espaço urbano do bairro de Santo Amaro, localizado no centro expandi-
do de Recife, Estado de Pernambuco. Com relação aos procedimentos metodológicos, as atividades se 
iniciaram com pesquisa bibliográfica, leitura de textos e discussão de conceitos. Ademais, procurou-se 
analisar e interpretar as informações levantadas com o objetivo de identificar as relações existentes 
entre os indicadores socioeconômicos e o espaço em foco. Dessa forma, ampliou-se as possibilidades de 
compreensão mais elaborada sobre o planejamento urbano e ambiental e sua relação com a cobertura 
vegetal. Também se ampliou as possibilidades de compreensão mais elaborada dos fenômenos geográfi-
cos. Incentivando uma maior compreensão dos projetos urbanos e a implantação de estratégias de ação 
para que as intervenções se realizem refletindo numa melhor qualidade espacial e não apenas atenden-
do aos interesses do grande capital.
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OCA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Mariana Guenther Soares; Mariana Guenther Soares

E-mail: mariana.guenther@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Oficinas, Sustentabilidade

O Projeto OCA Educação Ambiental reúne uma série de ações de Educação Ambiental realizadas pelo 
Núcleo de Pesquisas em Educação Ambiental e Científica (NUPEAC) do Instituto de Ciências Biológicas 
da Universidade de Pernambuco, coordenado pela Profa Mariana Guenther. São ações pontuais e de 
curta duração, baixo custo e alta viabilidade, voltadas para as comunidades interna e externa ao Campus 
Santo Amaro da Universidade de Pernambuco, ou seja, alunos e professores das creches, escolas e colé-
gios da comunidade, discentes, docentes e funcionários da Universidade de Pernambuco, e moradores 
e trabalhadores do bairro de Santo Amaro. As ações serão realizadas ao longo dos semestres letivos, em 
média 05 por semestre, e serão divulgadas através de publicações científicas (artigos e livros), apresen-
tação de vídeo-documentários e na página do projeto.
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OFICINAS DE PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS 
SOLOS: LEVANDO CONHECIMENTO DA UNIVERSIDADE PARA A 

ESCOLA

Wallacy Vitor De Oliveira Fontes; Helena Paula De Barros Silva

E-mail: wallacybofontes08@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Solo, Manejo, Conservação

O presente projeto tem como objetivo mostrar como funciona o manejo e conservação dos solos por 
meio de práticas, destacando alguns fatores. Nesse sentido, tratou-se da aplicação desse estudo como 
medida de ensinar a sociedade como o solo é importante para a vida ecológica. Alguns pontos destaca-
das foram a dos princípios do solo, sua formação, funções, fertilidade, conservação, manejo, técnicas e 
o manejo inadequado. Outro ponto, foram as influências que a temperatura do solo, os líquen, um indi-
cador bioecológico, e o pH influenciam nesse componente do ecossistema.
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OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA – OPEMAT: 
UMA ANÁLISE CRÍTICA E PROJEÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA

Flávio Leandro De Morais Melo; Mirele Moutinho Lima

E-mail: dindamorais.22@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CARUARU - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Opemat, Olimpíadas De Matemática, Educação Básica, Políticas Públicas

INTRODUÇÃO: A OPEMAT é um projeto que se desenvolveu através da necessidade de melhorar e 
despertar o interesse da sociedade pernambucana pelo estudo e ensino da matemática. Olimpíadas do 
gênero são reconhecidas como políticas públicas que fizeram progredir de forma significativa o ensino-
-aprendizado da matemática em todo o país, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação bá-
sica. OBJETIVOS: O projeto tem o objetivo de demonstrar através de pesquisas qualitativas a realização 
de uma análise estatística, os diversos benefícios e resultados obtidos sobre o desempenho da execução 
da OPEMAT no ensino e aprendizagem da matemática, adaptando-o à realidade do estado de Pernam-
buco e de suas Instituições de Ensino públicas e privadas. METODOLOGIA: A metodologia adotada 
neste projeto é de um estudo científico com diversos artigos que tratam de olimpíadas de matemática 
e seus benefícios e impactos deixados na sociedade. Também se fez presente uma pesquisa de campo 
como ambiente experimental para extração de informações importantes e avaliação, possibilitando um 
entendimento do conteúdo teórico sobre o impacto das olimpíadas de matemática naquela parcela da 
sociedade. RESULTADOS: As pesquisas estão possibilitando um entendimento claro e coerente com o 
conteúdo teórico sobre o impacto das olimpíadas de matemática na sociedade.
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OS ARQUÉTIPOS FEMININOS NOS CONTOS DE FADAS NO 
IMAGINÁRIO INFANTIL E SEUS SIGNIFICADOS PARA A 

ATUALIDADE

Ana Angélica Da Silva Andrade Dias; Geam Karlo Gomes

E-mail: annadias.6991@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSPETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Imaginário, Arquétipo, Deusa, Disney.

Desde o surgimento do papel da primeira princesa nos contos de fadas até a atualidade, elas ganharam 
grande espaço na vida e no imaginário infantil. Elas trazem uma nova roupagem das Deusas gregas, já 
conhecidas nos mitos. Ao analisar o filme A Pequena Sereia, a partir da abordagem arquetípica do fe-
minino, nota-se uma nova aparência da Deusa Afrodite. Nesse sentido, o projeto de pesquisa intitulado 
“Os arquétipos femininos nos contos de fadas no imaginário infantil e seus significados para atualidade” 
pretende refletir sobre a influência dos arquétipos femininos dos contos de fadas no imaginário infantil e 
seus significados para a atualidade. Para tanto, foi realizada leitura analítico-interpretativa com base em 
teóricos que abordam sobre a origem e influência dos arquétipos na mente humana, na mitologia grega e 
sua influência no arquétipo da Deusa na psique feminina. Dentre eles, destacam-se: Bolen (1990); Jung 
(1969; 2002); Woolger e Woolger (2007). Foi possível promover análises críticas no que concerne o 
imaginário, constatando a influência dos arquétipos femininos dos contos de fadas no imaginário infan-
til. A partir da análise do filme, foi possível compreender que Ariel não é uma princesa indefesa a espera 
de um salvador, pois ela nega a cultura da sua família para realização do sonho de viver no mundo dos 
humanos e, consequentemente, encontra um homem pelo qual se apaixona.
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OS CONHECIMENTOS E AS REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES 
SOBRE ANIMAIS SILVESTRES NO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Geraldo Miranda Do Nascimento; Marcelo Alves Ramos

E-mail: nascimento.geraldo@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Percepção Ambiental, Escola, Estudantes, Animais Silvestres, Etnozoologia

Este estudo buscou analisar o conhecimento de estudantes sobre animais silvestres, sendo desenvolvido 
em uma escola pública de Surubim (Agreste-PE). Entrevistou-se um total de 399 alunos com idades de 
10 a 22 anos. As informações sobre os animais foram obtidas por meio de questionários e foi usado o 
teste estatístico de Kruskal-Wallis para verificar se há variação dos conhecimentos em função da série, 
gênero e do local onde residem. Registramos um total de 3064 citações e uma riqueza de 210 animais, 
186 silvestres e 24 domésticos. Sobre a média de citação por série verificamos que houve diferenças 
significativas (p<0,05). O 9º EF e o 3º EM apresentaram a maior média de animais conhecidos, 10,1 e 
9,06 respectivamente, enquanto o 8º EF (6,02) e o 2º EM (6,82) a menor. Os animais silvestres mais 
conhecidos foram leão (271 citações), cobra (228), onça (200), macaco (181) e tigre (125). Os animais 
citados como silvestres, mas que são domésticos, não se destacaram nas citações, tais erros foram co-
metidos por um número pequeno de estudantes: avestruz (25 citações), cavalo (16) gato (15) e cachorro 
(14). Quando analisamos a riqueza de espécies citadas por grupo de animais, houve um maior destaque 
para os mamíferos (102), répteis (26) e aves (55). Quanto a análise de gênero, os meninos citaram em 
média 8,56 animais e as meninas 6,82, mas não houve diferenças estatísticas (p>0,05).
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OS ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E A MODALIDADE EDUCACIONAL 
NO BRASIL

Luana Ferreira Gomes; Geam Karlo Gomes

E-mail: luanafg65@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Imaginário, Educação, Brasil.

O imaginário educacional pode ser interpretado como uma formação de pensamento a fim de acender 
progressivamente a uma liberdade criadora, em vez de ser entregue a fantasia ou ao delírio, carece um 
uma abordagem individual e coletiva, visto que é compartilhado através de arquétipos presentes em 
mitos e sonhos. Como uma especificidade do imaginário, auxilia para enriquecer a representação do 
mundo e as identidades. Neste trabalho, tem-se como objetivos averiguar a abrangência dos estudos do 
imaginário no Brasil e as linhas de investigação sobre a modalidade educacional, identificar os grupos 
de pesquisa sobre o imaginário no Brasil e suas principais linhas de investigação, analisar os campos 
de atuação dos grupos de pesquisa sobre o imaginário em torno da modalidade educacional e, por fim, 
aferir resultados dos principais estudos sobre o imaginário educacional no Brasil. Nesse estudo, foram 
realizados levantamento e análise de dados com a proposta de investigar a abrangência dos estudos do 
imaginário no Brasil na modalidade educacional, cuja principal finalidade é a quantificação para análise 
estatística. A partir do levantamento, foram localizados 234 grupos de estudo que estudam o imaginário, 
porém, apenas 15 grupos se detêm sobre a relação entre imaginário e educação, o que representa 6%. 
Sendo assim, essa amostra evidencia que se trata de um campo de pesquisa de poucos estudos ainda no 
Brasil.
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OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE DA TERMINALIDADE DA 
VIDA

Cristianne De Barros Santos; Aurora Karla De Lacerda Vidal

E-mail: crisbarros18@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Profissionais De Saúde, Cura, Morte

O processo da morte não é apenas um fato biológico, mas, também uma construção social, que pode ser 
vivida e interpretada de muitas maneiras, de acordo com diferentes significados compartilhados sobre 
essa experiência, momento histórico, contextos sociais e culturais. Os profissionais da área de saúde 
são expostos a situações de enfrentamento da morte de pessoas sob seus cuidados, sobretudo aqueles 
que atuam em hospitais. Objetivou-se neste estudo pensar o término de um ciclo sob a perspectiva dos 
profissionais de saúde. Foi realizada revisão da literatura do tema proposto, através de busca nas biblio-
tecas virtuais MEDLINE via PubMed/BVS e Periódicos Capes. Estudos apontam que no início da Idade 
Média, a morte era vista como algo natural, encarada com familiaridade. No século XVIII, a morte tinha 
caráter dramático, que predomina o culto ao cemitério e o luto exagerado, no qual o protagonista passa 
a ser a família e não o morto. Tal situação perdurou pelo século XIX, os parentes omitiam ao doente a 
gravidade do seu estado na tentativa de poupá-lo, a morte era tabu. A medicina, subsidiada pelos avan-
ços tecnológicos, proporcionou uma mudança na representação social da morte. Apesar desse confronto 
com a morte no seu cotidiano de trabalho, os profissionais encontram dificuldade em encará-la como 
parte integrante da vida, considerando-a, como resultado do fracasso terapêutico e doesforço pela cura.



475SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

OS SIGNIFICADOS DE FRAÇÕES NO CONTEXTO DA 
ENFERMAGEM: ELABORAÇÃO DE MATERIAL POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO

Daianny Maria De Andrade; José Roberto Da Silva

E-mail: daiannymaria15@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Etnomatemática, Material Potencialmente Significativo, Enfermagem, Fração.

A necessidade de mão de obra qualificada despertou o interesse da população brasileira por cursos pro-
fissionalizantes, pois aumentou 772 mil em 2008 a 2014 no número de matrículas segundo dados do 
Censo da Educação Básica, do Ministério da Educação. Essas formações no âmbito de suas atividades 
práticas deparam-se com situações que necessitam de conhecimentos matemáticos, no caso dos cursos 
técnicos em enfermagem não é diferente, por muitas vezes as instituições que ofertam o curso, focam no 
uso das técnicas. Assim, os técnicos são condicionados ao fazer em si, as vezes não conseguem identificar 
e/ou se familiarizar com um dado conhecimento acadêmico que permeia a sua prática. Alguns dos erros 
cometidos pelos técnicos na administração de medicações, podem ter origens na falta da compreensão 
das idealizações matemáticas. Neste contexto, esta pesquisa investe na Etnomatemática e na Teoria 
Ausubeliana como aportes teóricos pedagógicos visando a elaboração de um Material Potencialmente 
Significativo (MPS) intencionado a promover o ensino dos cinco significados de frações, com intuito de 
contornar distorções como a caracteriza anteriormente em relação ao conhecimento matemático que 
permeia atividades como administração de medicamentos. Logo, a pesquisa classifica-se como qualita-
tiva e etnográfica, visando atribuir significados aos dados e visou estudar uma cultura.
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OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COLAGENASES POR BACTÉRIAS 
OBTIDAS DO SOLO DA REGIÃO DE SERRA TALHADA

José Aprígio Dos Anjos Neto; Daniela De Araújo Viana Marques

E-mail: joseaprigioneto@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SERRA TALHADA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Bactérias, Isolamento, Identificação, Produção, Colagenases

As colagenases têm sido estudadas devido as suas inúmeras aplicações na área médica, industrial e 
biotecnológica. Por mais estudos que apareçam, ainda se faz necessária a busca por novas formas de 
obtenção dessa enzima. Desta forma, objetivou-se isolar e identificar bactérias do solo do Sertão de 
Pernambuco produtoras de colagenases, visando sua aplicação na indústria e na medicina. As bactérias 
foram isoladas diretamente de amostras de solo e identificadas por métodos fenotípicos e moleculares. 
Para o estudo de produção, as bactérias selecionadas (A2, D5.2, D8.2 e D9.1), em estudo prévio, foram 
devidamente inseridas em meio com gelatina a 1% pH 7,0 sob agitação por 24h a 200 rpm e 37ºC. A cada 
hora, amostras foram coletadas para determinação da biomassa e da atividade colagenolítica, construin-
do uma curva de crescimento e de produção da enzima. Na etapa de identificação, todas as bactérias 
isoladas foram identificadas como Bacillus cereus. Os resultados de atividade colagenolítica atingiram o 
valor de 130 U/mL na 7ª hora de crescimento para o Bacillus cereus - D5.2, e as outras linhagens acom-
panharam o mesmo padrão de produção, porém apenas na 11a h. A seleção de novos micro-organismos 
obtidos do solo de caatinga capazes de produzir enzimas a partir de processos de baixo custo são funda-
mentais para a aplicação na indústria médica e farmacêutica.
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PADRONIZAÇÃO DA AMPLIFICAÇÃO ISOTERMAL MEDIADA POR 
LOOP (LAMP) PARA DETECÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

TIPO 31
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PALAVRAS-CHAVES: Câncer, Cervical, Hpv-31, Diagnóstico, Molecular, Lamp.

A cada ano mais de 270.000 mulheres chegam à óbito no mundo por conta do câncer cervical. Em 99% 
dos casos é constatada presença do papilomavírus humano (HPV), demonstrando que a infecção per-
sistente é o principal fator de risco. Pelo menos 15 tipos de HPVs são descritos como oncogênicos, e os 
mais prevalentes são o HPV-16 e o 18. Contudo, na região Nordeste do Brasil, o HPV-31 é o tipo mais 
encontrado, após o 16. A incorporação do teste de detecção do HPV como um suplemento para a citolo-
gia, principal estratégia de prevenção, tem melhorado o diagnóstico de lesões pré-cancerosas. A PCR é 
o atual teste padrão ouro para detecção de DNA do HPV, apresentando alta sensibilidade; no entanto, 
possui alto custo e demora na obtenção do resultado. Diante disto, a técnica de Amplificação Isotérmica 
em Alça (LAMP) tem se mostrado resolutiva, pois pode ser realizada num banho seco, com menor custo 
e a positividade da reação visualizada rapidamente pela turbidez ou coloração da reação no tubo. Neste 
âmbito, o objetivo deste trabalho é avaliar a sensibilidade e especificidade do LAMP na detecção do HPV 
31 em amostras cervicais humanas.
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PAPEL DO SUPORTE SOCIAL NA ASSOCIAÇÃO ENTRE 
ATIVIDADE FISICA E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA NOS 

IDOSOS DE RECIFE
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PALAVRAS-CHAVES: Atividade Fisica, Depressão, Suporte Social, Idosos, Recife

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional vem crescendo de forma acelerada nas últimas déca-
das, estudos preveem que até 2025, o Brasil seja o sexto país com a maior quantidade de idosos no 
mundo. A atividade física (AF) parece ser uma ferramenta eficaz no tratamento e na prevenção da de-
pressão. OBJETIVO: Avaliar o papel do suporte social na associação entre atividade física e sintomas 
depressivos em idosos da comunidade do Recife Pernambuco. Método: Estudo transversal parte de um 
projeto maior – EUGERON (Ensaio comunitário randomizado, com foco na avaliação da efetividade de 
intervenções de promoção da saúde em idosos pré-frágeis, frágeis e/ou com DCNT atendidos na ABS do 
município do Recife). Foram incluídos neste estudo 397 idosos, idosos residentes em área de cobertura 
da Estratégia de Saúde da Família na Cidade do Recife (PE). Os dados foram coletados através de um 
questionário validado, aplicado na forma de entrevista face a face. A atividade física de lazer foi avaliada 
pelo IPAQ e a depressão mediante o questionário Geraitric Depression Scale de cinco itens (GDS-5), 
categorizado em sem e com sintomas depressivos. Foram empregados procedimentos descritivos, teste 
Qui-quadrado e regressão logística ajustada por idade e escolaridade. As analises foram estratificadas 
por sexo.
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PARA ALÉM DO OUTRO LADO DA LINHA: UMA REFLEXÃO 
SOBRE O ABISMO EPISTEMOLÓGICO NOS ESTUDOS SOBRE 

MULHERES QUILOMBOLAS E A NECESSIDADE DE UMA TUTELA 
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PALAVRAS-CHAVES: Mulheres Quilombolas, Raça, Gênero, Interseccionalidade

O presente projeto propõe-se a investigar e analisar as vivências e reivindicações de mulheres quilom-
bolas. A pesquisa tem como objetivo geral identificar quais as intersecções existentes entre a ideia de 
dominação imposta pelo processo colonial e a invisibilidade que recaiu sobre as mulheres quilombola e 
as consequências que esse encobrimento provoca na tutela jurídica dessas mulheres. Os objetivos espe-
cíficos são: analisar a construção do feminino, a partir dos estudos sobre as intersecções entre gênero, 
raça e poder, e suas implicações para as mulheres quilombolas como sujeitos sociais; compreender de 
que modo se apresenta nos escritos teóricos o papel da mulher quilombola, traçando novos caminhos 
de compreensão pautados pela afroperspectividade com o recorte de gênero; desenvolver um levanta-
mento sobre a tutela jurídica das comunidades quilombolas em nível federal e estadual (Pernambuco) 
quanto à previsão normativa e políticas públicas. O método de pesquisa a ser utilizado será o dedutivo e 
a abordagem qualitativa. O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem explorató-
ria e analítica. Para compreender o locus social da mulher quilombola, e as consequências em seu trato 
no Direito e nas políticas públicas, parte-se do conceito de interseccionalidade cunhado por Creenshaw, 
que trata do intercruzamento das opressões de raça, classe e gênero. No caso das mulheres quilombolas, 
tem-se, ainda, o marco da territorialidade.
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PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS DOS SEGUNDOS 
MOLARES INFERIORES APÓS REMOÇÃO CIRÚRGICA DE 

TERCEIROS MOLARES: UM ESTUDO DE COORTE
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PALAVRAS-CHAVES: índice Periodontal, Terceiro Molar, Dente Incluso, Bolsa Periodontal, Cirurgia 
Bucal.

A presença de terceiros molares inclusos pode desencadear diversas alterações que comprometem a 
integridade do complexo maxilomandibular. Os danos potenciais aos tecidos periodontais do segundo 
molar adjacente consistem em uma das causas mais comuns para a indicação de sua exodontia. Em 
controvérsia, a própria remoção cirúrgica de dentes inclusos promove destruição óssea local em virtude 
de agentes traumáticos. Neste contexto, índices de avaliação periodontal são usados para determinar 
possíveis mudanças na saúde periodontal da superfície distal dos segundos molares após a exodontia 
de terceiros molares inclusos. Este estudo é considerado observacional classificado como de coorte, que 
acompanha segundos molares inferiores durante seis meses. A população de estudo foram os pacientes 
que procuraram atendimento na Clínica da Universidade de Pernambuco que tinham terceiro molar 
incluso e segundo molar adjacente de um ou ambos os lados. Os instrumentos de avaliação foram: Son-
dagem periodontal, Índice de placa e Índice gengival. A amostra foi dividida de forma randômica, no 
qual foi realizado um sorteio para escolha de quais sítios seriam operados imediatamente e quais seriam 
proservados e operados após seis meses.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O ESTIGMA VIVENCIADO POR 
PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE DE UNIDADES DE 

REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Hanseníase, Incapacidades, Participação Social, Estigma

A hanseníase é uma doença denominada como um problema de saúde pública. Causada pelo Mycobac-
terium leprae, atinge a pele e os nervos periféricos. A trajetória da hanseníase e o imaginário construído 
pela sociedade em relação à doença favorecem o diagnóstico tardio, o estigma e a construções culturais 
que atualmente sofre a influência do contexto social o qual o individuo acometido está inserido. A pre-
sença do estigma e restrição a participação social gera danos psicossociais, compromete os cuidados 
com a saúde, o acesso aos serviços de saúde e o usufruto de direitos. O objetivo do presente trabalho 
é analisar a correlação entre participação social e estigma percebido em pessoas atingidas pela han-
seníase. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e exploratório com abordagem quantitativa. A 
amostra do estudo é constituída por pessoas acometidas pela hanseníase acompanhadas nas 8 unidades 
de referência para tratamento de hanseníase no Recife, entre fevereiro e julho de 2019. A seleção dos 
participantes foi a partir do cálculo para estudos de correlação em que o número de pacientes em cada 
unidade foi proporcional ao número de pacientes cadastrados, totalizando 97 coletas. Os dados foram 
coletados através de um formulário socioeconômico e clínico, escala EXPLANATORY MODEL INTER-
VIEW CATALOGUE (EMIC) e escala de participação social. Está em construção um banco no programa 
EPI INFO, que será exportado para o software SPSS, versão 18, onde será realizada a análise dos dados.
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PELO DIREITO DE DECIDIR: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Em Saúde, Enfermagem, Planejamento Reprodutivo.

A educação em saúde é uma ferramenta indispensável para levar informações acerca da prática sexual 
segura, possibilitando que as mulheres possam expressar suas dúvidas, medos e anseios através de uma 
assistência humanizada, que visa contribuir para uma melhor qualidade de vida, solucionar dificuldades 
e enfatizar os direitos da mulher. O objetivo do projeto foi oferecer acesso à detecção precoce da gestação 
(TRG) e orientações sobre planejamento reprodutivo, uso do preservativo feminino e uso da contra-
cepção de emergência, (em casos de relação sexual desprotegida, gravidez indesejada ou ocorrência de 
violência sexual), com acolhimento da equipe interdisciplinar, para as usuárias atendidas no Ambulató-
rio da Mulher do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM-UPE), no Município do Re-
cife-PE. O estudo é de caráter de Ação, com uma proposta metodológica de promover o conhecimento. 
A ação de extensão é realizada no Ambulatório da Mulher do CISAM-UPE. A população é constituída 
pelas usuárias atendidas no Ambulatório da Mulher. Estima-se a realização do estudo no período de 
maio a dezembro de 2018. O projeto respeita o que preceitua a Resolução Nº 510/2016, do Ministério da 
Saúde, a qual se refere a pesquisas envolvendo seres humanos. As ações de extensão são desenvolvidas 
semanalmente de 2ª a 6ª no período da tarde.
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PERCEPÇÃO DA DOENÇA CARDÍACA DE PACIENTES EM USO 
DE ANTICOAGULANTES ORAIS ACOMPANHADOS EM UM 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Fibrilação Atrial; Anticoagulantes Orais; Doença Cardíaca; Enfermagem; Per-
cepção Da Doença

INTRODUÇÃO: A doença cardíaca dificulta ou impede a circulação sanguínea no organismo e requer 
terapia com anticoagulantes orais (ACOS), para diminuir a coagulação sanguínea, favorecendo o contro-
le de eventos tromboembólicos e hemorrágicos, necessitando de monitoramento e acompanhamento. 
OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada sobre a percepção da doença cardíaca de pacientes em 
uso de ACOS acompanhados ambulatorialmente. MÉTODO: Relato de experiência vivenciado em Agos-
to de 2019, por mestranda em Enfermagem, em um ambulatório especializado em ACOS. A vivência 
deve-se à coleta de dados para dissertação, sob supervisão de sua orientadora, que investiga a percepção 
da doença cardíaca de pacientes anticoagulados. Os participantes do estudo, referem-se à clientes com 
Fibrilação Atrial, em uso da terapia com ACOS, acompanhados ambulatorialmente. RESULTADOS: 
Evidenciou-se percepção negativa da doença cardíaca, além da experiência enriquecedora de produção 
científica, aplicação de instrumentos de coleta e criação de vínculo entre os participantes e pesquisado-
res. É fundamental a busca pela produção científica, possibilitando avaliar aspectos e comportamentos 
dos pacientes anticoagulados, e gerar evidências que embasarão teorias e conclusões, produzindo co-
nhecimento científico para direcionar estratégias e planos de assistência mais eficientes, oferecendo um 
serviço de melhor qualidade para a população.
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE UM GRUPO DE EXTENSÃO 
ACERCA DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS INTEGRANTES: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA
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PALAVRAS-CHAVES: Segurança, Paciente, Educação Em Saúde

A Portaria MS/GM nº 529/2013 estabelece que um conjunto de protocolos básicos devem ser implan-
tados: prática de higiene das mãos, cirurgia segura, segurança na prescrição, uso e administração de 
medicamentos, identificação de pacientes, comunicação nos estabelecimentos de Saúde, prevenção de 
quedas e úlceras por pressão, transferência de pacientes entre pontos de cuidado e uso seguro de equi-
pamentos e materiais. O projeto de extensão: Educação em Saúde: Implementando ações de Segurança 
do Paciente no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), tem como objetivo reduzir os riscos de 
infecção hospitalar através de ações de educação em saúde para pacientes e acompanhantes. As ações 
são realizadas por acadêmicas nas enfermarias do HUOC. São utilizados cartazes, contendo informações 
acerca de cada meta da segurança do paciente preconizadas pelo Ministério da Saúde, de forma didática. 
As atividades são desempenhadas em duplas ou trios no turno da tarde. Em cada mês, aborda-se uma 
meta específica. No mês de agosto foi realizado o acolhimento das novas integrantes, onde foi discuti-
do como seriam as abordagens, além do que pode ser melhorado nos materiais utilizados. Com isso, 
concluímos que a segurança do paciente vem se tornando assunto de interesse mundial, por objetivar a 
diminuição dos riscos de infecções hospitalares e outras comorbidades.
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PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A VIOLÊNCIA NO 
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Violência Por Parceiro íntimo, Adolescentes, Escola.

INTRODUÇÃO: A violência no namoro (VN) entre adolescentes caracteriza-se pelo comportamento 
intencional de dominação, controle ou restrição à autonomia do parceiro\namorado. A VN, recente 
na literatura científica, é reconhecida como um problema de saúde pública e fenômeno multicausal 
influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais relacionados a experiências prévias de exposição à 
violência. OBJETIVOS: Analisar a percepção e as vivências de adolescentes quanto à violência nas rela-
ções de namoro. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido em uma escola pú-
blica estadual de ensino fundamental e médio em Recife-PE. A amostra foi do tipo intencional composta 
pelos adolescentes selecionados para participar de uma intervenção educativa para prevenção da VN 
no educandário e composta por estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental II e 1º ano do ensino 
médio. As entrevistas foram realizadas em local privativo e gravadas em áudio tipo MP3®, com a devida 
autorização dos participantes. Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. RESUL-
TADOS: Participaram da entrevista 30 adolescentes com idade entre 13 e 17 anos. Após a transcrição, 
os dados foram compilados e organizados e estão em fase de codificação/categorização e interpretação.
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PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOROPOSITIVOS ACERCA DO HIV/AIDS: 
UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Maria Gabriella De Melo; Fátima Maria Da Silva Abrão

E-mail: mgabriellamelo@outlook.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
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PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Síndrome De Imunodeficiência Adquirida, Percepção Social, Idosos, 
Enfermagem

De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) pacientes com 
sorologia positiva para o HIV a partir dos 50 anos já podem ser considerados idosos. Quebrando o pa-
drão de crescimento da quantidade de casos dos anos anteriores, do ano de 2017 para o de 2018, foram 
reduzidos em cerca de 50% os número de casos dessa faixa etária segundo o Ministério da Saúde. O 
presente trabalho objetivou analisar a percepção que os idosos soropositivos tem acerca do HIV/Aids 
tomando como teoria interpretadora, a TRS (Teoria das Representações Sociais). Foram aplicados dois 
tipos de questionário; um que abordou dados sociodemográficos e clínicos e outro de evocações livres 
o qual possibilitou a análise das possíveis representações sociais. Pôde ser constatado que as palavras 
“Medo” e “Preconceito” foram evocadas de forma mais incisiva e inicial pelos entrevistados, e represen-
tam possivelmente a concepção mais entranhada sobre qual é a representação existente para a amostra 
estudada. Também foi observada alta incidência de evocação das palavras “Medicação e “Morte” porém 
evocadas em momentos mais posteriores na ordem das palavras faladas. Ainda, as palavras “Cuidado”, 
“Doença”, “Normal” e “Prevenção” foram evocadas mais prontamente, no entanto em menor frequência.



487SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Ansiedade Ao Tratamento Odontológico, Comunicação.

Os adolescentes tendem a buscar atendimento odontológico principalmente em casos de urgência, mui-
tas vezes apresentando ansiedade odontológica e dificuldades de se comunicar e se expressar em relação 
à sua saúde bucal. Assim, o objetivo deste estudo foi descrever a percepção do paciente adolescente com 
relação ao atendimento odontológico, considerando ansiedade, comunicação, sentimentos e preferên-
cias de enfrentamento. Trata-se de um estudo descritivo de caráter exploratório. A amostra foi formada 
por 60 pacientes adolescentes de 10 a 19 anos de ambos os sexos selecionados por conveniência. O ques-
tionário SAID (Survey of Anxiety and Information for Dentists), contendo 26 questões, foi aplicado no 
seu formato impresso na sala de espera da Clínica do Adolescente do curso de Odontologia da Universi-
dade Federal de Pernambuco (UFPE), antes do atendimento odontológico. A maioria dos participantes 
não apresentaram ansiedade odontológica, no entanto, 30% da amostra reduziram a ansiedade após 
o preenchimento do SAID. Os adolescentes querem que o cirurgião-dentista lhes forneça explicações 
e informações sobre seu tratamento (90%), e 28,3% fizeram pelo menos um pedido ao seu dentista, a 
maioria relacionada a dor que estão sentindo e sobre o uso de aparelhos ortodônticos. No entanto, 40% 
relataram não ter nenhuma pergunta para fazer ao cirurgião-dentista, apesar de terem demonstrado 
curiosidade quanto ao trabalho desse profissional.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Odontologia Hospitalar, Oncologia

Mais de 80% dos problemas bucais poderiam ser resolvidos na atenção primária. Entretanto, quando 
isto não ocorre e o indivíduo é atendido na atenção secundária e/ou na terciária, o profissional se depara 
com os agravos de doenças como a cárie dentária e a doença periodontal, favorecendo infecções e óbitos. 
Pacientes hospitalizados podem apresentar efeitos colaterais em cavidade bucal, em geral, decorren-
tes da doença, imunossupressão e/ou tratamentos a que são submetidos. E essas manifestações bucais 
adquirem grande importância, em virtude de comprometimento local e sistêmico, especialmente, em 
pacientes sob terapia antineoplásica. Assim, é necessário conhecer a condição bucal de indivíduos sob 
assistência oncológica e odontológica. A fim de favorecer a prevenção, o tratamento e o monitoramento 
das doenças bucais, evitando complicações. Deste modo justifica-se a relevância deste estudo em prol 
de uma assistência integral e humanizada. Objetiva-se nesta pesquisa verificar o perfil buco-dental de 
indivíduos sob terapias antineoplásicas e assistência hospitalar, bem como, identificar a prática odonto-
lógica em um contexto de promoção à saúde e prevenção de agravos dentro de um contexto hospitalar. 
Estudo transversal com dados secundários.
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PALAVRAS-CHAVES: Carcinoma Hepatocelular, Li-rads, Cirrose Hepática, Nódulo Hepático

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o câncer primário do fígado mais comum. O rastreamento em cir-
róticos possibilita a detecção precoce com impacto na sobrevida. Persistem questionamentos ainda não 
elucidados relacionados a adição de dados laboratoriais aplicados ao LI-RADS (Liver Imaging Reporting 
and Data System) como mais uma ferramenta para o diagnóstico precoce do CHC. OBJETIVO: Verificar 
a associação entre as características clínico-laboratoriais dos pacientes cirróticos com nódulo hepático 
após categorização do LI-RADS. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de corte transversal, retrospecti-
vo, com 62 pacientes agrupados conforme LI-RADS (LR 1+2, LR 3, LR 4, LR 5). Os nódulos hepáticos fo-
ram diagnosticados, segundo a classificação da AASLD (Associação Americana para Estudo das Doenças 
Hepáticas) e LI-RADS. Foram utilizados testes estatísticos para verificar a associação entre os grupos, 
além do teste de concordância Kappa. RESULTADOS: Observadas associações estatísticas após análise 
univariada de valores progressivamente mais elevados das variáveis AST (p=0,008), ALT (p=0,019), FA 
(p=0,0052), GGT (p=0,0023), AFP (p=0,0001), tamanho do nódulo (p=0,0001) e idade (p= 0,007) no 
grupo LR 5 em relação ao LR 3. Foi possível observar, também, na análise univariada, níveis mais ele-
vados para o grupo LR 5 de FA (p=0,0228), AFP (p=0,022) e idade (p= 0,046) em relação ao grupo LR 
1+2. A AFP também apresentou níveis séricos maiores no grupo LR 4 em relação ao LR 1+2 (p=0,004).
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Leucemia, Linfoma, Atenção à Saúde

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase importante do indivíduo e recebe uma parcela de influência e 
cuidados em saúde intrafamiliar. Em Pernambuco, as neoplasias se constituem como segunda principal 
causa de morte na população dos 10-19 anos de idade, sendo a leucemia o tipo principal. Conhecer o per-
fil destes usuários é oportuno para melhor organização da assistência à saúde. OBJETIVO: Descrever o 
perfil dos adolescentes com neoplasias hematológicas atendidos em dois hospitais de referência do esta-
do de Pernambuco. Método: Estudo quantitativo, amostra de 27 adolescentes de 10-19 anos diagnostica-
dos com leucemias ou linfomas. Coleta de dados por entrevistas gravadas e transcritas, após aprovação 
em comitê de ética - CAAE 09940719.7.3001.5192. Resultados parciais: 92% dos adolescentes atendidos 
são de Pernambuco, distribuídos de todas as mesorregiões, 78% de raça parda, 48% católicos, 52% com 
renda igual ou inferior a um salário mínimo, 44% com até 8 anos de estudo. 74% referiram ter estratégia 
de saúde no bairro em que reside, 66% tem o diagnóstico de leucemia e 41% citaram histórico familiar 
de câncer. Pelo menos 62% necessitam de alojamento e transporte, oferecido pelo núcleo de atenção a 
criança com câncer e pelas cidades de procedência do usuário, pois 64% são do interior do estado.



491SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CURSO DE 
ODONTOLOGIA DO SERTÃO DO NORDESTE DO BRASIL

Marilia De Lima Soares; Marianne De Vasconcelos Carvalho

E-mail: marilia28@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Epidemiologia, Doenças Bucais, Assistência à Saúde, Estudos Transversais.

INTRODUÇÃO: A crescente interiorização dos cursos de graduação na área de saúde já é uma realida-
de. Além de oportunizar crescimento intelectual e melhora na inserção no mercado de trabalho para 
a população local e das áreas circunvizinhas, ainda gera oferta de serviço de saúde para estas pessoas. 
Entender o perfil desta população que será atendida é de fundamental importância para a organização 
dos serviços de saúde. OBJETIVO: Descrever o levantamento epidemiológico que traça o perfil dos pa-
cientes adultos atendidos na clínica do curso de Odontologia, campus Arcoverde, da Universidade de 
Pernambuco. METODOLOGIA: Estudo transversal, em que foi realizada uma análise retrospectiva de 
275 prontuários correspondentes aos anos de 2015 a 2017. Foram descritos: dados demográficos (cor da 
pele, gênero, idade, cidade onde mora, naturalidade e profissão); queixa principal; hábito (tabagismo); 
presença de variação da normalidade e lesões em cavidade oral; necessidade de tratamento em áreas es-
pecíficas e número de tratamentos concluídos. Os dados coletados foram tabulados e a análise estatística 
foi realizada no programa Statistical Package for the Social Sciences. RESULTADOS: O gênero feminino 
foi o que mais procurou atendimento (64,7%) e a faixa etária variou de 18 a 79 anos. A queixa principal 
mais relatada foi que os pacientes procuravam por uma consulta de rotina (23,8%).
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM GESTANTES 
ADOLESCENTES RESIDENTES EM PERNAMBUCO REGISTRADOS 

NO PERÍODO DE 2007-2016

Clarita Dobbin Carneiro; Mirian Domingos Cardoso

E-mail: claritadobbin@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Sífilis Em Gestante, Adolescente, Epidemiologia

INTRODUÇÃO: O início da atividade sexual tipicamente se dá durante a adolescência, período o qual 
os jovens encontram-se particularmente vulneráveis e em busca da experimentação e de sua identidade. 
Nessa perspectiva, os adolescentes constituem-se um grupo de especial vulnerabilidade às IST e, entre 
essas está inserida a sífilis, doença infecciosa crônica causada pelo Treponema pallidum, de transmissão 
predominantemente sexual. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico da sífilis em gestantes ado-
lescentes residentes em Pernambuco, notificadas no período de 2007-2016. METODOLOGIA: Estudo 
transversal de base populacional, com dados do SINAN Sífilis em Gestantes, em adolescentes de 10 a 19 
anos. Foram analisadas as variáveis sociodemográficas e clínico epidemiológicas, através das frequên-
cias absolutas e relativas. RESULTADO: No período do estudo, 1.494 adolescentes foram notificadas 
com sífilis na gestação, das quais 95,0% tinham de 10 a 19 anos, 78,6% eram pardas/pretas, 67,5% eram 
analfabetas ou tinham até o ensino fundamenta incompleto e, 52,1% residiam na I regional de saúde. 
Quanto as características clínico-epidemiológicas, 79,4% foram notificadas no 2° e 3° trimestres da ges-
tação, 63,7% apresentavam sífilis primária. Quanto a testagem, 93,2% realizaram o Teste Não Trepo-
nêmico e 51,8% o Teste Treponêmico no pré-natal, dos quais, respectivamente, 92,8% e 95,8% foram 
reagentes. Tratamento com Penicilina G benzatina 7.200.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
BULLYING: IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE 

SUA OCORRÊNCIA

Manuela Campos Maia; Betise Mery Alencar Souza Macau

E-mail: manumaia12@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Cyberbullying, Violência Escolar, Adolescentes.

INTRODUÇÃO: O bullying, não tem uma tradução exata para o português, mas se refere à intimidação. 
Zoar, ameaçar, humilhar, excluir ou até mesmo difamar são algumas das palavras que o definem. A ex-
pressão tem sido utilizada nos ambientes escolares para se referir às atitudes hostis, agressivas e mesmo 
violentas que ocorrem sistematicamente nas relações interpessoais de alunos entre si ou de professores 
e alunos definindo-se como o “desejo consciente e deliberado de maltratar uma pessoa e colocá-la sob 
tensão”. OBJETIVO: Traçar o perfil de estudantes de níveis fundamental e médio que sofrem com o 
bullying em uma escola da rede de ensino de Pernambuco. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 
ação, tipo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma população de 471 
estudantes, adolescentes, com faixa etária entre 10 e 19 anos. Aplicados questionários adaptados, com 
perguntas específicas sobre bullying, cyberbullying e violência escolar. Analisou-se por meio da aplica-
ção do questionário variáveis sociodemográficas, como: idade, sexo, raça, cor, gênero e escolaridade ma-
terna assim como diagnóstico do perfil vítima- agressor. RESULTADOS: foram alcançados 65, 39% da 
população proposta para o estudo. A respeito do sexo dos participantes 51,9% foi sexo masculino, 25,7% 
meninas. Conclusão: Diante dos números alcançados, vê-se o quanto se torna importante à manutenção 
a conscientização sobre o problema, perpetuando as políticas antibullying nos espaços escolares.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E TELEASSISTÊNCIA DA OBESIDADE 
EM ADOLESCENTES NA ILHA DE FERNANDO DENORONHA-PE/

BRASIL

Esley Gonzaga Da Costa; Letícia Moura Mulatinho

E-mail: esleygc@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Telemonitoramento, Obesidade, Adolescentes.

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica de causa multifatorial, associada a diversas morbi-
dades, e que atinge todas as idades e classes sociais, sendo necessária a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis e atividades físicas regulares para o seu controle e sua prevenção. O uso de tecnologias, como 
o telemonitoramento, pode ser uma importante estratégia para o acompanhamento à distância, com 
ações educativas e que promovam a saúde. OBJETIVOS: Telemonitoramento da obesidade dos ado-
lescentes residentes em Fernando de Noronha para classificar o perfil epidemiológico e clínico, estudar 
estratégias e ferramentas tecnológicas que contribuam com as ações de teleassistência. METODOLO-
GIA: O estudo é denominado pesquisa-ação. A população é de 237 adolescentes matriculados na Escola 
da Ilha. Foi utilizado um questionário semiestruturado, contendo: dados de identificação e sócio de-
mográficos; história clínica e hábitos de vida. Foi realizada aferição da pressão arterial (PA); do peso e 
da altura, para verificação do índice de massa corpórea (IMC); da circunferência abdominal (CA) e da 
circunferência do pescoço (CP). RESULTADOS: Até o momento classificamos 72 adolescentes, sendo 
54,17% do sexo feminino, e 45,83% sexo masculino. Quanto aos valores da PA, 75% normotensos, 12,5% 
pré-hipertensos, e 11,11% hipertensos. 29,17% tinham valores da CC elevados e CP, 12,5% possuíam va-
lores acima do recomendado.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E FUNCIONAL DE 
PACIENTES IDOSOS COM FRATURAS DE MEMBROS INFERIORES 

SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA.

Heloisa Jácome Correia; Francisco Locks Neto

E-mail: heloisa_jacome@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Fraturas ósseas; Extremidade Inferior; Idoso.

INTRODUÇÃO: O contingente populacional de idosos vem expandindo anualmente. Esta realidade tem 
determinado uma modificação no perfil demográfico e de morbimortalidade, com envelhecimento da 
população resultando em problemas da terceira idade, como a fratura. OBJETIVO: Traçar o perfil epi-
demiológico e clínico de pacientes idosos com fraturas de membros inferiores submetidos à cirurgia 
ortopédica no Hospital Universitário Dr. Washington Antônio de Barros, da cidade de Petrolina-PE, no 
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo preliminar 
descritivo, retrospectivo e quantitativo realizado a partir da análise de dados obtidos através do Aplicati-
vo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). Foram coletados os dados secundários de pacientes 
idosos com fraturas de membros inferiores submetidos à cirurgia ortopédica no Hospital Universitário, 
no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Os dados foram armazenados em um banco de dados 
do Excel 2016 e analisadas utilizando o software SPSS for Windows, versão 21.0. RESULTADOS: Foram 
realizadas um total de 724 cirurgias de MMII. A maioria dos pacientes, 61,1%, foram do sexo feminino, 
e a média de idade foi de 76,15 anos ± 9,49 anos (IC95%: 75,42- 76,86 anos). A fratura de colo de fêmur, 
fratura pertrocantérica e fratura do fêmur, com parte não especificada foram as mais prevalentes, cor-
respondendo a 31,2%,26,8% e 4,4%, respectivamente.
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PERFIL LIPÍDICO DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE  
RECIFE-PE

Leyliane Fernanda Da Silva Ribeiro; Simone Maria Muniz Da Silva Bezerra,

Monique Oliveira Do Nascimento E Rebeka Maria De Oliveira Belo E

E-mail: leyliane_fernanda@hotmail.com.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Dislipidemias, Fatores De Risco, Doenças Cardiovasculares.

INTRODUÇÃO: A dislipidemia é um problema de saúde mundial e é provocada por mudanças no estilo 
de vida da população. Referida como uma doença metabólica, causada pelo aumento dos níveis de Co-
lesterol de Baixa Densidade, diminuição dos níveis de Colesterol de Alta Densidade, e/ou elevação de 
Triglicerídeos, a dislipidemia é um fator associado a Doenças Cardiovasculares, de caráter modificável. 
OBJETIVO: Avaliar o perfil lipídico de hipertensos acompanhados na atenção primária do município 
de Recife-PE. METODOLOGIA: Estudo transversal que está vinculado a um projeto maior intitulado 
“Avaliação do risco cardiovascular global e rastreamento dos níveis pressóricos no município de Reci-
fe”. Realizada nos 8 Distritos Sanitários da cidade de Recife. A amostra foi selecionada aleatória e por 
conveniência, a partir dos critérios de inclusão e exclusão. O início da coleta se deu após a aprovação 
do CEP da UPE, sob o parecer número 2.576.758. O armazenamento e a análise dos dados coletados 
vêm sendo realizados pelo software estatístico SPSS 20.0. Resultados parciais: têm- se os parâmetros 
clínicos e sociodemográficos de 80 pacientes, dos DS I ao IV. A idade média foi de 60,88 (± 10,6) anos 
e predominância do sexo feminino (71,3%). A etnia parda foi a mais prevalente, (50,0%). Apenas 18,8% 
mostrou PA normal e 45% usam até 2 drogas anti-hipertensivas.



497SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

PERVERSÃO EPSICOPATIA: UMA LEITURA PSICANALÍTICA DO 
PCL-R NOS JOVENS EM CONFLITO COM A LAI NA FUNASE

Mateus Monteiro De Gois Barros; Henrique Figueiredo Carneiro

E-mail: mateusmonteirog@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Psicopatia, Perversão, Pcl-r, Jovens

O objetivo deste estudo foi investigar a presença de traços de personalidade psicopáticos em jovens em 
conflito com a lei na Fundação de Atendimento Socioeducativo - FUNASE de Garanhuns. Foi utilizada a 
escala Psychopathy Checklist Revised – PCL-R, considerada como padrão ouro na avaliação da psicopa-
tia, para identificar tais traços em sujeitos cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade na referi-
da instituição. Após a tabulação de dados, os resultados foram analisados e interpretados à luz da teoria 
psicanalítica, associando a psicopatia (termo psicológico/psiquiátrico/criminal) à perversão (uma das 
três grandes estruturas clínicas da psicanálise, comumente relacionada a atos de contravenção da lei. 
Normalmente o PCL-R é utilizado, junto a outros instrumentos, para finalidades diagnósticas, classifi-
cando como TP (Transtorno Parcial) e TG (Transtorno Global) os sujeitos que apresentam, respectiva-
mente, psicopatia moderada e intensa, no entanto, tais agrupamentos foram aqui utilizados somente 
como referências para análise, não possuindo qualquer pretensão diagnóstica. Segundo a autora que 
adaptou o instrumento à realidade brasileira, sujeitos são considerados como TP quando apresentam 
escores acima de 12 e abaixo de 23, enquanto que os TG apresentam escores de 23 ou mais. Foi detectada 
a presença de níveis moderados e intensos do construto estudado. Do mesmo modo como em estudos 
similares, foram encontradas inúmeras similaridades entre psicopatia e perversão.
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PLANEJAMENTO DE ROTAS PARA ROBÔS ASSISTIVOS USANDO 
GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS

Agostinho Antônio Freire Júnior; Bruno José Torres Fernandes

E-mail: aafj@ecomp.poli.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Robótica Assistiva, Planejamento De Rotas, Visão Computacional, Redes Neu-
rais, Aprendizagem Profunda

Dado o crescimento da robótica assistiva, que se trata do ramo de pesquisa de dispositivos que possam 
sentir, processar informação sensorial para executar ações em benefício de pessoas com dificuldades, 
torna-se importante a análise da forma com que a relação entre dispositivo e usuário vai ser dada, por 
exemplo, a interferência causada por um deslocamento autônomo que não respeite convenções sociais. 
Recentemente foi proposto um novo modelo de rede neural chamado de Generative Adversarial Networ-
ks (GANs), que tem como objetivo a geração de padrões a partir de entradas reais que são apresentadas 
previamente. Tendo isso, consegue-se notar que o comportamento humano pode ser representado pelas 
GANs, dessa forma, é possível definir como um robô possa chegar a um determinado local, de modo 
que sua trajetória respeite as convenções esperadas. Como objetivos, mostrar que é possível apresentar 
uma abordagem de geração de rotas que se ajustem às determinadas situações, com essas baseando-se 
no comportamento humano; que as GANs apresentam soluções viáveis para problemas relacionados à 
locomoção; que as GANs podem ser utilizadas para mimetização do comportamento humano; que as 
GANs podem ser utilizadas na redução do espaço de busca. Foi feita uma revisão da literatura que está 
relacionada ao tema do projeto, o desenvolvimento dos softwares será feito nas linguagens de progra-
mação Python e Java.
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PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS BIOATIVOS

Julia Millena Dos Santos Silva; Marcos Verissimo De Oliveira Cardoso

E-mail: juliasilva1js@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Doença De Chagas, Trypanosoma Cruzi, Tiossemicarbazonas, Tiazóis

INTRODUÇÃO: Doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença tropical negligenciada, 
transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi e tem como seu principal vetor, o triatomíneo, também 
conhecido como Barbeiro. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que exista aproximadamente 
6 milhões de pessoas infectadas pela doença em todo o mundo e 70 milhões morando em áreas de risco. 
Mesmo sendo uma doença conhecida a mais de 100 anos, apenas dois medicamentos são utilizados na 
sua terapêutica, o benznidazol e o nifurtimox, que sempre foram objetos de debates, devido aos seus 
efeitos colaterais e a sua eficácia limitada na fase crônica da doença. Com isso surge a necessidade de 
estudos sobre novos protótipos candidatos a fármacos, dentre eles estão as tiossemicarbazonas (TS) 
e os tiazóis, moléculas que apresentam uma ampla gama de atividades biológicas. Acredita-se que a 
ciclização da TS para obtenção do anel tiazol potencialize seu efeito conta o Trypanosoma cruzi. OBJE-
TIVO: serão desenvolvidos o planejamento e síntese de inéditos tiazóis quimicamente funcionalizados 
candidatos à fármacos para tratamento da doença de Chagas. METODOLOGIA: Para a obtenção da série 
TBP, inicialmente reage-se a 2-benzoilpiridina carboxialdeído (1) com a tiossemicarbazida (2), em meio 
etanólico, acidificado brandamente (4 gotas AcO2H, pH 6,5-5,5), para a obtenção da hidrazona 3.
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PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SINTESE E AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS BIOATIVOS

Anny Micaeli Macedo Sousa; Marcos Verissimo De Oliveira Cardoso

E-mail: annymicaeli2015mica@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Doença De Chagas, Trypanosoma Cruzi, Tiazóis.

INTRODUÇÃO: atualmente não há um substituto para o fármaco utilizado no tratamento da Doença de 
Chagas, o Benznidazol, cujo medicamento possui elevada toxicidade, inespecificidade nas diferentes for-
mas evolutivas do Trypanosoma cruzi (T. cruzi) e incapacidade de cura na fase crônica da doença. Deste 
modo, é de crucial importância a busca por novas moléculas com maior atividade tripanocida e menor 
citotoxidade, que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras dessa doença. OBJETI-
VOS: sintetizar novos derivados cíclicos da tiossemicarbazona TBP.1-6; caracterizar estruturalmente os 
tiazóis TBP.1-6 (1H-RMN, 13C-RMN, IV e cristalografia); realizar ensaios de citotoxidade in vitro frente 
a diferentes linhagens celulares. METODOLOGIA: reagiu-se inicialmente a 2-benzoilpiridina carboxial-
deído com a tiossemicarbazida, em meio etanólico, acidificando brandamente, para a obtenção da res-
pectiva hidrazona. Para a obtenção dos tiazóis, reagiu-se a hidrazona com a respectiva alfa-halocetona 
aromática, em meio alcoólico, para obtenção dos respectivos tiazóis (TBP.1-6). RESULTADOS: Através 
da aplicação de metodologias bem estabelecidas na literatura, foram sintetizados e purificados 6 iné-
ditos tiazóis com rendimentos satisfatórios, planejados estruturalmente como agentes antichagásicos.
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PODE RESPIRAR! ATIVIDADE ELUCIDATIVA ALUSIVA AO DIA 
NACIONAL DE COMBATE AO FUMO

Tarita Régia Neves Beserra; Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti, Sheilla Nadíria Rodrigues Da Costa

E-mail: taritaregia@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSMATA SUL - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Tabagismo, Redução De Danos, Nicotina

INTRODUÇÃO: O Projeto de extensão Pode Respirar! Tabagismo, Redução de Danos e Educação em 
Saúde no SUS/PE (aprovado no Edital 001/2018) tem dentre seus objetivos a formação de recursos 
humanos para o Sistema Único de Saúde. Em 1986 foi criado pela Lei Federal 7.488 o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, por este motivo foram desenvolvidas atividades 
educativas alusivas a este dia. OBJETIVO: socializar informações sobre uso do tabaco e seus derivados, 
controle do tabagismo e a oferta de tratamento para dependentes de nicotina pelo SUS. METODOLO-
GIA: No primeiro momento realizado no auditório do Campus Mata Sul iniciou-se com o depoimento de 
um ex-fumante, Claudio Batista, convidado com o intuito de conciliar seu relato com os dados obtidos 
durante o estudo. Com sua apresentação foram abordados os seguintes temas: histórico (aspectos so-
ciais relacionados ao início do uso do tabaco, no caso o cigarro), dependência, benefícios adquiridos com 
o abandono do vício, redução de danos e estratégias de diminuição do uso da droga. Utilizou-se recurso 
pedagógico onde foi exposto os componentes cancerígenos encontrados no tabaco com uma didática 
visual de um cigarro ampliado (cigarrão).
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PODE RESPIRAR! TABAGISMO, REDUÇÃO DE DANOS E 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUS/UPE

Karoline Rodrigues De Oliveira; Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti; Sheilla Nadíria Rodrigues Da Costa

E-mail: karolineoly_linda@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA SUL - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Tabagismo, Sus, Formação.

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão Pode Respirar! Tabagismo, Redução de Danos e Educação em 
Saúde no SUS/UPE (aprovado no Edital 001/2018) tem dentre seus objetivos a formação de recursos 
humanos para o Sistema Único de Saúde. OBJETIVO: socializar a processo formativo em ações de con-
trole de tabagismo e oferta de tratamento para dependentes de nicotina no SUS. METODOLOGIA: A 
formação teve por objetivos refletir sobre a história, fundamentos e princípios âmbito do Sistema Único 
de Saúde no contexto da Promoção à Saúde; discutir os aspectos envolvidos forma articulada à discussão 
da Redução de Danos; contribuir com o desenvolvimento de atividades educativas sobre Saúde, Redu-
ção de Danos nos diversos espaços vinculados dos participantes formação; incentivar a produção de 
artigos, relatos de experiências e/ou correlatos sobre as atividades desenvolvidas. Os facilitadores eram 
integrantes do Projeto de Extensão (discentes, residentes e técnicos administrativos da UPE). RESUL-
TADOS: concluíram a formação 20 discentes, técnicos e residentes da UPE; 12 participantes externos. 
Foram desenvolvidos 08 planos de intervenção nas instituições parceiras atingindo 120 pessoas. Consi-
derações Finais: A inclusão de discentes, técnicos e residentes ampliou o debate, possibilitou a troca de 
experiências e aproximação de conteúdos.
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POLIMORFISMO DO FATOR DE PROLIFERAÇÃO PEROXIMAL 
ATIVADO POR RECEPTOR GAMA (PPAR-G) (RS1801282) E 
SUA ASSOCIAÇÃO COM LIPODISTROFIA EM PACIENTES 

SOROPOSITIVOS PARA HIV EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

Victor Fernando Da Silva Lima; Maria Do Socorro De Mendonça Cavalcanti

E-mail: victor.silva@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Lipodistrofia, Terapia Antirretroviral, Ppar ?, Polimorfismo

INTRODUÇÃO: A introdução da terapia antirretroviral (TARV) proporcionou um aumento da expec-
tativa de vida nos pacientes infectados pelo HIV. Por outro lado, o uso prolongado da TARV provocou 
efeitos adversos como alterações metabólicas, dislipidemia, resistência insulínica e lipodistrofia (LD). 
A LD é um evento adverso, caracterizado pela perda e/ou acúmulo de tecido adiposo. Entretanto, nem 
todos os pacientes em uso de TARV desenvolvem eventos adversos, sugerindo que fatores genéticos 
possam estar envolvidos no desenvolvimento da LD. Estudos polimorfismos de genes envolvidos no 
metabolismo lipídico, como o PPARG, que podem influenciar no surgimento de LD e apoptose de células 
adiposas, podem contribuir para o esclarecimento dessas variações individuais no desenvolvimento de 
alterações metabólicas em pacientes com HIV durante o uso da TARV. OBJETIVO: Verificar associação 
entre o polimorfismo do gene PPARG (rs1801282) e a LD em pacientes soropositivos para HIV em uso 
de TARV. METODOLOGIA: A população do estudo é atendida nos serviços de referência para HIV/
AIDS do Recife, no Hospital Correia Picanço e Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Trata-se de um es-
tudo analítico transversal com comparação de grupos, onde foi aplicado um questionário de autorrelato 
para determinação da LD. O DNA das amostras foi extraído a partir de sangue total. Para a detecção dos 
SNPs foi utilizada a metodologia do PCR em tempo real, empregando o sistema TAQMAN.
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POLIMORFISMOS RS4644 (+191 C>A) ERS4652 (+292 A>C) E 
EXPRESSÃO DO GENE LGALS3 EM PACIENTES COM LEUCEMIA 

PROMIELOCÍTICA AGUDA

Ilana De França Azevedo; Maria Do Socorro De Mendonça Cavalcanti

E-mail: ilanafranca87@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Lgals3, Galectina-3, Leucemia Promielocítica Aguda, Biomarcador, Prognóstico, 
Sobrevida.

Apesar de ótimos resultados da Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), casos de recaídas ainda exis-
tem e pesquisar novos marcadores prognósticos é importante para prevenir episódios de recidivas. A 
galectina-3 (gal-3) está associada, em doses elevadas, a maiores taxas de recaída e menor sobrevida em 
leucemias agudas e polimorfismos no gene LGALS3 estão relacionados com alterações nos níveis desta 
proteína. O objetivo do trabalho é determinar a frequência dos polimorfismos rs4644 e rs4652 e expres-
são do gene LGALS3 em pacientes com LPA e verificar sua associação com risco de recaída, prognóstico 
e sobrevida. Foram utilizadas amostras de DNA e RNA extraídos de sangue periférico/medula óssea de 
pacientes diagnosticados no Hemope. A genotipagem dos SNPs e a expressão do LGALS3 foram analisa-
das pela técnica de PCR em tempo real. Até o momento, foram inseridos 108 pacientes com mediana de 
idade de 36 anos e relação M:F de 1:1,25. Quanto ao risco de recaída, 49%, 40%, 11% são do risco inter-
mediário, alto e baixo, respectivamente. A frequência do tipo de transcrito PML-RARa foi de 60%, 40% 
para bcr1/2 e bcr3, respectivamente. A sobrevida global foi de 57% e a taxa de recaída foi de 9,6%. As ge-
notipagens dos SNPs +191 e +292 foram realizadas em 66 e 55 pacientes, respectivamente. Destes, 47% 
tinham o alelo variante (C) para o +191, este grupo possuiu menor incidência de coagulopatia (p=0,03).
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) – 
LOGÍSTICA REVERSA EM FOCO: LIMITES E POSSIBILIDADES 

PARA A GESTÃO ORGANIZACIONAL

Meiriely Beatriz Souza Vasconcelos; Maria Luciana De Almeida

E-mail: meiriely95@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Sociedade, Realidade, Métodos, Ambiente, Resíduos, Acompanhamento.

Nos últimos anos, há discussões sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável no qual haja 
equilíbrio; assim em 2010, o congresso nacional brasileiro instituiu a política nacional de resíduos sóli-
dos (PNRS), na qual marca o início de um processo de articulação entre o governo, mercado e a socie-
dade civil. A maioria das pessoas não enxergam os danos que causam todos os dias ao meio ambiente, 
assim a logística reversa é um aspecto fundamental dentro dessa nova política. Nesse sentido, deseja-se 
entender como as cadeias produtivas estão lidando com o fato de terem que cumprir tal demanda; quais 
cadeias terão o uso desse tipo de logística e quais suas possibilidades, evidenciando os impactos se não 
se adequarem. Neste contexto, será realizada uma análise das ações do estado de Pernambuco referente 
a PNRS, a partir deste, serão visualizadas as cadeias que estão envolvidas e como estas executam suas 
ações relacionadas a logística reversa. Estes dados serão obtidos nos sites dos governos federal e esta-
dual, visto que Pernambuco já possui plano estadual de resíduos sólidos e alguns programas nesta área. 
A pesquisa está sendo fundamentada teoricamente por dados de acesso público, visando identificar as 
cadeias que já usam a logística reversa e observar as estratégias utilizadas pelas mesmas. A metodologia 
a ser utilizada se baseia em estudar o campo empírico de forma que consiga obter informações claras e 
sustentadas tanto na teoria como na prática.
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POTENCIALIDADE DA POLPA E DOS RESÍDUOS DA JACA 
(ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS. LAM.) NA ELABORAÇÃO DE 

UM PRODUTO SUSTENTÁVEL

Edinalva Maria Da Silva; Cristhiane Maria Bazílio De Omena Messias

E-mail: edinalvam58@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Jaca, Entrecasca, Doce, Aproveitamento, Fibras.

INTRODUÇÃO: As partes mais consumidas da jaca são, a polpa ou bagos e as sementes, as demais 
porções da fruta, como por exemplo, a entrecasca são descartadas. Desse modo, a produção de doces 
apresenta-se como uma forma viável de aproveitamento de excedentes da fruta. OBJETIVO: O intuito 
deste trabalho foi desenvolver, caracterizar e comparar a composição físico-química e nutricional dos 
doces cremosos light, obtidos da polpa e do resíduo de jaca (entrecasca). METODOLOGIA: Os frutos da 
variedade jaca dura, foram adquiridos na zona rural do município de Senhor do Bonfim-BA. Duas for-
mulações de doces foram desenvolvidas, a F1 (apenas polpa) e a F2 (polpa e entrecasca). Foi realizado o 
processo de batimento em liquidificador convencional, sem peneiramento, com posterior aquecimento 
de 90 a 100° C, em ambas as formulações. RESULTADOS: Os doces cremosos de jaca dietético sem en-
trecasca e com entrecasca apresentaram características físico-químicas compatíveis com os outros doces 
dietéticos descritos na literatura. A diferença entre os dois doces nas análises físico-químicas, em sua 
grande maioria, se deu pela presença da entrecasca, principalmente em relação ao conteúdo de fibras. 
Não foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) quanto ao conteúdo de cinzas, açúcares redu-
tores, carboidratos e proteína. O doce de entrecasca é mais calórico, e possui maior teor de umidade, isso 
se deve ao menor conteúdo de sólidos solúveis da entrecasca.
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PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO PROFESSOR 
CHAVES, MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE

Ronaldo Dos Santos De Moura; João Allyson Ribeiro De Carvalho

E-mail: ronaldomoura9113@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSMATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Meio Ambiente, Práticas Sustentáveis, Problema Ambiental

A pesquisa científica desenvolvida está pautada na relevância de práticas ambientais nas diversas es-
feras das sociedades humanas. Sobretudo no ambiente escolar. Ciente da responsabilidade cidadã de 
formar para a vida, a concepção ecológica reveste-se de significativa relevância. Assim sendo, adotou-se 
como objetivo geral a construção de um programa com propostas inovadoras e viáveis de Educação Am-
biental, pautado na sustentabilidade tendo como público alvo a comunidade escolar da Escola de Aplica-
ção Professor Chaves, localizado no município de Nazaré da Mata, a partir das experiências do estudante 
em seu cotidiano escolar. Para tanto, adotou-se como percurso metodológico a definição qualitativa de 
caracterização dos espaços, identificação dos impactos e definição de metas para fins de recuperação: 
fato basilar para definir propostas concretas com fins à resolução de situações/problemas específicos a 
partir da problematização da sala de aula. Como resultados, apresentamos uma matriz de problemas 
ambientais identificados a partir da percepção dos estudantes. Ao longo da pesquisa, os conteúdos cur-
riculares subsidiaram abordagem cada vez mais complexa. Sobretudo no que se refere à participação 
do estudante bolsista e sua prática na articulação dos saberes apresentados em classe com a prática e o 
protagonismo estudantil.
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PRÁTICAS AVALIATIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM 
ESCOLAS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Keila Da Silva Pereira; Marcílio Barbosa Mendonça De Souza Júnior

E-mail: keilapaes94@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação Escolar, Ensino-aprendizagem, Educação Física.

Avaliar e ser avaliado é algo constante, até mesmo no nosso dia a dia. No campo educacional a avalia-
ção escolar vem sendo bastante estudada e várias discussões acumuladas. Trazendo esse tema para o 
componente curricular Educação Física, aparecem limitações no que se refere às explicações teóricas e 
em seu uso no processo de ensino e aprendizagem. A partir disso, temos a seguinte problemática: como 
ocorrem as práticas avaliativas em aulas de Educação Física no Ensino Médio em Escolas de Referência 
da Rede de Ensino do Estado de Pernambuco? Nosso objetivo é analisar objetos e processos das práti-
cas avaliativas em aulas de Educação Física em Escolas de Referência da Rede de Ensino do Estado de 
Pernambuco. Metodologicamente faremos uma pesquisa de cunho qualitativo e para a coleta dos dados 
de campo, utilizaremos questionário online, entrevista semiestruturada e observação sistemática, como 
também o estudo bibliográfico e documental. E para o tratamento dos dados encontrados usaremos a 
análise de conteúdo categorial por temática. No que concerne a desdobramentos futuros, está pesquisa 
demanda continuidade para estudos teóricos com leituras e fichamentos, coleta e análise dos dados 
diante das práticas avaliativas utilizadas por professores da área que lecionam em Escolas de Referência 
da Rede de Ensino do Estado de Pernambuco.
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PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE 
ÁS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO - PRATICAS DE AUTOCUIDADO EM HANSENÍASE: 
REABILITAÇÃO FÍSICA E PSICOSSOCIAL.

Maria Louize Marques Calixto; Danielle Christine Moura Dos Santos

E-mail: marialouizee@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Hanseníase, Autocuidado, Prevenção Secundária.

INTRODUÇÃO: As práticas de autocuidado visam melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida 
pela hanseníase, estimulando o paciente a cuidar de si. O grupo de autocuidado (GAC) é uma das es-
tratégias para a prevenção de incapacidades. OBJETIVO: Fortalecer grupos de autocuidado em han-
seníase na Região Metropolitana de Recife. METODOLOGIA: Projeto de extensão atua na promoção 
do autocuidado em hanseníase desde 2014. O projeto faz parte do programa Práticas de cuidado e de 
garantia de direito à saúde ás pessoas atingidas pela hanseníase no estado de Pernambuco. Anualmente 
são selecionados e treinados estudantes de enfermagem, que participam da capacitação de profissionais 
e manejo de grupos; apoio aos profissionais nas reuniões dos GAC; monitoramento dos participantes 
através da aplicação de escalas. Tem parceria com secretarias de saúde, movimento social e financiado 
por uma entidade holandesa. RESULTADOS: Os grupos acontecem em 04 (quatro) unidades de referên-
cia em assistência às pessoas atingidas pela hanseníase, os GACs realizam encontros periódicos com os 
pacientes, que podem variar de 15 dias a um mês. Os grupos são coordenados por profissionais da área 
de saúde e composto por pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares estima-se que participam 
aproximadamente 100 pacientes com idade entre 18 e 69 anos. O foco das temáticas discutidas envolve 
o cuidado físico e psicossocial. Os extensionistas desenvolvem dinâmicas e materiais educativos.
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PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE 
ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE - PROJETO 

INTEGRAÇÃO MORHAN

Giovana Ferreira Lima; Raphaela Delmondes Do Nascimento

E-mail: 98giovana@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Hanseníase, Cuidado, Direito

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa com alto poder incapacitante, onde os acometidos pela 
doença necessitam de um cuidado integral que atenda suas necessidades e vulnerabilidades sociais. 
Nesse contexto O projeto de extensão “Práticas de cuidado e de garantia de direitos à saúde às pessoas 
atingidas pela hanseníase - projeto integração Mohan”,foi criado em 2011 com o objetivo de inserir os 
estudantes como observatórios nas ações do Movimento de Reintegração das Pessoas Acometidas pela 
Hanseníase (Morhan), um movimento social sem fins lucrativos que trabalha na eliminação e controle 
da hanseníase através de atividades de conscientização e foco na construção de políticas públicas efica-
zes para a população. O projeto realiza ações de forma multiprofissional e interinstitucional na Região 
Metropolitana do Recife, buscando o fortalecimento da participação social na luta pela garantia dos 
direitos das pessoas acometidas pela hanseníase.
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PREVALÊNCIA DAS INTERNAÇÕES INFANTIS POR DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS RELACIONADAS COM O DESMAME PRECOCE 

NO BAIRRO COSME E DAMIÃO DO MUNICÍPIO DE  
PETROLINA-PE

Emily Oliveira Duarte; Flávia Bezerra De Souza Melo

E-mail: emilyduarte2016@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Nutrição; Desmame; Aleitamento Materno; Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO: A prática do aleitamento materno é uma das medidas essenciais para a saúde e desen-
volvimento da criança no início da vida. O desmame precoce ocorre quando antes dos 180 dias de vida a 
criança ingere nutrientes que não oriundos do leite materno, tais como chá, água e sucos. Durante esse 
desenvolvimento o desmame precoce pode acarretar problemas em seu trato respiratório e gastrointes-
tinal sendo, portanto, o ato de amamentar de suma importância para o desenvolvimento motor- oral 
da criança como para a sua transição alimentar. OBJETIVO: Descrever a prevalência das internações 
infantis por Doenças Respiratórias relacionadas com o desmame precoce e o impacto dessa interrupção 
sobre a saúde materno infantil. Verificar se os casos de internação por doença respiratória possuem 
como fator de risco o desmame precoce; Identificar os casos de doenças respiratórias mais prevalentes; 
Identificar se o fator socioeconômico tem influência na ocorrência do desmame precoce; Correlacionar 
as variáveis sociodemográficas das genitoras residentes na área urbana de Petrolina-PE; Avaliar se a in-
fluência cultural interfere no processo de amamentação; Descrever os motivos alegados para o desmame 
precoce entre as mães analisadas METODOLOGIA: Análise descritiva de prontuários que se enquadra-
vam nos quesitos crianças de 0 a 3 anos, com infecções respiratórias do bairro Cosme e Damião.
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS CUIDADORES 
INFORMAIS DE IDOSOS DEPENDENTES FUNCIONAIS 

ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA

Maria Tayná Silva Feitosa; Fabia Maria De Lima

E-mail: mariataayna@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Do Idoso, Cuidadores, Depressão.

INTRODUÇÃO: Estudos que associem o impacto da depressão em idosos cuidadores de idosos são em 
pequeno número e foram realizados em populações com perfil diferente da brasileira. A depressão está 
diretamente ligada à qualidade de vida e processos de trabalho do ser humano. OBJETIVO: Identificar 
a prevalência de depressão em idosos que cuidam de idoso. METODOLOGIA: Foi desenvolvido no am-
bulatório de geriatria do Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC/Recife-PE, por meio de entrevista 
semiestruturada, dividida em quatro eixos: Perfil sócio-demográfico, hábitos do cuidador, dados asso-
ciados ao cuidado e escalas de avaliação, tendo objetivo de abranger o máximo de temáticas possíveis. 
Atenderam aos critérios estabelecidos um total de 130 participantes. RESULTADOS: Entre os 130 ido-
sos incluídos no estudo, 50 participantes (38.5%) tiveram rastreio positivo para depressão, de acordo 
com GDS-15. Entre os 130 idosos cuidadores informais de idosos dependentes funcionais que compuse-
ram a amostra final do presente estudo, 85.4% eram do sexo feminino. A idade média dos idosos foi de 
67.68anos (desvio padrão - DP: ± 6.26), variando entre 60 a 84 anos. Além disso, foi percebida grande 
característica afetiva durante as respostas das entrevistas, visto que, muitos cuidadores eram membros 
da própria família do idoso que recebia o cuidado.
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PREVALÊNCIA DE DOR NAS COSTAS EM ADOLESCENTES 
ESCOLARES DE PETROLINA.

Abilene Pinheiro Santos Da Silva; Gabriela Belarmino Dantas

E-mail: abilene_p@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Dor Nas Costas, Saúde Do Adolescente, Desenvolvimento Infantil, Prevalência

INTRODUÇÃO: A dor nas costas acomete cada vez mais adolescentes escolares, causando prejuízos 
no rendimento e na qualidade de vida, e pode ter recorrências na fase adulta. Pode estar associada a 
posturas inadequadas durante atividades diárias e mochilas com pesos exacerbados. Logo, o presente 
estudo tem o objetivo de avaliar a prevalência de dor nas costas e os fatores de risco associados em 
adolescentes escolares da cidade de Petrolina-PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal 
e descritivo realizado em adolescentes escolares no Estado de Pernambuco, no município de Petrolina- 
PE. Foram incluídos jovens de 10 a 16 anos após a devolução com assinatura do Termo de Assentimento 
pelo mesmo e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pais. O presente projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob 
número do Parecer:1.834.691. Para avaliação de dor nas costas foi utilizado o questionário Back Pain 
and Body Posture Evaluation Instrument (BackPEI). A mochila foi pesada por uma balança digital. RE-
SULTADOS: Ao total, foram avaliados 298 adolescentes, no qual 198 (66,4%) relataram ter sentido dor 
nas costas. Referindo baixa intensidade da dor, não se sentir impedidos de realizar atividades recreati-
vas. A maioria (67,7%) praticava exercício físico além das aulas de educação física e bem distribuídos na 
frequência das dores.
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PREVALÊNCIA DE ISOLADOS CLÍNICOS DE PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA RESISTENTES A COLISTINA EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO, RECIFE, BRASIL: 2014-2018

Káritas Farias Alves Lima; Márcia Maria Camargo De Morais
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Prevalencia, Colistina, Pseudomonas Aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa é um dos patógenos mais frequentemente isolados em pacientes de unidades 
de terapia intensiva. Sua capacidade de desenvolver resistência a múltiplas drogas tem levado ao uso de 
antibióticos cada vez mais potentes como as polimixinas (polimixina B e colistina), especialmente nos 
casos de isolados resistentes a carbapenêmicos. Nos últimos anos, o aparecimento de isolados de P.aeru-
ginosa resistentes a colistina tem sido detectado em um hospital unversitário na cidade de Recife, Brasil. 
Diante deste cenário, este trabalho teve como objetivo analisar a prevalência de isolados clínicos de 
P.aeruginosa resistentes a colistina, a partir da coleta de dados do laboratório de microbiologia do hos-
pital. Entre os anos de 2014 a 2018, foi observado aspectos como perfil de susceptibilidade e evolução 
da resistência durante o período de estudo. Os resultados mostraram que a porcentagem de cepas resis-
tentes à colistina variou de 4 a 12% do número total de isolados no período de 2014 a 2018. Em relação 
ao local de origem de onde foram isoladas as cepas resistentes, a maioria dos isolados foram oriundos 
de cultura de secreção traqueal (36%) seguida de urocultura (29%). Os testes de susceptibilidade para 
outras classes de antibióticos, mostraram que durante o período de estudo, a porcentagem de isolados 
resistentes a carbapenêmicos variou de 36 a 76%, tendo seu ápice no ano de 2017.
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PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 
NO COMPLEXO PRESIDIÁRIO DE RECIFE- PE

Marcos Antonio De Souza Lima; Arnaldo De França Caldas Junior

E-mail: marcosouza20@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Presídio, Prisioneiro, Violência, Drogas

A organização do Estado para com o sistema carcerário é uma notícia constante nos meios de comuni-
cação. O consumo de drogas entre os detentos e a violência existente no âmbito prisional estão entre 
os principais desafios encontrados. Esta pesquisa teve como objetivo mapear o consumo de drogas no 
maior Complexo Prisional em população do Brasil. Foi realizado um estudo analítico transversal, com 
uma amostra de 756 pessoas privadas de liberdade. Um questionário sobre dados sociodemográficos foi 
aplicado por um anotador previamente treinado. Na análise estatística foram realizados testes específi-
cos para comparação de proporção nos níveis de fatores qualitativos. Observou-se que 49,1% da amostra 
consumiam drogas ilícitas com a predominância do uso da maconha, e foram percebidos valores signifi-
cativos da prevalência desse consumo entre os mais jovens, casados e que fazem uso de tabaco e bebida 
alcóolica. Os achados obtidos evidenciaram a necessidade de implementar programas de atenção como 
forma de diminuir o consumo de drogas. Programas de segurança governamentais para bloquear o trá-
fico de drogas dentro das prisões poderão trazer uma modificação na conduta da população carcerária.
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES: 
IMPLEMENTANDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM MEIO 

AMBIENTE

Betty Rose De Araújo Luz; Betty Rose De Araújo Luz

E-mail: betty.luz@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Escorpião, Thythius Stigmurus, Acidentes

Define-se acidente escorpiônico ou escorpionismo como o quadro de envenenamento provocado pela 
injeção de veneno através do aparelho inoculador dos escorpiões. Os representantes de maior importân-
cia em saúde pública no Brasil são do gênero Tityus, com várias espécies descritas, sendo as principais: 
T. serrulatus (escorpião-amarelo); T. bahiensis (escorpião-marrom); T. stigmurus (escorpião amarelo 
do Nordeste) e T. paraensis (escorpião-preto da Amazônia). Objetivo. Neste contexto, foi criado na dis-
ciplina de Zoologia dos Invertebrados do Instituto de Ciências Biológicas o grupo de estudos “Amigos 
do escorpião”, que propõe dentro das suas atividades desenvolver ações de extensão em educação am-
biental e em saúde, conscientizando a população para a prevenção de acidentes com escorpiões, por 
meio do conhecimento de aspectos da biologia, ecologia e comportamento desse animal. Metodologia. 
Implementar práticas de educação popular em meio ambiente, voltadas para educação ambiental atra-
vés de atividades lúdicas e palestras, a partir da atuação de discentes de Ciências Biológicas nas ações 
do grupo de estudo “Amigos do Escorpião”, para informação e esclarecimento das pessoas moradoras 
de áreas com ocorrência de escorpiões e de , ações preventivas da ocorrência de pragas urbanas. Resul-
tados. Realizou-se a oficina interativa durante a IV Jornada de Zoologia do ICB, na SU 2018, para trazer 
informação para a comunidade sobre os escorpiões e as formas de prevenção de acidentes. Conclusão.
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PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: APRENDENDO A LIDAR 
COM ACIDENTES

Clarissa Régia E Silva; Elizabeth De Souza Amorim

E-mail: clarissaregia@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Primeiros Socorros, Ensino Médio, Prevenção De Acidentes, Emergências

O projeto de extensão Primeiros Socorros nas Escolas: aprendendo a lidar com acidentes pretende rea-
lizar ações de ensinamento básico sobre técnicas de primeiros socorros em situações de emergências/
urgências clínicas ou traumáticas para estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino 
médio em instituições públicas e privadas de Recife e Região Metropolitana. O projeto tem como ob-
jetivo caracterizar as diversas situações clínicas e traumáticas que exijam ações de primeiros socorros; 
Identificar e observar as características de cada função do organismo na ordem de prioridade preconi-
zada pelos protocolos internacionais para atendimento as emergências. A metodologia vem se baseando 
na visita em escolas definidas previamente, após um acordo e apresentação do projeto com a direção da 
escola, podendo ser em escolas públicas e privadas. sendo o dia da ação acordado previamente com a 
direção da escola, considerando a disponibilidade da escola e dos acadêmicos envolvidos. Formando-se 
grupos de cinco pessoas e escalas, também de acordo com a disponibilidade dos discentes, que desenvol-
vem na escola uma atividade com duração de 60 a 120 min. Essa apresentação é construída e organizada 
sob supervisão e apresentada à coordenação do PEPEAV.
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PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS QUE ACOMETEM AS 
CRIANÇAS ATÉ OS 6 MESES DE VIDA: UMA COORTENA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE.

Izabela Bianca Bezerra De Souza; Analíria Moraes Pimentel.

E-mail: souzaiza1982@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Criança, Agravos Respiratórios, Agravos Gastrointestinais, Agravos 
Dermatológicos.

INTRODUÇÃO Os recém-nascidos apresentam o sistema imunológico imaturo, tornando-o suscetível 
aos agentes infecciosos. Eles são dependentes da transferência materna passiva de anticorpos no início 
da vida fetal e neonatal. Sendo assim, é frequente a ocorrência de doenças respiratórias, gastrointesti-
nais e tegumentares. OBJETIVO Identificar quais os principais agravos que acometem as crianças até 
os 6 meses de idade. METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa do tipo longitudinal prospectiva do 
tipo coorte. A pesquisa é composta por crianças menores de 6 meses, nascidas no Hospital Memorial 
Guararapes, localizado em Jaboatão dos Guararapes. As puérperas, mediante assinatura do consen-
timento livre e esclarecido, informaram o perfil vacinal e características sociais e clínicas, e dados do 
recém-nascido para o preenchimento do questionário estruturado. O acompanhamento foi realizado via 
telefone a cada 15 dias a fim de verificar a ocorrência de manifestações clínicas, no período de julho de 
2016 a dezembro de 2017. Foram pesquisados dados de 1211 crianças. RESULTADOS Identificou-se um 
quantitativo considerável de mães adolescentes correspondente a 16,9%. Foi percebido um baixo nível 
de escolaridade das mães, 29,46% estudaram até o ensino fundamental. Foram observados 352 agravos 
respiratórios, 62 gastrointestinais e 10 dermatológicos. 101 crianças receberam aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de idade.
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PROCESSOS DE DISCRIMINAÇÃO E DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
EM DECORRÊNCIA DE QUESTÕES DE GÊNERO: REFLEXÕES A 

PARTIR DE JUDITH BUTLER

Maria Vitória Lima De Melo; Fernando Da Silva Cardoso

E-mail: vitoria.melo_09@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Judith Butler, Lgbtfobia, Discriminação

A Constituição traz o princípio da igualdade. Tal base principiológica trouxe discussões acerca do racis-
mo, xenofobia e outras formas de discriminação no STF, mediante a omissão legislativa. Entretanto, os 
crimes de LGBTfobia continuavam sem discussão pelo Legislativo. Assim, foram ajuizados um Mandado 
de Injunção e uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ao STF, objetivando que a temática fosse deba-
tida no Pleno. Aqui, far-se-á uma leitura desses votos, com o objetivo de relacioná-los com a filosofia de 
Judith Butler e alguns dos seus conceitos: performatividade, corporeidade, que tratam das construções 
sociais que ocorrem para com os sujeitos mediante os atos de fala. Logo, os votos serão analisados sob 
um ponto de vista jurídico-filosófico. A partir da análise feita dos votos dos ministros, os objetivos que 
norteiam o trabalho são: compreender em que medida o pensamento queer de Judith Butler contribui 
para pensar os processos de discriminação e de violação de direitos decorrentes de questões de gênero; 
Apresentar as principais intersecções teóricas entre teoria queer e diversidade de gênero a partir da obra 
Butleriana; Relacionar a perspectiva butleriana sobre as noções de ‘discriminação’ e ‘violência’ e refletir 
sobre a precariedade enquanto processo de violação de direitos de sujeitxs marcados por vulnerabilida-
des de gênero.
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PROGRAMA - A MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO, ATIVIDADES 
EDUCATIVAS PARA APREENSÃO DO CONHECIMENTO EM 

CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

Julio Brando Júlio Messias; Júlio Brando Messias

E-mail: julio.messias@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Capacitação, Cultura, Exposição.

A morfologia humana é o ramo da biologia que compreende a citologia, histologia, embriologia e anato-
mia. Essas disciplinas contêm conteúdo que se inter-relacionam com a biológica molecular, bioquímica, 
genética, fisiologia e patologia. A compreensão dessas disciplinas é vital para entender os processos cor-
póreos e perceber como as anormalidades estruturais levam a distúrbios que pode resultar em doenças. 
O Programa “A morfologia não tem mistério...” surge com o propósito de desenvolver diferentes ativida-
des para serem divulgadas em escolas, faculdades na forma de exposições, curso, oficinas etc. As ações 
ofertadas servirão para: capacitação de professores (ensino médio, e superior), de alunos de diferentes 
cursos, mas também atender ao público em geral, através das oficinas, além dos concursos e exposições. 
OBJETIVO: O Programa em tela tem como proposta capacitar através diferentes abordagens metodoló-
gicas formas de aprender, refletir, discutir e vivenciar temas pertinentes a Citologia, Histologia, Embrio-
logia e Anatomia. RESULTADOS: (1) Exposição de Embriologia para o ensino médio e técnico; (2) Curso 
de técnicas histológicas e (3) I Simpósio Pernambucano de Morfofisiologia. As atividades desenvolvidas 
foram registradas nos Anais da IV Jornada de Zoologia – ICB/UPE.
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PROGRAMA DE EXTENSÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E 
NEGLIGENCIADAS (PEDIN)

Camila Da Silva Santana; Maria Beatriz Araújo Silva

E-mail: 1camilasantana.522@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Doença De Chagas, Educação Em Saúde, Saúde Pública

INTRODUÇÃO: A doença de Chagas é uma das patologias de mais larga distribuição no continente ame-
ricano. São mais de sessenta espécies de triatomíneos responsáveis pela transmissão natural da infecção 
pelo Trypanosoma cruzi, intervindo diretamente na sua veiculação. No Brasil, estima-se de 5 a 6 milhões 
e aproximadamente oitenta milhões de pessoas vivem em risco de contaminação na América Latina. 
OBJETIVO: Conscientizar crianças da escola Iracema Moura quanto a prevenção da doença de Chagas. 
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo sobre a doença de chagas e preparado um material utilizado 
nas “aulas”. Foi produzido uma aula em Power Point com tópicos sobre a temática e imagens ilustrati-
vas, assim como panfleto informativo que foi entregue na escola, restaurante e pousada da cidade. As 
aulas aconteceram por cerca 50 minutos, foi explicado o que seria a doença, como se adquire, o que fazer 
caso adquiri-la e formas de prevenção. A aula foi interativa e na medida que as dúvidas surgissem as 
mesmas foram esclarecidas. Ao final da aula, como método audiovisual utilizou-se um vídeo chamado 
“Desenho Animado sobre o barbeiro e a doença de Chagas”, em seguida, foram expostos mostruários 
com os triatomíneos montados em caixas plásticas contendo adultos, formas jovens e ovos do inseto 
para o conhecimento e reconhecimentos dos vetores. RESULTADOS: As aulas ocorreram na tarde do 
dia 21 e manhã do dia 22 de agosto de 2019.
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PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA RESGATANDO 
SORRISOS 9

Manuela De Souza Calado; Sandra Lúcia Dantas De Moraes

E-mail: manuelaszc@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Em Saúde, Assistência à Saúde, Organização E Administração, Reabi-
litação Bucal, Redes Sociais, Marketing Social

O Programa de Extensão Universitária Resgatando Sorrisos FOP/UPE proporciona à população co-
nhecimentos que impactam sua qualidade de vida; ao meio acadêmico, oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento de habilidades; à Universidade, aproximação com a comunidade e resposta aos inves-
timentos da sociedade em suas atividades. Objetiva fornecer orientações de saúde à população, assistên-
cia na área de prótese dentária, prevenção do câncer de pele e de boca, prevenção da doença cárie entre 
estudantes e pacientes com necessidades especiais, além de buscar informações epidemiológicas sobre 
a população assistida. Em sua nona edição, a equipe se compõe de 12 docentes de instituições de nível 
superior (UPE, UNIT, UFPE, USC, UFG), 4 discentes de programas de pós-graduação de instituições 
de nível superior (UPE, UFRN, UNESP), 43 discentes de graduação da Universidade de Pernambuco, 
4 membros externos e 9 técnicos em prótese dentária. Pela magnitude de ações e quantitativo de inte-
grantes, ferramentas de gestão para administração são utilizadas. Ações internas e estratégias a serem 
aplicadas durante a realização do programa são divididas em 4 equipes, a fim de obter êxito e garantia 
de parcerias externas: captação de recursos, almoxarifado, controle acadêmico e mídias sociais. São 
adotadas 4 metodologias: clínica, laboratorial, educativa e preventiva, e de pesquisa científica.
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PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES 
SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP

Izabele Sousa Barros; Izabele Barros

E-mail: izabele.barros@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSBENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão Universitária, Empreendedorismo, Moda, Sustentabilidade

O Programa Modateca é formado pelos projetos Modateca Ambiental (MA) e Modateca Social (MS).O 
primeiro se direciona para a sustentabilidade e atua por meio de ações que difundem informações sobre 
os impactos provocados pelo consumo e pelo processo produtivos no meio ambiente. O segundo, ofe-
rece palestras e capacitação em empreendedorismo com ênfase em negócios de moda para mulheres e 
trata sobre o objetivo número 5 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Suas ações contribuem para 
a construção de uma sociedade melhor e mais engajada. Este trabalho objetiva apresentar os resultados 
parciais do programa de extensão. No MS é, a qualificação ocorrem em 3 etapas: implementação; mo-
nitoramento/registro e avaliação.. Quanto à natureza é prática, pesquisa-ação, na qual o interesse recai 
sobre as mudanças sociais centradas no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. Quanto aos 
fins é intervencionista. No tocante ao MA o método se dá através da sistematização da experiência. RE-
SULTADOS: Seleção dos voluntários e reuniões. Publicação em livro internacional /Palestra “ Consumo 
Simbólico” , 40 pessoas /Evento de Certificação das empreendedoras formadas pelo MS em 2018/ Roda 
de Conversa “ Mulheres que inspiram” , 110 pessoas/ Palestra Propulsores Digital,100 pessoas/Mobili-
zação de 50 mulheres negras empreendedoras que começarão a capacitação em outubro. No MA: Roda 
de conversa: “Sustentabilidade na Cadeia Têxtil”,35 ouvintes. Submissão na Mostra Fotográfica da UPE.
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PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES 
SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP

Raabe Samara De Oliveira Santos; Izabele Sousa Barros

E-mail: raabesamara@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão Universitária, Empreendedorismo, Moda, Sustentabilidade.

O Programa Modateca é formado pelos projetos Modateca Ambiental (MA) e Modateca Social (MS).O 
primeiro se direciona para a sustentabilidade e atua por meio de ações que difundem informações sobre 
os impactos provocados pelo consumo e pelo processo produtivos no meio ambiente. O segundo, oferece 
palestras e capacitação em empreendedorismo com ênfase em negócios de moda para mulheres e trata 
sobre o objetivo número 5 de Desenvolvimento Sustentável da ONU que propõe: “Alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Estas ações extensionistas são instrumentos para 
a efetivação do seu compromisso social da UPE, contribuem para a construção de uma sociedade melhor 
e mais engajada .Este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais do programa de extensão. No 
MS é, a qualificação ocorrem em 3 etapas: implementação; monitoramento/registro e avaliação. Meto-
dologicamente a abordagem é configurada como qualitativa, pois o objetivo da amostra é a produção de 
informações ilustrativas, com foco na compreensão da dinâmica das relações sociais. Quanto à natureza 
é prática, pesquisa-ação, na qual o interesse recai sobre as mudanças sociais centradas no agir participa-
tivo e na ideologia de ação coletiva.
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PROGRAMA MODATECA; RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES 
SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP

Fabrícia Maria Ferreira De Almeida; Izabele Barros

E-mail: falecomigoporaqui@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSBENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIASDA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão Universitária, Empreendedorismo, Moda, Sustentabilidade

O Programa Modateca é formado pelos projetos Modateca Ambiental (MA) e Modateca Social (MS).O 
primeiro se direciona para a sustentabilidade e atua por meio de ações que difundem informações sobre 
os impactos provocados pelo consumo e pelo processo produtivos no meio ambiente. O segundo, ofe-
rece palestras e capacitação em empreendedorismo com ênfase em negócios de moda para mulheres e 
trata sobre o objetivo número 5 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Suas ações contribuem para 
a construção de uma sociedade melhor e mais engajada. Este trabalho objetiva apresentar os resultados 
parciais do programa de extensão. No MS é, a qualificação ocorrem em 3 etapas: implementação; mo-
nitoramento/registro e avaliação.. Quanto à natureza é prática, pesquisa-ação, na qual o interesse recai 
sobre as mudanças sociais centradas no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. Quanto aos 
fins é intervencionista. No tocante ao MA o método se dá através da sistematização da experiência. RE-
SULTADOS: Seleção dos voluntários e reuniões. Publicação em livro internacional /Palestra “ Consumo 
Simbólico” , 40 pessoas /Evento de Certificação das empreendedoras formadas pelo MS em 2018/ Roda 
de Conversa “ Mulheres que inspiram” , 110 pessoas/ Palestra Propulsores Digital,100 pessoas/Mobili-
zação de 50 mulheres negras empreendedoras que começarão a capacitação em outubro. No MA: Roda 
de conversa: “Sustentabilidade na Cadeia Têxtil”,35 ouvintes. Submissão na Mostra Fotográfica da UPE.
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PROGRAMA TERRITÓRIO DO BRINCAR: UM ESTUDO DA 
AUTONOMIA PRESENTE NOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

Carla Fernanda Silva Do Prado; Maria De Fátima Gomes Da Cruz

E-mail: carlafeeprado@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Interdisciplinaridade, Brincar, Autonomia

O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa acadêmica que teve como objetivo analisar 
perspectivas interdisciplinares de brinquedos e brincadeiras registrados em vídeos documentários no 
âmbito do Programa Território do Brincar. O recorte aqui apresentado reflete sobre a presença da auto-
nomia, categoria epistêmica da interdisciplinaridade, em algumas brincadeiras do referido Programa. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio da técnica de 
análise documental, nomeadamente das seguintes brincadeiras registradas em vídeos documentários, a 
saber: chicotinho queimado, corrupios, máquina de fazer lingüiça, capitão menino, sinuquinha e pião de 
tampinha de detergente. Buscou-se identificar nos vídeos documentários vivências da autonomia, mate-
rializada por meio das brincadeiras nas expressões e gestos das crianças no ato do brincar. A análise dos 
dados foi realizada por meio da análise de conteúdo seguindo-se uma perspectiva analítico descritiva. 
Os resultados sinalizaram para a vivência da autonomia nas brincadeiras, objeto de análise neste artigo, 
a qual foi materializada nos gestos, expressões, diálogos e parcerias entre as crianças no ato do brincar. 
Conclui-se com base na análise dos vídeos documentários, que pelo brincar as crianças melhoram a 
capacidade de resolver problemas e de assimilarem o mundo à sua maneira, aguçarem a imaginação e 
recriarem situações de forma interdisciplinar e autônoma.



527SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

PROJETO DE EXTENSÃO (RE)INVENTANDO SONS: MÚSICA 
COMO RECURSO TERAPÊUTICO EM PESSOAS PORTADORES DE 

ELA.

Maria Clara Monteiro Barbosa Pimentel; Tatiana Lins Carvalho

E-mail: clarambpimentel@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Cuidados Paliativos, Esclerose Lateral Amiotrófica, Música, Qualidade De Vida

INTRODUÇÃO: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa rara, que não 
possui cura e ainda apresenta mecanismo genético desconhecido. Há comprometimento dos neurônios 
motores levando a atrofia muscular global, sem muitas vezes afetar os movimentos oculares, dos esfínc-
teres ou a cognição. Assim, tornam-se importantes medidas e terapias que tragam melhora na qualidade 
de vida dos pacientes, como a utilização de música ou dos seus elementos para promover relaxamento 
e poder gerar maior comunicação, aprendizagem, equilíbrio psicológico e de melhora na relação do in-
divíduo com a doença. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da música no humor e na comunicação de pessoas 
com ELA e seus cuidadores. METODOLOGIA: Projeto desenvolvido pela equipe ELA HUOC, composta 
por terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, fonoaudióloga e psicóloga, por estudantes de Medicina e 
residentes do Programa Multiprofissional de Cuidados Paliativos e de Atenção Cardiovascular da Uni-
versidade de Pernambuco (UPE). Há reunião para discussão de casos, debate sobre as oficinas e pro-
gramação dos próximos encontros e oficinas com pacientes e cuidadores, com duas horas de duração no 
período da manhã RESULTADOS: Atualmente o projeto encontra-se em vigor há 1 ano, com encontros 
mensais com portadores de ELA e seus acompanhantes. Os encontros demonstraram prazer nos partici-
pantes, melhora em sua comunicação e interação, além de relatos sobre melhora da qualidade do sono.



528SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

PROJETO DE EXTENSÃO CUIDAR ESTÁ NO SANGUE

Ana Paula Vieira Araújo; Amanda Regina Da Silva Góis

E-mail: paulinhastar7@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem; Doação De Sangue, Promoção Da Saúde, Educação Em Saúde

Voltado à promoção da doação de sangue o projeto de extensão “Cuidar está no sangue” pode alterar a 
realidade social através de ações de educação em saúde integrando ensino-serviço-comunidade na for-
mação do enfermeiro. Ele está associado ao projeto de pesquisa “Representações sociais sobre a doação 
de sangue entre estudantes de graduação em enfermagem”, em difusão pelo grupo de estudos e pesquisa 
em teorias e práticas do processo de cuidar em saúde e enfermagem na rede de atenção. Objetivou-se 
relatar a experiência sobre a elaboração e execução inicial do projeto de extensão. Trata-se de um relato 
da experiência que desenvolveu-se através de métodos participativos que integram conhecimentos cien-
tíficos, por meio de técnicas de pesquisa-ação, e intervenções na sociedade de acordo com as caracterís-
ticas e especificidades dos grupos participantes: adolescentes, jovens e adultos escolares, professores de 
escolas públicas e usuários de espaços e equipamentos públicos como parques, praças e outros. Sendo 
elaborado e submetido ao edital PFA extensão 01\2019, obteve concessão de fomento e encontra-se em 
fase de desenvolvimento de protocolo de padronização das atividades educativas, de recursos didáti-
co-pedagógicos e de instrumentos de registro dos indicadores de acompanhamento do projeto, como 
recursos avaliativos das ações (pré-teste e pós-teste). Além da confecção da arte conceitual para divulga-
ção em camisas, brindes, prêmios, folders e postagens em redes sociais.
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PROJETO DE EXTENSÃO MEMÓRIA VIVA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA.

Maria Fernanda Franco Domingues Cordeiro; Deuzany Bezerra De Melo Leão

E-mail: maria_domingues@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Assistência Humanizada, Desempenho Acadêmico, Enfermagem, Medicina.

INTRODUÇÃO: O processo de individualização despertado pelo mundo interativo e hiper comunicacio-
nal de hoje, tem permitido que as relações intersubjetivas experimentem uma perda parcial de impor-
tantes fatores da comunicação, como: a naturalidade dos vínculos informais, a necessidade do contato 
visual e principalmente o ato de escutar. Considerando o âmbito hospitalar, essa perda é ainda mais 
intensa. E a escuta humanizada se apresenta como um instrumento em saúde que não se limita apenas 
ao ouvir enquanto captação de sons, mas propõe aproximação. Se refere também à busca de apreensão 
do sentido do dizer, ouvir o que está dentro do outro. OBJETIVO: Relatar a experiência de estudantes 
do curso de enfermagem e medicina da Universidade de Pernambuco junto às atividades de extensão. 
METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de expe-
riência, desenvolvido por extensionistas do projeto intitulado: “Memória Viva”, pertencente ao Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), durante o intervalo de abril de 2018 a junho de 2019. RESULTA-
DOS: Foram desenvolvidas cerca de 3500 visitas dos 60 graduandos a pacientes hospitalizados nas mais 
diversas unidades de internamento do HUOC, com o intuito de proporcionar um momento empático, 
escutando-os, sem intento de julgamento ou análise terapêutica.
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PROJETO DE EXTENSÃO MÚSICA NAS ENFERMARIAS

Bruno Sutani Barros Cardoso; Tânia Maria Lago Falcão

E-mail: bruno.sutani@aiesec.net

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Música, Enfermaria

O projeto busca utilizar a música como recurso terapêutico nas enfermarias do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz. Nesse cenário, tem-se a música trazendo resultados positivos para os pacientes e seus 
acompanhantes, atuando de maneira complementar aos procedimentos terapêuticos adotados. Os mo-
mentos lúdicos propostos pelo projeto evocam, durante suas atuações, sentimentos e memórias, que 
trazem bem estar físico e mental aos presentes no ambiente; este, por sua vez, marcado pelo estigma ne-
gativo de ser um local de doença, solidão e dor. Além disso, possibilita-se a vivência prática dos assuntos 
abordados no eixo humanístico da graduação. O projeto é composto por, aproximadamente, cinquenta 
membros, sendo estes divididos em grupos de até cinco pessoas, de acordo com a experiência musical 
e os objetivos no projeto. Cada grupo é direcionado para uma enfermaria, onde, serão realizadas duas 
atuações no mês, com duração de 1h e 30 minutos cada. Faz-se, também, a construção de uma base teó-
rica acerca da aplicação da música como instrumento terapêutico, com a leitura de livros e artigos que 
fundamentem isso. Trimestralmente, são efetuadas reuniões, representando um momento de comparti-
lhamento de opiniões e vivências sobre o projeto. Dessa forma, a ação da extensão se organiza mediante 
supervisão de docentes vinculados ao projeto, havendo a integração do conhecimento teórico com as 
atividades práticas exercidas.
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PROJETO DE EXTENSÃO ONCOLORINDO: A ONCOLOGIA 
ALÉMDA DOR

Brenda Gabriela Souza Vilela; Carla Lima Barreto

E-mail: brendhagabri@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Humanização, Recursos Artísticos, Educação Em Saúde, Relação Médico-paciente.

O projeto de extensão Oncolorindo visa exercitar a humanização por meio do uso de expressões artísti-
cas junto a pacientes hospitalizados, acompanhantes e profissionais. Mostrando que é possível encon-
trar um oásis de alegria em meio a um cenário com tanto sofrimento no qual está inserido o paciente 
oncológico. Tem por objetivos levar a tais indivíduos espaços de ludicidade, minimizando os sentimen-
tos de tristeza e angústia que se fazem tão presentes nos hospitais. Combatendo assim a ociosidade e 
impaciência em salas de espera e de quimioterapia e auxiliando na expressão de sentimentos dolorosos. 
Visa também proporcionar ao estudante de medicina o exercício da capacidade de empatia, fortalecendo 
o vínculo entre o profissional de saúde e o paciente, reduzindo o estresse e promovendo humanização 
do espaço hospitalar com melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. Há ainda o desenvolvimento de 
ações relacionadas à educação em saúde, sanando dúvidas que permeiam o paciente oncológico acerca 
de sua doença, tratamento e cuidados. Para chegar a esse objetivo são utilizadas formas de expressão ar-
tística como: Música, desenho, literatura diversa e trabalhos manuais. As atuações ocorrem mensalmen-
te em grupos distintos, compostos por integrantes da Liga de Oncologia de Pernambuco, sendo realiza-
das nas salas de espera e quimioterapia do Centro de Oncologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.
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PROJETO DE EXTENSÃO SORRISO NA ESCOLA

Isllany Karine Santos Da Silva; Herika De Arruda Mauricio

E-mail: isllany.odonto@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS ARCOVERDE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Saúde Escolar, Cárie Dentária, Tratamento Restaurador 
Atraumático.

INTRODUÇÃO: A comunidade acadêmica vinculada ao Curso de Graduação Bacharelado em Odonto-
logia da Universidade de Pernambuco campus Arcoverde possui como orientação a realização de ativi-
dades extramuros da Universidade que reafirmem o compromisso universitário com a transformação 
social. Nesse sentido, o Programa de Extensão Sorriso na Escola (PSE) vem sendo realizado anualmente 
desde 2015, de modo a abordar conteúdos interdisciplinares em benefício da saúde bucal de escolares do 
município de Arcoverde – PE, através de atividades de extensão. OBJETIVOS: Apoiar o controle da cárie 
entre os escolares matriculados no ano de 2019 na Escola Municipal Alfabeto, localizada em Arcoverde – 
PE, por meio da realização da 4ª edição do Programa de Extensão Sorriso na Escola, envolvendo a apli-
cação do conteúdo trabalhado no Curso de Graduação em Odontologia pelos componentes curriculares 
Saúde Coletiva II, Saúde Coletiva IV e Atenção à Saúde Bucal I e seus respectivos docentes e discentes 
(do 2º e 4º período). METODOLOGIA: Organizado em 5 etapas, levantamento epidemiológico, orien-
tação de práticas de higiene bucal, escovação supervisionada, Tratamento Restaurador Atraumático e 
aplicação de flúor, contou com 3 coordenadores-docentes, integrantes dos 3 componentes curriculares 
associados e 40 discentes.
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PROJETO DE MONITORIA

Maria Palloma Dos Anjos Ferreira; Hugo De Barros Chinca

E-mail: pallomaanjoos@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUSARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalização Do Direito Civil, Projeto De Monitoria, Teoria Geral Do Di-
reito Civil

Entre as matérias do curso de Direito, a Teoria Geral do Direito Civil é uma das mais importantes, 
conceitos como Vigência das Leis e Direitos da Personalidade são vistos pela primeira vez nessa disci-
plina, além disso, as novidades trazidas pela constitucionalização do Direito Civil, tornaram necessárias 
constantes atualizações do aluno. No início do período, foram estipulados os seguintes objetivos para a 
monitoria: proporcionar a atualização da matéria a partir do aprofundamento do estudo de sua consti-
tucionalização; analisar os fundamentos de validade e os princípios de Direito Civil que se encontram 
na Constituição Federal; promover o debate interdisciplinar; incentivar a pesquisa. Durante o semestre, 
a partir da metodologia de aula/debate, a monitora realizou atividades teóricas de revisão dos conteú-
dos vistos em sala e discutiu questões controversas sobre os temas, possibilitando um aprofundamento 
teórico. Foram realizados debates interdisciplinares, relacionando o Direito Civil com o Direito Consti-
tucional e a História do Direito. Por fim, foi realizada, através da metodologia expositiva de conteúdo, 
uma pesquisa bibliográfica dos autores referenciados no plano de monitoria, ao final da qual, houve a 
produção de fichamentos por parte dos alunos.
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PROJETO DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS 
JURÍDICAS

Marcelo José Monteiro Mota; Rebeca Lins Simões De Oliveira

E-mail: mmarcelomonteiro23@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Propedêuticas Jurídicas, Novas Metodologias Do Ensino, Mídias Visuais, Pod-
casts, Mapas Mentais

A monitoria acadêmica no Curso de Direito destina-se a desenvolver apoio pedagógico oferecido aos 
discentes interessados em aprofundar conteúdos curriculares e assessorá-los em caso de dúvidas e no 
desenvolvimento de potencialidades. Buscou-se, ainda, despertar o interesse pela docência com o intui-
to de oferecer mais uma possibilidade de atuação profissional, mediante o desempenho de atividades 
ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em diversas 
funções da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso auxiliadas pela professora orienta-
dora. As atividades de monitoria foram destinadas aos alunos matriculados nas disciplinas de caráter 
propedêutico, Antropologia Jurídica, Metodologia da Pesquisa Jurídica e Redação Forense, com o ob-
jetivo de esgueirar-se de um ensino caracterizado pelo pragmatismo-tecnicista para imergir-se em um 
ensino jurídico em que os aspectos humanistas, políticos e sociológicos que estejam focados no desen-
volvimento crítico da educandos e, consequentemente, dos futuros operadores do direito. Possibilitou 
o desenvolvimento da pesquisa empírica, das novas metodologias da prática docente e o estímulo a um 
aprimoramento profissional em todas as áreas do conhecimento, principalmente no âmbito do ensino 
jurídico do tronco propedêutico.
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PROJETO IMERSÃO EM DENTÍSTICA: PROMOÇÃO DA 
AUTODETERMINAÇÃO EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Letícia Fernanda Serafim Cabral; Maria Regina Almeida De Menezes

E-mail: leticiafscabral@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Dentística Operatória, Autonomia Profissional, Aprendizagem

INTRODUÇÃO: O Projeto de Imersão em Dentística acontece desde 2017 até o presente ano e é desen-
volvido pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco com o propósito de promover uma aprendiza-
gem que envolve autodeterminação e as esferas afetivas e intelectuais dos alunos. OBJETIVO: Promover 
espaço em que os estudantes participantes do projeto possam aprender e aperfeiçoar conhecimentos 
práticos voltados para a especialidade de Dentística através de atividades laboratoriais, melhorando 
a qualificação dos futuros profissionais. Além disso, possibilita aos monitores o aprofundamento e a 
transmissão dos seus conhecimentos para os participantes que não tiveram este contato com a disciplina 
tornando o projeto mais um meio de qualificação. METODOLOGIA: Os extensionistas de cada categoria 
se dividem em grupos e escolhem um tema a ser abordado na sua modalidade. Cada grupo debate sobre 
o tema e elabora uma contextualização teórica e prática para ser apresentado aos participantes no dia 
das atividades. RESULTADOS: Os monitores através da revisão dos conteúdos e auxílio aos aprendizes 
ampliam e também concretizam o seu conhecimento. Por intermédio da imersão, os aprendizes e os mo-
nitores desenvolvem sua autonomia, capacidade de organização e liderança o que contribui ativamente 
para a evolução da sua experiência profissional.
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PROJETO INSURREIÇÃO

Josué Alves; Josué Alves

E-mail: josuedoca@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Assistencialismo, Ação Social

O projeto Insurreição tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores da comunidade 
de São Rafael, bairro da cidade de Bezerros, os quais são desassistidos pelo município na área odonto-
lógica. As ações realizadas são educativas através de palestras, preventivas por meio de orientações e 
curativista com o atendimento odontológico. O projeto vem sendo desenvolvido já há seis anos, levando 
uma equipe formada por professores e alunos da Faculdade de Odontologia de Pernambuco para região 
do agreste, com periocidade mensal num final de semana. Para os discentes extensionistas a experiência 
em atuar diretamente na atenção básica de saúde no serviço público é muito enriquecedora, pois oportu-
niza ao estudante a aplicação dos conhecimentos teóricos vivenciados nas disciplinas de saúde coletiva 
além de praticar na atenção secundária através de ações curativista nas áreas da dentística, periodon-
tia, cirurgia, endodontia (Pulpotomia e Pulpectomia) e prótese. Além de desenvolver a capacidade de 
ministrar palestras sobre temas de impacto na promoção e prevenção a saúde da população através de 
conteúdos pertinentes a cada faixa etária da população. A preocupação, não é apenas com o controle e 
tratamento de doença, mais principalmente em sua prevenção que normalmente é realizada através de 
orientações sobre à saúde.



537SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

PROJETO LIGA ACADÊMICA ESTOMATOPATOLOGIA (LAEP)

Isabela Araújo De Lima; Ana Paula Veras Sobral

E-mail: belalima999@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Estomatologia, Patologia Bucal, Educação Continuada Em Odontologia, 
Odontologia.

INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica é uma organização multidisciplinar de estudantes e profissionais 
para desenvolvimento de pesquisas e atividades científicas, didáticas, assistenciais, culturais e sociais, 
com o objetivo de fortalecer a formação acadêmica. OBJETIVO: Viabilizar um ambiente onde graduan-
dos possam aprender e discutir a cerca de conteúdo programático das disciplinas de Estomatologia e 
Patologia Oral e MaxiloFacial, assim como realizar ações de promoção de saúde na sociedade voltadas 
para Estomatopatologia. METODOLOGIA: Com a necessidade da criação de um espaço para discussão 
da doença e os seus aspectos dentro da Patologia Oral e MaxiloFacial e Estomatologia, criou-se a Liga 
Acadêmica de Estomatopatologia (LAEP). As atividades desenvolvidas pela LAEP constituem-se em 
atividades científicas teóricas e práticas, por meio de aulas, seminários, discussões de textos, acompa-
nhamento a paciente e participação de grupos em atividades de ação social. RESULTADOS: A LAEP 
no seu segundo ano promoveu encontros científicos com professores convidados e sua coordenadora/
tutora, foram realizadas ações de prevenção ao câncer de boca e outras lesões bucais, minicurso teórico/
prático no VII EPO.
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PROJETO SAÚDE COLORIDA: PROMOÇÃO EM SAÚDE DOS 
ADOLESCENTES DE FORMA LÚDICA E MULTIDISCIPLINAR

Letícia Fernanda Serafim Cabral; Fabiana De Godoy Bené Bezerra Laureano

E-mail: leticiafscabral@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Adolescência, Hábitos Alimentares, Nutrição Do Adolescente, Anorexia

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de grandes transformações biopsicossociais, incertezas e 
desafios. Associado a isso, a mídia é determinante na imposição de um padrão de beleza da sociedade, 
que predispõe os adolescentes a problemas como baixa autoestima, isolamento social, comportamento 
nutricional inadequado e transtorno alimentar. Isso torna o jovem mais susceptível a comportamentos 
de risco à saúde, como anorexia e bulimia. Nesses casos, o cirurgião dentista pode ser um dos primeiros 
profissionais a suspeitar dessas patologias devido aos sinais e sintomas de erosão dental resultantes de 
um ambiente bucal cronicamente ácido. Tais achados apontam a importância de ajudar os adolescentes 
a evitar práticas de dieta pouco saudáveis. OBJETIVO: Promover a prevenção dos comportamentos 
de risco à saúde do adolescente com relação aos seus hábitos alimentares através de ações coletivas de 
educação em saúde em sala de aula, visto que, o alvo do projeto são os adolescentes entre 13 e 19 anos 
que estão matriculados nas séries do Ensino Médio. METODOLOGIA: Trata-se de uma extensão univer-
sitária que pretende desenvolver condutas educativas junto aos adolescentes da escola Santa Apolônia 
(Camaragibe – PE). Os temas abordados pelo projeto são apresentados de forma educativa e lúdica, 
promovendo troca de experiências e construção de mecanismos de promoção à saúde. Além disso, as 
ações envolvem os alunos de graduação e pós-graduação do curso de odontologia.
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PROJETOS AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE P&D DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.

Artur Fagner Tavares Rangel; Andrea Karla Pereira Silva

E-mail: arturfagner@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: P&d, Sustentabilidade, Aneel

A consciência ambiental começou a ser abordada na Conferência sobre a Biosfera, lá os fatores que 
causam a degradação ambiental foram discutidos por representantes mundiais e visto que haveria a 
necessidade de medidas de controle, a ideia era de orientar para um modelo de desenvolvimento que 
se preocupasse com a preservação ambiental. A partir daí sociedade passou a se preocupar com o meio 
ambiente, de forma crescente. Essa preocupação passou a refletir diretamente nos setores científicos, 
comerciais e industriais. Nessa perspectiva os programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dentro 
das indústrias, se tornaram fatores importantes, pois trazem desenvolvimento tecnológico de forma sus-
tentável. Os programas de P&D buscam respostas aos desafios tecnológicos, trazendo melhorias para a 
organização, para o setor como também para sociedade e o meio ambiente, com isso, o estímulo a esses 
programas tem sido cada vez mais presente nas pautas e discussões de políticas públicas no Brasil. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL desenvolveu o seu programa de P&D, como objetivo de 
criar tecnologias que contribuam para o aprimoramento da prestação do serviço de fornecimento de 
energia elétrica, mitigando os impactos ambientais, elevando a segurança no fornecimento e contri-
buindo para o desenvolvimento tecnológico de forma sustentável. Nessa perspectiva, os projetos P&D 
ambientais estimulam a conservação ambiental sem abrir mão do desenvolvimento econômico.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR NO AMBIENTE DE 
TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão Arterial, Educação Em Saúde, Doenças Cardiovasculares.

INTRODUÇÃO: As Doenças Cardiovasculares são patologias responsáveis por cerca de 30% da mortali-
dade da população brasileira. Os maus hábitos de vida como a má alimentação, a falta do exercício físico 
e o estresse do dia a dia têm se apresentado como fatores de risco que contribuem para o surgimento 
destes agravos, principalmente no âmbito da saúde ocupacional no ambiente de trabalho. OBJETIVO: 
Relatar a experiência vivenciada durante uma ação extensionista por graduandos de enfermagem. Mé-
todo: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos da Faculdade de Enfermagem 
Nossa Senhora das Graças, FENSG/UPE, durante uma ação vinculada ao projeto de extensão “Com 
Pressão Não se Brinca”, realizada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 
abril de 2018. RESULTADOS: Os profissionais do INCRA participaram de aferição da pressão arterial, 
glicemia capilar, medidas antropométricas e Índice de Massa Corporal (IMC). A ação foi realizada com 
vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças cardiovasculares, mediante palestra sobre a HAS 
e DM, a fim de proporcionar conhecimento ampliado, visando a mudanças de estilo de vida. Houve 
participação considerável da população presente, durante toda a palestra, com perguntas e relatos de 
experiências pessoais, sendo possível perceber a compreensão e interesse aos temas expostos.
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PROSA E CONVERSA AO PÉ DO LEITO
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Comunicação, Humanização, Medicina, Social

O Projeto Conversa ao Pé do Leito, idealizado e realizado na Universidade de Pernambuco por acadêmi-
cos de medicina, baseia-se na interação dialógica dos alunos com os pacientes do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz – HUOC e tem como objetivo ampliar o acolhimento no ambiente de enfermaria. Além 
disso, proporciona ao paciente um momento de interação social e bem estar, fazendo com que os estu-
dantes vivenciem o contato médico-paciente desde o início da graduação, além de servir como instru-
mento de humanização na área de saúde. A metodologia construtivista teórica e prática foi aplicada por 
um grupo de 12 alunos. Inicialmente, foi estudada bibliografia sobre habilidades do estudante de medi-
cina para a prática da entrevista médica e humanização em saúde, além de terem recebido orientação 
acerca do desenvolvimento do diálogo, o qual deveria ser voltado para o ser social e não para a doença. 
Posteriormente, os alunos se dividiram em duplas e se dedicaram, semanalmente, 30 a 40 minutos para 
conversar com os pacientes. Foi percebido que o presente projeto, apesar de não ter anseio terapêutico 
primário, proporcionou uma melhor vivência e acolhimento no ambiente hospitalar, visto que ofereceu 
momentos lúdicos aos pacientes, nos difíceis períodos de internação.
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PROSPECÇÃO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
PARA HABILITAR A IMPLANTAÇÃO DE PGRS NA ESCOLA 

MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA (PGRS@
ZEIS)
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva.

Com este trabalho objetiva-se realizar ações de educação ambiental com foco na questão dos resíduos 
sólidos e incentivo da coleta seletiva de materiais recicláveis, na Escola Municipal Mércia de Albuquer-
que Ferreira. O trabalho é seguido de nove etapas, das quais cinco já foram realizadas em sua comple-
tude a sexta está em execução. Inicialmente, realizou-se o contato inicial com a escola, no qual houve a 
apresentação inicial da equipe e do projeto, após a aprovação do trabalho pela gestora da escola, reali-
zou-se uma apresentação sobre os principais pontos sobre o tratamento de resíduos sólidos e debateu-se 
sobre quais atividades seriam ideais para a faixa etária dos alunos, o que auxiliou na escolha de público 
alvo. Em seguida, foi realizada uma visita de prospecção a comunidade que aloja a escola, Comunidade 
Caranguejo-Tabaiares. No final do mês de julho, assim que houve retorno das atividades escolares, foi 
realizada uma análise gravimétrica, o que levou a concluir que a maior parte dos resíduos produzidos 
na Escola Mércia de Albuquerque, uma parcela correspondente a 54% do total, é composta de material 
não reciclável. Logo após pode-se destacar o orgânico, equivalente a 24%, seguido pelo papel 10%, plás-
tico 7% e por último, ou seja, menos abundante, o metal 5%. Ademais, não houve descarte de vidro nas 
dependências da instituição.
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PROTÓTIPO DE GAME EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES COMUNS NA INFÂNCIA
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Prevenção De Acidentes, Saúde Da Criança, Enfermagem Pediátrica, Promoção 
Da Saúde, Jogos E Brinquedos E Educação Em Saúde.

INTRODUÇÃO: O uso de games é uma nova estratégia que pode ser utilizada como instrumento de 
educação em saúde, este pode atrair principalmente as crianças e adolescentes; temas como prevenção 
de acidentes comuns na infância retratados de forma interativa em games pode ser capaz de influenciar 
positivamente mudanças na conduta dessa faixa etária. OBJETIVO: Desenvolver um protótipo de game 
educativo para prevenção de acidentes comuns na infância. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 
mista com elaboração de uma revisão sistemática, que tem como pergunta norteadora “Games educati-
vos estimulam crianças a se prevenirem dos acidentes mais comuns na infância?”; e com a elaboração 
de um game Educativo. A prototipagem realizou-se utilizando a estratégia do Design Thinking. A fase 
de imersão com a revisão sistemática para conhecimento do tema; na fase de ideação utilizou-se da 
análise de concorrência; e na fase de prototipação foram seguidas tais as etapas de construção da ideia 
no software Power Point®, e detalhamento na plataforma Scratch. RESULTADOS: A revisão sistemá-
tica apresentou 85 artigos, mas apenas 4 atendiam os critérios de inclusão estabelecidos. Os resultados 
encontrados apontaram os acidentes domésticos como uma das principais causas contribuintes para 
mortalidade infantil, corroborando com os dados do Ministério da Saúde.
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QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
DOENÇA FALCIFORME
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CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Doença Falciforme, Qualidade De Vida, Criança, Adolescente.

INTRODUÇÃO: A doença falciforme (DF) é uma das hemoglobinopatias hereditárias mais comuns em 
todo o mundo. Essa patologia se caracteriza por muitas complicações agudas e crônicas, que podem 
interferir na qualidade de vida dos pacientes. Objetivo geral: Analisar a qualidade de vida relacionada à 
saúde de crianças e adolescentes com DF. Objetivos específicos: Avaliar a qualidade de vida dos pacien-
tes com DF de acordo com o sexo e a faixa etária e comparar a percepção dos responsáveis em relação 
à percepção de qualidade de vida dos filhos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, com 
característica clínico-epidemiológica exploratória. A população estudada foi composta por 97 pacientes 
na faixa etária entre cinco e 18 anos com diagnóstico clínico e laboratorial de DF, de ambos os sexos, 
atendidos no Hospital de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) e, também pelos pais 
e/ou responsáveis dos mesmos. Foram aplicados os questionários Pediatric Quality of Life Inventory, 
versão 4.0 - relato da criança/adolescente para avaliação da qualidade de vida das crianças e dos ado-
lescentes com DF e os Pediatric Quality of Life Inventory, versão 4.0 – relato dos pais, para analisar a 
percepção dos responsáveis em relação à percepção de qualidade de vida dos filhos com a doença. Re-
sultados preliminares: Dos 97 pacientes analisados, 27,8% estavam na faixa etária de 5 a 7 anos, 47,4% 
de 8 a 12 e 24,7% de 13 a 18.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE NO AMBIENTE 
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE UMA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Fatores De Risco, Doenças Cardiovasculares, Qualidade De Vida, Saúde Do Tra-
balhador, Saúde Ocupacional, Enfermagem.

INTRODUÇÃO: as Doenças Cardiovasculares (DCV) representam uma das principais causas de morte 
no Brasil, representando 30% dos óbitos. Os fatores de risco podem variar desde idade, sexo, fatores 
socioeconômicos, genética e comportamentais. O estresse, principalmente no contexto saúde-trabalho-
-ambiente de trabalhadores em condições laborais com carga horária exaustiva e má remuneração pode 
ter uma repercussão negativa na qualidade de vida destes, corroborando com o surgimento das DCV. 
Nesse ínterim, a prevenção através da mudança de comportamentos e a melhoria no ambiente profissio-
nal destes indivíduos caracterizam-se como a melhor terapêutica para o não surgimento destas doenças. 
Objetivo Geral: avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) no ambiente de trabalho de 
profissionais de uma empresa prestadora de serviços especializados. Objetivos Específicos: caracterizar 
o perfil epidemiológico e clínico de funcionários de uma empresa prestadora de serviços especializados. 
METODOLOGIA: estudo epidemiológico, do tipo transversal, descritivo e analítico. A pesquisa está sen-
do desenvolvida no ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário Pronto Socorro Cardiológico 
de Pernambuco, em Recife, lócus para a realização da seleção dos participantes e coleta de dados. A 
população deste estudo abrange os profissionais de uma empresa prestadora de serviços especializados 
ao PROCAPE/UPE, maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos.
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RASTREAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA EM 
HIPERTENSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Metabólica, Atenção Primária à Saúde, Hipertensão, Epidemiologia, 
Enfermagem.

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica, é responsável pelo aumento das mortes cardiovasculares, ca-
racterizada pela presença de no mínimo três fatores de risco cardiovasculares dentre estes: Pressão 
arterial sistólica (?130 mmHg) ou diastólica (?85 mmHg), obesidade abdominal (>94 cm para homens e 
>80 cm para mulheres), alto índice de glicemia em jejum (?100 mg/dL), valores baixos de lipoproteína 
de alta densidade (<40 mg/dL para homens e <50 mg/dL para mulheres) e os altos índices de triglicerí-
deos (?150 mg/dL). A Hipertensão Arterial Sistêmica é um dos principais motivos de consultas e inter-
namentos nas redes de saúde, tornando evidente a necessidade de avaliar continuamente o hipertenso 
que frequenta a unidade de saúde, quanto aos fatores de risco cardiovascular. OBJETIVOS: Verificar 
a prevalência da Síndrome Metabólica entre os hipertensos na atenção primária; caracterizar o perfil 
sociodemográfico e clínico dos hipertensos; e analisar as associações da síndrome metabólica com as 
variáveis sociodemográficas e clínicas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo 
transversal, descritivo, analítico de abordagem quantitativa realizado com hipertensos pela atenção pri-
mária do município de Recife durante os anos de 2018 e 2019. RESULTADOS: Total de 160 indivíduos 
sendo, 75,6% do sexo feminino, com média de idade de 59,41 (± 10,95) anos, onde a Diabetes Mellitus 
tipo 2 foi a segunda comorbidade mais referida (35%), seguida das Cardiopatias com 14,4%.
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REALIDADE DO BRINCAR DURANTE O PERÍODO DE 
HOSPITALIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER INFANTO 
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Talita Grazielle Pires De Carvalho; Clara Maria Silvestre Monteiro De Freitas

E-mail: talitagpires@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES: Brincar, Câncer Infantojuvenil, Hospitalização

Diante do diagnóstico de câncer, crianças e adolescentes vivenciam diversas situações de sofrimento. 
O contexto da doença, do tratamento e os longos períodos de internação repercutem na vida destes pa-
cientes implicando em dificuldades emocionais, diminuição da interação social e de atividades da vida 
diária, dentre elas o brincar. Sendo a brincadeira universal e própria da saúde, por facilitar o crescimen-
to e conduzir a relacionamentos grupais (WINNICOTT,1975), trata-se de uma maneira saudável de se 
relacionar com a realidade interna e externa, onde a criança externaliza suas proposições e fabulações, 
transformando o mundo a seu modo (GOMES-DA-SILVA, 2011). Nesse contexto, buscou-se analisar a 
realidade do brincar durante o período de hospitalização de crianças e adolescentes para tratamento de 
câncer. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa que envolveu 14 pacientes com idade 
entre 7 e 17 anos, internados no Centro Hospitalar de Oncohematologia Pediátrica de um hospital em 
Recife, Pernambuco. Para caracterizar os sujeitos da amostra, utilizou-se o questionário sociodemográ-
fico e o protocolo de consulta ao prontuário do paciente. Para coleta dos dados utilizou-se a entrevista 
semiestruturada e o diário de campo, sendo analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin.
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CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Escrita, Letramento, Reescrita

O desenvolvimento da destreza em produzir textos escritos pelos educandos tem sido um desafio na es-
cola. É preciso desenvolver um trabalho pedagógico com foco na escrita significativa e coerente em sala 
de aula, de maneira que, conduza o aluno a refletir sobre o ato de escrever e reescrever textos, melho-
rando cada vez mais suas produções. Essa pesquisa apresenta uma experiência a partir do gênero auto-
biografia em uma turma do 5º ano do ensino fundamental I de uma escola pública municipal da cidade 
de Floresta-PE. O gênero autobiografia, trabalhado através de sequência didática, envolveu atividades 
de leitura e, principalmente, práticas de escrita e reescrita do gênero sob a perspectiva do letramento, 
cujo objetivo consisti em contribuir para a formação do aluno capaz de produzir textos escritos e que 
cumprem o propósito de comunicação coerente e coesa. A principal proposta desse trabalho é verificar 
a contribuição que essa sequência didática aliada ao gênero autobiografia construiu efetivamente para 
a promoção de aprendizagem da escrita inicial para uma escrita competente. Palavras-chaves: Escrita. 
Letramento. Reescrita. Fonte de Financiamento: CAPES – Mestrado Profissional em Letras (PROFLE-
TRAS). Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns.
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REFLEXOS DO ÚLTIMO CICLO DE ESTIAGEM NA PRODUÇÃO 
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PALAVRAS-CHAVES: Pluviosidade, Desertificação, Variabilidade Climática.

Entre os grandes desastres naturais que afetam diretamente a sociedade, a estiagem pode ser destacada 
por agir de forma lenta e silenciosa e não apresentar impactos visíveis e estruturais em um curto prazo, 
podendo ser definida como um período prolongado de baixa pluviosidade ou sua ausência por completo. 
Nesse contexto, o objetivo desse estudo é analisar a relação entre o processo de estiagens dos últimos dez 
anos com a produção dos agricultores de sequeiros e suas contribuições ao processo de desertificação em 
municípios da microrregião de Petrolina, semiárido do estado de Pernambuco. Para desenvolvimento 
desse estudo o mesmo foi dividido em três etapas de trabalho. Inicialmente, foi realizada uma revisão 
bibliográfica com análise da literatura produzida sobre o tema abordado. No segundo momento foram 
analisados os dados pluviométricos de uma estação meteorológica para gerar os padrões de chuvas, sen-
do analisados os dados dos últimos 10 anos para o estudo. Na terceira e última etapa foram realizados 
questionários de campo em 30 propriedades de agricultores da área de sequeiro. Dos anos analisados, 6 
variaram entre seco e tendente a seco refletindo assim na produção dos agricultores. Das propriedades 
visitadas todas apresentaram redução no cultivo agrícola o que acarretou, também, na redução da cria-
ção de animais por falta de alimento para os mesmos.
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PALAVRAS-CHAVES: Documentação, Sociedade Urbana Colonial, Grupos Urbanos

Nosso objetivo geral é estudar os grupos sociais que constituíam a sociedade colonial na Capitania de 
Pernambuco nos séculos XVII e XVIII a partir de um enfoque sociocultural e da leitura e análise da do-
cumentação histórica colonial arquivada em diferentes acervos de Pernambuco. Sendo esse o objetivo 
do projeto guarda-chuva no qual o presente trabalho se insere, buscamos com o presente estudar, de 
forma específica, os grupos sociais que compunham as irmandades de pretos de Pernambuco, fazendo 
um recorte na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife e privilegiando o 
estudo de um conjunto específico de fontes primárias: a coleção de documentos referentes à irmandade 
do Rosário dos Pretos do Recife, guardado no IPHAN, e fotodigitalizado pelo GEHSCAL\UPE. Dentro 
da estrutura social urbana da Capitania de Pernambuco durante os séculos XVII e XVIII, a gente de cor, 
fosse escrava, livre ou liberta, construiu suas próprias formas de sociabilidade, as corporações de oficio, 
a organização do Rei do Congo, as irmandades de pretos e pardos e suas festas, são todos exemplos des-
ses espaços de sociabilidade da gente de cor. E se as irmandades são bastante conhecidas e estudadas, 
a festa do Rei do Congo, realizada dentro da própria irmandade do Rosário dos Pretos, assim como a 
organização em si, ainda são pouco conhecidas.
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RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E DESEMPENHO EM 
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PALAVRAS-CHAVES: Funções Executivas, Desempenho Psicomotor, Aptidão Cardiorrespiratória, Ati-
vidade Física, Complexidade Da Tarefa, Fase De Vida.

O desenvolvimento motor humano é caracterizado por processos sistemáticos de mudança e estabilida-
de. Para a Teoria Geral dos Sistemas, as relações intrínsecas existentes entre domínios e/ou subdomí-
nios em um sistema, tal como o psicomotor humano, são responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo. 
Os domínios cognitivo e motor parecem estar relacionados principalmente quando se trata das funções 
executivas e o desempenho em habilidades motoras, uma vez que originam-se e são controlados em uma 
mesma região cerebral, o córtex pré-frontal e cerebelo. No entanto, algumas variáveis parecem modular 
a relação, como as tarefas novas ou com um grau maior de complexidade e a aptidão cardiorrespiratória. 
Há evidências empíricas sobre como o nível de atividade física pode interferir nas funções executivas 
via processos fisiológicos que contribuem para aprimoramentos neurais. No entanto falta clareza no 
entendimento sobre como essas variáveis afetam a relação entre funções executivas e o desempenho em 
habilidades motoras e se esse fenômeno muda em diferentes fases da vida. Sendo assim, este estudo, 
pretende investigar como a relação entre funções executivas e desempenho em habilidades motoras é 
afetada quando é considerada variáveis como o nível de atividade física, aptidão cardiorrespiratória e a 
complexidade da tarefa, em diferentes níveis desenvolvimentais.
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Este trabalho propõe uma discussão sobre as questões de gênero no acesso ao ensino superior nos cur-
sos de licenciaturas, da Universidade de Pernambuco, campus – Mata Norte nos anos de 2018 e 2019. 
Partimos do pressuposto de que o acesso à educação de nível superior por parte das mulheres cresceu 
consideravelmente a partir dos anos de 1950 e 1960, mas que essas novas possibilidades de mudanças 
das biografias femininas estiveram desde sempre arraigada nas carreiras ditas ‘tradicionais’. Acredita-
mos, que tal fato se deve a existência tanto no imaginário coletivo, e até mesmo das próprias mulheres, 
de estereótipos, que as fazem distanciarem de algumas opções consideradas não apropriadas para o 
sexo feminino. A coleta de dados através de fontes secundárias, junto a escolaridade do campus Mata 
Norte. Assim, nossa pesquisa confirmou esta permanência de mulheres nos cursos de magistério. Os 
resultados de 2018 e 2019 nos indicam a certeza dos estereótipos que ainda se fazem presente no ensino 
superior, qual seja, mulheres nas letras e homens nas matemáticas. Bem como, a crescente entrada de 
ingressantes do sexo feminino em cursos superiores, somando nos dois anos mais de 50% do total do 
alunado. Destaque ao curso de Pedagogia com maior número de alunas nos dois anos, em contrapartida 
os alunos variam entre Geografia e Ciências Biológicas, com números muito próximos de ingressantes.
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INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, multissistê-
mica, de causa desconhecida e de natureza autoimune; caracterizada pela presença de diversos anticor-
pos. De etiologia não totalmente esclarecida, o desenvolvimento da doença está ligado a predisposição 
genética e fatores ambientais, como luz ultravioleta e alguns medicamentos. É uma doença rara, inci-
dindo, mais frequentemente, em mulheres jovens. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicas de 
enfermagem de uma universidade pública, a partir da escuta humanizada a uma portadora de Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, de abor-
dagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Realizado através de vivências na extensão intitulada 
“Memória Viva”, em um hospital de Recife/PE no período de março de 2018 à abril de 2019. RESUL-
TADOS: No momento de escuta, a paciente exprimiu de forma emocionante, sua jornada com o LES e 
com as outras enfermidades decorrentes dessa patologia. Informa possuir outros problemas de saúde, 
como: comprometimento renal, hepático, ovariano, uterino. E apesar dos problemas físicos, os de cunho 
emocional e social são os que mais causam impacto negativo na sua vida. Refere vivenciar importantes 
obstáculos que a impossibilitam de realizar as atividades diárias, de autonomia e autocuidado sozinha, 
como a realização de exames e a ida a consultas médicas, sem acompanhante.
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O Projeto de Extensão João de Barros (PJB) tem como objetivo levar aulas de Educação Física Escolar 
para crianças do Ensino Fundamental l da Escola Municipal Cidadão Herbert de Souza. O objetivo desse 
relato é reconhecer as contribuições pedagógicas da nossa intervenção como monitores desse projeto 
por 2 anos e meio. A primeira foi a oportunidade de conhecer a realidade da escola pública, em que, 
enfrentamos dificuldades (espaço, comunicação com a direção da escola e comportamento) e limitações 
(conhecimentos ensinados, estudantes deficientes), mas ao mesmo tempo, procuramos apresentar al-
ternativas teórico-metodológicas para o ensino. A segunda foi de realizar o planejamento das unidades 
didáticas de acordo com a orientação curricular da Prefeitura de Recife e da Pedagogia Histórico Critica, 
a terceira contribuição esta relacionada as capacitações acerca dos temas (Dança, Ginástica, Esporte e 
Jogo). Entendemos a importância desses, pois eram/são onde conseguíamos superar os contratempos 
e assim planejar com mais clareza e confiança as nossas aulas. O quarto elemento seria identificar e 
ministrar as aulas para os estudantes com deficiência ou com alguma necessidade especial, em que, 
oportunizávamos a todos a participarem e sentirem-se abraçados pela turma. Quinto a realização dos 
Festivais, visto que, era onde os resultados obtidos a cada unidade didática eram expressos.
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A psoríase é uma doença sistêmica inflamatória crônica, não contagiosa, com acometimento predo-
minantemente cutâneo. No Brasil, estima-se que mais de três milhões de pessoas sejam acometidas 
por essa enfermidade, que ainda é bastante estigmatizada devido ao desconhecimento dessa patologia. 
Devido às suas apresentações cutâneas marcantes, em uma sociedade que estabelece padro?es de bele-
za, a psoríase afeta negativamente na qualidade de vida dos pacientes, uma vez que interfere na saúde 
psicológica e satisfação quanto à aparência física. Tendo em vista esse contexto e percebendo as reper-
cussões do diagnóstico na qualidade de vida dos portadores, o projeto “Abraçando a psoríase” surgiu na 
Liga Acadêmica de Dermatologia da UPE com o intuito de promover a educação em saúde através da 
disseminação de informações acerca da dermatose. A metodologia comunicativa-crítica foi a escolhida 
para as apresentações, as quais são desenvolvidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), 
tendo como material de auxílio um banner onde estão contidas informações simples, em forma de tópi-
cos, com as principais características que abrangem a psoríase. Os ouvintes, pacientes do Ambulatório 
da Dermatologia e seus acompanhantes, são questionados acerca do seu conhecimento prévio sobre o 
tema, permitindo, assim, o início de um ambiente propício para o ensino e compartilhamento de expe-
riências e de dúvidas.
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cápnica Voluntária.

INTRODUÇÃO: O broncoespasmo induzido por exercício (BIE) pode ser definido como um estreita-
mento agudo e temporário dos brônquios, observado durante ou após o exercício físico vigoroso. Os 
relatos de desconforto respiratório são comuns, entretanto, não se pode considerar que os mesmos pos-
suem BIE, sendo necessária a verificação por meio dos testes objetivos. A Hiperventiçação eucápnica 
voluntária (HEV) vem sendo indicada como substituto do teste de exercício como método de broncopro-
vocação. Os testes diagnósticos podem varias mesmo quando executados em condições similares, nos 
mesmos indivíduos e com os mesmos equipamentos. OBJETIVO: Avaliar a repetibilidade do diagnósti-
co de Broncoespasmo induzido por exercício por meio do teste de hiperventilação eucápnica voluntária 
em adolescentes asmáticos e assintomáticos respiratórios. METODOLOGIA: Serão avaliados aproxima-
damente 30 adolescentes asmáticos e assintomáticos respiratórios por meio do teste de HEV. O teste 
tem duração de seis minutos, onde o indivíduo se mantém hiperventilando em uma frequência alvo de 
21 vezes o seu VEF1 basal. As medidas do VEF1 serão coletadas nos cinco, 10, 15 e 30 minutos após o 
HEV, mantendo-se ao máximo as mesmas condições do teste e do ambiente. Resultado: Estamos em 
fase de finalização das coletas, com 15 adolescentes já coletados e tabulados. Conclusão: Estamos dentro 
do prazo preconizado para nossa pesquisa e em breve teremos os resultados e a conclusão desse estudo.
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Compreendendo o funk brasileiro como uma categoria musical que engloba um crescente quantitativo 
de adeptos desde sua origem na década de 1970, observa-se que suas particularidades e seu vocabulário 
instigam cada vez mais jovens no Brasil e influenciam diretamente na questão de gênero no que se re-
fere a sexualização feminina. Por essa razão, o presente trabalho possui como objetivo explanar acerca 
da origem do funk e suas características, assim como demonstrar suas especificidades linguísticas. De 
modo igual, tem-se por objetivo a discussão acerca de gênero, levando em conta a sexualização feminina 
dentro das canções e a relação que se tem entre as comidas e as mulheres. Por conseguinte, para aten-
der aos objetivos supracitados, a atual pesquisa de caráter bibliográfico e qualitativo tanto embasa-se 
nos pressupostos teóricos de Da Matta (1986), Beauvoir (1980), Geertz, (1999), Halliday & Matthiessen 
(2004), Vianna (2014) e Beschizza (2015), como também na análise de quatro músicas de funk sele-
cionadas para comprovar a questão de gênero introduzida nas letras de seus respectivos autores. Os 
resultados obtidos até o momento, demonstram o grande uso de erotismo e objetivação das mulheres, 
as quais frequentemente são comparadas à comida.
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Este trabalho analisa as representações de gênero social veiculadas nas ilustrações do tipo fotografia do 
livro didático de Língua Portuguesa (LDLP), dos autores William Cereja, Carolina Dias Vianna e Chris-
tiane Damien, volume 1. Para a análise do corpus foi considerada a teoria de leitura de imagens deno-
minada Gramática do Design Visual (GDV) proposta por Kress e van Leeuween (2006), utilizando-se o 
critério do valor da informação exposta na imagem, ou seja, observando se a colocação da representação 
do homem ou da mulher no espaço que ocupa a ilustração valoriza ou desvaloriza os seus papéis sociais. 
Deste modo, o estudo buscou investigar se existe a representação de modelos hegemônicos e se o LDLP 
reforça visões estereotipadas, principalmente em relação a figura feminina. À vista disso, os resultados 
sugerem que ainda nos dias de hoje existe a predominância da representação da figura do homem nas 
ilustrações do LD.
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INTRODUÇÃO: A busca pela identidade é uma das principais tarefas que mobilizam os adolescentes e 
a complexidade das sociedades ocidentais contemporâneas lança-os em meio a uma luta de represen-
tações de identidades elaboradas pelos inúmeros grupos existentes. As representações adotadas pelos 
adolescentes são orientadas pelos grupos que eles fazem parte, caracterizados pelas intersecções de di-
ferentes marcadores sociais, dentre os quais a religião. No candomblé, circulam percepções específicas 
sobre os gêneros e as implicações delas nas formas como os adolescentes dessa religião representam 
as identidades de gênero permitem compreender como eles interagem socialmente e, por isso, são im-
portantes focos de investigação científica. OBJETIVO: Compreender as representações de identidades 
de gênero construídas por adolescentes praticantes do candomblé do município de Olinda. METODO-
LOGIA: Estudo de abordagem qualitativa e natureza interdisciplinar realizado através de entrevistas 
abertas individuais com dez adolescentes candomblecistas do município de Olinda e observações par-
ticipantes, registradas em diário de campo, em dois terreiros de candomblé frequentados por eles. As 
entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas, em articulação com os dados oriundos das obser-
vações, à luz da Análise do Discurso e da Teoria das Representações Sociais.
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PALAVRAS-CHAVES: Representações Sociais, Inclusão Escolar, Deficiência, Revisão Integrativa.

INTRODUÇÃO: As Representações Sociais são compreendidas como um campo estruturado das sig-
nificações, saberes e informações que são vivenciadas social e culturalmente. Como o primeiro contato 
social do indivíduo é na escola, e a partir desse os comportamentos são moldados, torna-se crucial co-
nhecer como as pessoas que convivem com o aluno com deficiência pensam e se relacionam com ele. OB-
JETIVO: Investigar quais representações sociais sobressaem entre escolares e professores com relação 
ao aluno com deficiência. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa que 
foram realizadas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo com as seguintes estratégias de buscas: “Di-
sability AND Educational Inclusion”; “Disability AND Social Perception”, “ Educational Inclusion AND 
Social Perception” com descritores reconhecidos pelo vocabulário Mesch e Desc. RESULTADO: Após a 
análise foram selecionados nove artigos. Os resultados encontrados demonstraram que a maioria dos 
professores atribuíram representações negativas a respeito da inclusão escolar, por assumirem grandes 
responsabilidades, terem pouco apoio diante de tantas dificuldades presentes e, além disso, muitos se 
consideraram despreparados para incluir o aluno com deficiência em sala de aula regular, sendo funda-
mentais capacitações voltadas a essa pratica escolar e mais investimento de políticas públicas. Quanto 
aos pares escolares, demostraram receptivos à inclusão, com representações positivas.
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescência, Abrigo, Adolescente Institucionalizado; Violência, Violência Por 
Parceiro íntimo.

INTRODUÇÃO: A violência nas relações de intimidade na adolescência é definida por comportamentos 
que têm intenção de dominar o (a) parceiro (a), e pode ocorrer de diversas formas, seja de natureza 
física, verbal, moral ou mesmo de natureza simbólica, causando danos, sofrimento e até a morte. Desta 
maneira, este tipo de violência pode ter significativo efeito na saúde mental, física e social dos envolvi-
dos, sendo evidenciada por reações emocionais negativas e também consequências físicas. OBJETIVO: 
Analisar as representações sociais da violência por parceiro íntimo na adolescência entre adolescentes 
acolhidos por medida de proteção. METODOLOGIA: Estudo qualitativo, fundamentado na Teoria das 
Representações Sociais. A coleta de dados se deu no período de janeiro a maio de 2019, por meio de 
entrevista semiestruturadas, grupo focal e observação participante. Participam da pesquisa 18 adoles-
centes residentes numa unidade de acolhimento por medida de proteção, com idades entre 11 a 16 anos. 
Os dados estão sendo analisados por meio da técnica da Análise do Discurso. RESULTADOS: Foram 
elencadas 03 categorias de análise: normatização de gênero, vivência e banalização da violência nos 
relacionamentos afetivos sexuais dos adolescentes e testemunho de violência conjugal como preditor 
da violência nos relacionamentos afetivos sexuais dos adolescentes. A faixa etária de predomínio com-
preende adolescente com idades de 12 a 15 anos.
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INTRODUÇÃO: Traremos um relato das experiências vivenciadas na formação inicial docente como 
alunas residentes no Subprojeto: Articulação dos Saberes Pedagógicos no Exercício da Docência do Pro-
fessor da Educação Básica, do curso de Pedagogia, UPE- campos Petrolina, por meio do Programa de 
Residência Pedagógica CAPES/MEC/UPE. A Residência Pedagógica trata-se da formação realizada por 
um discente de um curso de licenciatura e desenvolvida em uma escola pública de educação básica. 
OBJETIVO: Proporcionar o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado a partir desse pro-
grama promovendo a imersão dos/as graduandos/as em escolas públicas de Educação Básica. METO-
DOLOGIA: Esse programa aconteceu em três etapas. 1 Preparação: foram realizados 8 encontros para 
estudos sobre temas direcionados ao estágio curricular, práticas docentes. 2 Ambientação: CH:60h, 
uma vez na semana nas escolas foram realizadas análises dos documentos: regimento escolar, Projeto 
político-pedagógico, Proposta Pedagógica e o Plano Desenvolvimento Escolar, observações das práticas 
pedagógicas na sala de aula e participação nas atividades dos projetos sociocultural da escola, grupos de 
estudos e elaboração do relatório parcial das atividades realizadas. 3 Regência: CH:100h, Planejamento 
e elaboração do plano de atividades docentes e de aulas, para a turma do 3º ano do Ensino Fundamental.
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A falta de água potável no semiárido nordestino é um fator ainda presente na população, ressaltando a 
importância do uso de águas subterrâneas, geralmente salobras, cuja dessalinização vem a ser uma das 
alternativas para viabilizar o uso das águas dos poços da região assegurando o abastecimento de água 
potável às comunidades locais. No Brasil, a energia solar é mais abundante na região do Semiárido, 
justificando a adesão da tecnologia de dessalinização por Osmose Reversa acionado por energia solar 
fotovoltaica. Assim, este trabalho tem por finalidade realizar uma revisão sistemática sobre a associa-
ção das tecnologias de dessalinização e energia solar fotovoltaica em regiões semiáridas que apresen-
tam características climáticas semelhantes ao Semiárido Nordestino, através da utilização do método 
PRISMA (Principais Itens a Relatar para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises). A revisão foi realizada 
utilizando as bases de dados das plataformas Scopus, Web of Science e SAGE Journals, estabelecidas as 
palavras-chaves no idioma inglês: “Reverse Osmosis”, “Photovoltaic”, “Economic Assessment” e “Sys-
tem”, separados nesta ordem apenas por vírgulas. Foram encontrados 34 artigos, e desse total, 10 foram 
na SAGE Journals, 10 na Web of Science e 14 na Scopus. Por critério de duplicata, e leitura de título e 
resumo foram removidos 8, 16 e 3 artigos, respectivamente, selecionando-se 7 das bases de dados, e 3 
por Literatura Cinzenta, para estudo e análise.



564SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

REVIVAIDS: RECONSTRUINDO A VISÃO SOBRE PESSOAS QUE 
VIVEM COM HIV/AIDS

Maria Laura Soares Pereira; Rosário Antunes Fonseca Lima

E-mail: lule141098@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Hiv, Educação Em Saúde, Estigma

O HIV é uma infecção sexualmente transmissível que afeta células do sistema imunológico, as CD4, e 
quando não há a adesão ao tratamento pode surgir as doenças oportunistas, e assim a AIDS. Por muitos 
anos o HIV vem sendo tratado com estigma e tabu pela sociedade provocando preconceito, violência, 
discriminação e exclusão social, o que torna as pessoas que vivem com HIV (PVHIV) receosas em procu-
rar assistência à saúde. Com base nessa realidade, criou-se o Projeto de Extensão REVIVAIDS, formado 
por acadêmicos de Enfermagem da Universidade de Pernambuco (UPE), com o objetivo de reconstruir 
a visão sobre PVHIV a partir de educação em saúde. As ações são realizadas com as pessoas atendidas 
no ambulatório de Doenças Infecto-parasitárias do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O desenvolvi-
mento do projeto acontece através de palestras e rodas de conversa dinâmicas, com o uso de materiais 
lúdicos, focando na participação dos assistidos. São trabalhados diferentes temas (métodos de barreira, 
higiene íntima, HIV e gestação, adesão à terapia antirretroviral, entre outros), durante as terças, quartas 
e quintas; em cada mês é abordado um tema que é construído durante reuniões mensais realizadas pelo 
grupo.
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RODA DE CONVERSA: ADOLESCER COM SAÚDE E A 
IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO 

ESCOLAR

Ana Virginia Rodrigues Verissimo; Ana Virginia Rodrigues Verissimo
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescência; Educação Em Saúde; Extensão Universitária

Trata-se de uma proposta de Roda de conversa sobre que objetiva discutir o papel da extensão universi-
tária para promoção da saúde de adolescentes no cenário escolar. A metodologia utilizada será a Roda de 
conversa que tem sido amplamente usada no ambiente acadêmico como técnica formativa. Sua impor-
tância se dá pela maneira que estimula a participação do usuário/comunidade a trocar conhecimentos.
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SAFO DE LESBOS E A COMPLEXIDADE DA EDUCAÇÃO FEMININA 
NA GRÉCIA ANTIGA

Ana Beatriz De Santana Bandeira Santos; Thiago Eustáquio Araújo Mota
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PALAVRAS-CHAVES: Antiguidade Grega, Safo De Lesbos, Educação, Fragmentos Poéticos, Mulheres 
Na Antiguidade

De muitos poetas da Antiguidade grega, Safo de Lesbos se destaca não apenas por ser a única mulher do 
cânone dos nove principais líricos do período arcaico, mas também pela sua influencia posterior, sendo 
referenciada por diversos pensadores da própria Antiguidade. Durante um ano de pesquisa acerca dos 
fragmentos da poetisa e de bibliografias envolvendo aspectos da condição da mulher na Grécia Antiga, 
objetivamos confrontar o modelo de paideia que era fornecida por Safo na Ilha de Lesbos e o ideal da 
mulher ateniense, além de estudar outras realidades femininas da época, como o das espartanas. Ana-
lisamos as informações existentes sobre a vida de Safo, a importância de sua lírica durante a Antiguida-
de, e como ela era vista por diversos teóricos não apenas gregos, mas alguns romanos também. Como 
principal investigação, temos o papel da poetisa como líder de um tíaso feminino na cidade de Mitilene, 
para isso examinamos como esta retratava os ritos, as meninas que participavam de seu círculo e até 
mesmo alguns aspectos da musicalidade da mélica sáfica através da análise de fragmentos que tratavam 
sobre esse assunto. Usamos também de testemunhos da antiguidade para entendermos melhor a figura 
da poetisa. Para analisar o papel da mulher ateniense na sociedade, fizemos a analise de obras como o 
“Econômico” de Xenofonte e a “Política” de Aristóteles.
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SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA DA 
REGIÃO NORTE DO RECIFE - UMA ABORDAGEM ATRAUMÁTICA
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PALAVRAS-CHAVES: Tratamento Dentário Restaurador Sem Trauma, Cárie Dentária, Pré-escolar, 
Saúde Bucal

Desde o ano 2000 o Ministério da Saúde promoveu a inclusão da Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da 
Família. Na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), em 2010, foi indicada uma condição de baixa 
prevalência de cárie no Brasil, entretanto, o principal problema dentário em crianças e adolescentes 
ainda é a não prevenção e a cárie não tratada. A fim de beneficiar o maior número de pessoas no trata-
mento da doença cárie, Frencken, em 1992 criou um método, o Tratamento Restaurador Atraumático 
(ART), que objetiva a mínima intervenção operatória, sendo por isso menos desconfortável ao pacien-
te, facilitando a adesão de crianças ao tratamento odontológico. O objetivo da pesquisa foi conhecer a 
prevalência de cárie na dentição decídua de escolares na primeira infância da região norte do Recife e 
tratar as lesões cariosas das crianças aptas ao tratamento ART. Este foi um estudo transversal, quanti-
tativo e descritivo com população de 320 crianças que avaliou a prevalência de cárie e a indicação para 
receber ART em crianças de 1-5 anos de escolas e creches da rede municipal situadas na zona norte do 
Recife. Foram avaliadas 244 crianças matriculadas em 5 instituições de ensino público, entre 1 e 5 anos 
de idade, de ambos os sexos. A prevalência de cárie foi de 39,3%. O ceo-d 0 e 13, com média de ceo-d 
de 1,67 (IC 1,31±2,02) para IC=95%. Após avaliação bucal, as crianças que apresentaram necessidade 
receberam o tratamento restaurador atraumático.
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SAÚDE DIGITAL NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
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PALAVRAS-CHAVES: Ensino, Aprendizagem, Informática Em Saúde, Graduação, Medicina

INTRODUÇÃO: A Saúde Digital contribui para a pesquisa científica e o atendimento às populações, 
entretanto, ela não integra o currículo de muitas escolas médicas no Brasil. Evidências mostram que os 
médicos necessitam de competências específicas nesta área. OBJETIVO: Avaliar a percepção discente e 
docente sobre o ensino da saúde digital em curso de medicina. MÉTODOS: Estudo transversal, descriti-
vo e analítico realizado em maio de 2019 com 979 estudantes/ex-estudantes e 176 docentes do curso de 
medicina da Universidade de Pernambuco. A coleta de dados foi realizada em questionário digital após 
consentimento informado. RESULTADOS: Participaram da pesquisa, 134 (14%) discentes e 45 (26%) 
docentes, com maior frequência do sexo feminino (55% e 51%) e mediana de idade de 20 e 57 anos, res-
pectivamente. Graus elevados de conforto no uso de equipamentos e programas de informática foram 
assinalados por ambos os grupos.
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SAÚDE DO HOMEM EM FOCO: SOBREVIVENDO AO CÂNCER DE 
MAMA
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Do Homem, Câncer Mamário, Qualidade De Vida.

O câncer de mama masculino apresenta-se como uma neoplasia rara e, portanto, pouco estudada. A 
cada 100 casos novos de câncer de mama em mulheres há apenas um caso da doença em homens, cor-
respondendo de 0,8% a 1% do total dos casos de câncer mamário. O diagnóstico do câncer de mama no 
homem ocorre mais tardiamente do que na mulher, aproximadamente aos 60 anos de idade, sendo dez 
anos mais tarde do que a média de idade da descoberta do câncer de mama feminino. Referente a esse 
diagnóstico tardio, o prognóstico para o homem é pior. As pesquisas científicas sobre câncer de mama 
na população masculina ainda são escassas, por já ser uma condição rara, e por este motivo se fazem 
necessários novos estudos nessa temática. O objetivo do estudo é analisar o contexto de busca por re-
cuperação da saúde, as dificuldades enfrentadas e os recursos utilizados entre homens sobreviventes ao 
câncer de mama e que foram assistidos no sistema único de saúde. Os recursos utilizados na metodolo-
gia até o momento foram as buscas pelos dados de prontuários dos pacientes, do sexo masculino, aco-
metidos pelo câncer de mama que foram atendidos pelo CEON- Centro de Oncologia, localizado dentro 
do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) - Recife, Pernambuco, Brasil. Foram feitas solicitações 
dos dados ao setor de registro do CEON nos meses de abril a maio.
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SAÚDE E POLIFARMÁCIA NA CLÍNICA MÉDICA
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CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Polifarmácia, Adesão Medicamentosa, Erros De Medicação, Educação Em Saúde

A polifarmácia e os consequentes erros de medicações oriundos dessa prática são problemas impor-
tantes no atendimento de pacientes acompanhados por ambulatórios de Clínica Médica, devendo ser 
sempre pesquisados e evitados quando possível. O projeto de extensão tinha como objetivo identificar 
pacientes que faziam uso concomitante e rotineiro de cinco ou mais medicações entre aqueles presentes 
na sala de espera do Ambulatório de Clínica Médica do HUOC, e verificar a existência de possíveis erros 
na tomada desses medicamentos na tentativa de construir, em conjunto, estratégias para prevenir tais 
erros. Na intervenção, os ligantes abordavam de forma didática e com uma linguagem acessível o con-
ceito de polifarmácia, enfatizando a importância de tomar corretamente todos os medicamentos, havia 
a construção em grupo de estratégias direcionadas às dificuldades apresentadas pelos usuários e eram 
distribuídos panfletos com dicas gerais para mitigar problemas na tomada diária de medicações e um 
formulário simplificado para auxiliar na organização do dia-a-dia na administração dos medicamentos. 
Os usuários, de maneira anônima e voluntária, preenchiam um formulário que avaliava a atividade. 
Foram alcançados 114 usuários com as 12 intervenções (média: 9,5 usuários/intervenção). A taxa de 
usuários satisfeitos com a intervenção foi de 86,84% (99 usuários) e o índice de dúvidas foi de 39,47% 
(45 dúvidas – 3,75 dúvidas/intervenção).
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SEMELHANÇA ENTRE IRMÃOS NO DESEMPENHO MOTOR DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ESTUDO VIDA SAUDÁVEL EM 

LAGOA DO CARRO

Thaliane Mayara Pessôa Dos Prazeres; Marcos André Moura Dos Santos
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PALAVRAS-CHAVES: Agregação Familiar; Desempenho Psicomotor; Irmãos; Criança; Adolescente

INTRODUÇÃO: A melhoria do desempenho motor (DM) tem sido sugerida como um importante as-
pecto a ser desenvolvido para alcançar variados benefícios à saúde e à performance em crianças e ado-
lescentes. Embora o DM seja determinado por fatores genéticos e ambientais, pouco se sabe acerca do 
grau de influência desses fatores na expressão do DM entre irmãos. OBJETIVO: (1) investigar o grau de 
semelhança no DM de irmãos do município de Lagoa do Carro-PE; (2) estimar a influência de fatores 
individuais e contextuais no grau de semelhança do DM de irmãos do município de Lagoa do Carro-PE. 
METODOLOGIA: A amostra é composta por crianças e adolescentes (5 a 15 anos de idade) matriculados 
na rede municipal de Lagoa do Carro- PE. O DM está sendo avaliado com testes de aptidão física e coor-
denação motora. Na aptidão física estão sendo avaliados os componentes aptidão cardiorrespiratória 
(PACER), força muscular (preensão manual), flexibilidade (sentar e alcançar), agilidade (shuttle run), 
velocidade (corrida de 20m) e potência (salto horizontal). A coordenação motora está sendo avaliada 
com o uso da bateria Körperkoordinationstest für Kinder (KTK). Fatores biológicos (antropometria, 
estado nutricional, adiposidade, maturação biológica e condições ao nascer) e comportamentais (ativi-
dade física e comportamento sedentário) ao nível dos indivíduos, assim como informações relacionadas 
às famílias e às escolas estão sendo obtidas. Considerando que os irmãos estão aninhados em clustering, 
i. e.
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PALAVRAS-CHAVES: Saber Médico, Educação Sanitária, Maternidade, Infância

No início do século XX, a maternidade e a infância, tornavam-se pedra angular da nacionalidade. A 
criança passa a ter valor não só para a família, mas para a nação, sendo de responsabilidade da mãe a 
formação física, moral e intelectual das crianças. Este discurso mostrava-se sintonizado com as propos-
tas de educação higiênica, como solução para o problema do país, defendido por médicos do movimento 
sanitárias nos anos de 1920. A Reforma Federal da Saúde Pública, colocou a higiene infantil na agen-
da nacional sendo de sua responsabilidade a orientação técnica das ações sanitárias implantadas nos 
estados e conduzidas pelas inspetorias que cuidavam da lepra, sífilis e doenças venéreas, tuberculose 
e higiene infantil. O serviço de saneamento rural atinge o Vale do São Francisco, em 1922, nos anos se-
guintes, o prefeito e médico Pacífico da Luz, irá eleger a higiene dos espaços públicos e os cuidados com 
as doenças, como seu principal projeto de governo. Neste período, o jornal local o “Pharol”, publicado 
na cidade de Petrolina, se configurou, como o espaço dedicado à propaganda de remédios e serviços 
médicos. Tais assuntos, ligados a higiene, tomava a metade da publicação, sendo constante até 1940. 
O trabalho tem o objetivo de identificar no jornal o Pharol, anúncios destinados as mães, com o intuito 
de propagar métodos aceitos pela ciência médica, no que diz respeito a nutrição e higiene das crianças, 
entre os anos de 1920 a 1940.
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SÍNDROME DEMENCIAL NO IDOSO E SUAS REPERCUSSÕES NA 
SAÚDE BUCAL: UM RELATO DE CASO CLÍNICO.
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Síndrome Demencial, Equipe Multiprofissional.

Envelhecer vem se tornando uma tendência mundial, sendo esta explicada principalmente pela melhora 
na assistência médica da população e pelo declínio das taxas de mortalidade. Diante das diversas doen-
ças comuns à terceira idade, os quadros demenciais se destacam, pois sua prevalência vem aumentando. 
O objetivo deste trabalho foi conhecer e pensar as repercussões da síndrome demencial nas condições de 
saúde bucal, através do acompanhamento e relato de um caso clínico. O mesmo foi relatado pela equipe 
de Residentes de Odontologia e Enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional Integrada 
em Saúde da Família (RMISF/FCM/UPE). Seguiu-se a seguinte sequência metodológica: aplicação, em 
toda a área de abrangência da unidade básica de saúde, campo de atuação da residência, a escala de 
Coelho Savassi, seleção das famílias com maior escore (Risco III de Coelho Savassi), aplicação do mo-
delo de Calgary de avaliação da Família, Construção de Projeto Terapêutico Singular (PTS), assinatura 
de Termo Consentimento Livre e Eclarecido (TCLE) e intervenção multiprofissional para a execução do 
projeto. Relato de caso: MCF, 80 anos, moradora do Bairro do Morro da Conceição, Recife/PE, corres-
ponde ao maior perfil de prevalência da síndrome: gênero feminino, negra, em idade avançada e, por 
cerca de 30 anos, etilista e fumante. Paciente parcialmente dentada, apresentando péssima condição 
buco-dental com doença periodontal e necessidade de reabilitação protética.
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SÍNTESE DE UM NOVO MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DE 
LIBERAÇÃO GRADUAL COM NANOPARTÍCULAS DE GÁLIO E 
CLOREXIDINA NO USO DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO..
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PALAVRAS-CHAVES: Clorexidina, Antibacterianos, Enterococcus Faecalis

INTRODUÇÃO: Um dos desafios em endodontia consiste na eliminação de microorganismos que per-
manecem em áreas não alcançadas pelos instrumentos, portanto, além do preparo químico e mecânico 
(PQM), se torna necessária a administração de medicações intracanal adicionais. OBJETIVO: Avaliar 
o efeito antimicrobiano da clorexidina incorporada à metal-organic framework do tipo Zeolitic Imi-
dazolate Framework frente ao Enterococcus faecalis, em canais radiculares infectados para sintetizar 
um novo medicamento antibacteriano no uso de tratamento endodôntico. METODOLOGIA: Cinquenta 
dentes humanos uniradiculares extraídos foram infectados com Cepa de Enterococcus faecalis (ATCC® 
29212). As amostras foram divididas em cinco grupos: CN1-Água Destilada, CP2-Calen com PMCC (con-
trole positivo 1), CP3-Ultracal (controle positivo 2), CP4-Clorexidina a 2% (controle positivo 3), CP-
5-CHX@nZIF-8 (grupo experimental). Foram realizados os testes de Concentração Mínima Inibitória e 
Concentração Mínima Bactericida e as amostras foram analisadas ao Microscópio Confocal de Fluores-
cência por Varredura a Laser. RESULTADOS: Quando submetida ao teste para determinação da Con-
centração Mínima Bactericida, a CHX@nZIF-8 (CP5) permaneceu com a mesma eficiência, tendo sido 
capaz de provocar a morte celular de 99,9% das bactérias até a diluição de 1024 vezes. Enquanto que o 
digluconato de clorexidina a 2% (CP4) só manteve o seu efeito bactericida quando diluído até 64 vezes.
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SÍNTESE DO GEL DE ALGINATO DE SÓDIO COM 
NANOPARTÍCULAS DE PRATA E CLOREXIDINA E SUA EFICÁCIA 

ANTIBACTERIANA SOBRE O STREPTOCCOCUS MUTANS
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PALAVRAS-CHAVES: Clorexidina, Nanopartículas De Prata, Cárie Dentária, Biomateriais.

Os microrganismos mais frequentes relacionados à etiologia da cárie, são classificados como Streptoco-
cos mutans. Estes ativam seu potencial patogênico quando um indivíduo ingere sacarose, ocasionando a 
fermentação dos açúcares formando microambientes altamente acídicos (pH 4,5 – 5,5). Para o controle 
do biofilme, um tipo de meio químico utilizado mundialmente na forma de líquido e gel é a clorexidina. 
Do mesmo modo, a prata tem uma grande ação antibacteriana contra a maioria das bactérias e fungos. 
Em sua forma de nanopartículas, possui uma superfície de contato maior, melhorando suas proprieda-
des. O alginato, por sua vez, possui uma propriedade bioadesiva, beneficiando sistemas de liberação de 
fármaco, que ocorre lentamente aumentando seu tempo de ação nas mucosas. Este trabalho foi um estu-
do experimental laboratorial, com o objetivo de sintetizar um gel de alginato de sódio incorporado com 
nanopartículas de prata e clorexidina, e a avaliação da sua ação antibiótica no Streptococcus mutans. 
Foram produzidos quatro tipos de géis, onde foram realizados os testes para a Concentração Mínima 
Inibitória (CMI) e a Concentração Mínima Bactericida (CMB) de cada gel. A metodologia utilizada foi a 
microdiluição em placas de 96 poços e subcultura dos poços da microdiluição conforme o Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI, 2010). Os resultados foram tabelados e comparados.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS E PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS 
EM PORTADORES DE DORES CRÔNICAS DE ORIGEM 

MUSCULOESQUELÉTICA NA COMUNIDADE DO MULTIRÃO EM 
SERRA TALHADA – PE
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PALAVRAS-CHAVES: Depressão, Catastrofização, Dor Crônica.

Entendendo a dor como um fenômeno multidimensional que deve ser abordado pelo modelo biopsi-
cossocial de saúde, esse projeto objetiva determinar a prevalência, rastrear e mapear dores crônicas 
musculoesqueléticas e verificar possíveis associações com sintomas depressivos e crenças negativas, 
nos usuários da Unidade de Saúde da Família da comunidade do bairro Mutirão em Serra Talhada-PE. 
Para tanto, realiza-se estudo descritivo transversal onde a dor é quantificada e avaliada por meio da 
Escala Analógica Visual e do Inventário Breve de Dor, os sintomas depressivos são rastreados por meio 
do Inventário de Depressão de Beck e as crenças negativas, por meio da Escala de Pensamento Catas-
trófico sobre a Dor. Dentre os residentes do bairro, 54 foram avaliados por elegibilidade e consentiram 
participação. Foram excluídos 4 questionários por preenchimento incompleto. A amostra parcial é de 50 
participantes com média etária de 42±10,3, prevalência do sexo feminino (94%) e mediana da dor de 7 
[6 – 7]. Foram rastreados sintomas depressivos em 12 (24%) mulheres, com média de 26,2±6,1 na escala 
de Beck, acima do ponto de corte para depressão em populações não diagnosticadas, e valor médio alto 
de 30,7±11,2 na escala de pensamentos catastróficos. Dentre aquelas que apresentam sintomas depres-
sivos, as regiões de maior referência de dor foram face (41,7%), cervical (41,7%), toracolombar (50%) e 
lombossacral (25%), havendo casos de sobreposições.
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SINTOMATOLOGIA CLIMATÉRICA EM MULHERES 
CARDIOPATAS COMPARANDO-SE COM AS NÃO CARDIOPATAS: 
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PALAVRAS-CHAVES: Saúde Da Mulher, Climatério, Cardiopatias, Insuficiência Cardíaca, Política De 
Saúde, Assistência Ambulatorial.

INTRODUÇÃO: Conforme a Organização Mundial de Saúde o climatério é definido como período de 
transição nas mulheres compreendido na faixa etária dos 40 aos 65 anos(BRASIL.,2008;LUMSDEN 
2016). Entre as alterações do sistema reprodutor feminino, a sua insuficiência ovariana ocasiona distúr-
bio metabólico entre eles a deficiência de esteróides sexuais, no qual propicia na ocorrência das comor-
bidades como as alterações fisiológicas e psicossociais(INAYAT et al., 2017). OBJETIVOS: identificar a 
ocorrência da sintomatologia climatérica nas mulheres cardiopatas comparando-se com as não cardio-
patas. METODOLOGIA:Trata-se de um estudo de caso controle, transversal e abordagem quantitativa 
desenvolvido em dois locais de referência no estado de Pernambuco, o primeiro denomina-se ambula-
tório geral de cardiologia localizado no térreo da instituição hospitalar do Pronto-Socorro Cardiológico 
Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares/Universidade de Pernambuco (PROCAPE/UPE). 
A escolha do local deu-se por considerar a instituição como centro de referência na área de cardiologia 
para as regiões Norte e Nordeste do país, o outro local foi o ambulatório do climatério do CISAM/UPE, 
Recife-PE. RESULTADOS: A população do estudo foi constituída 160 mulheres no climatério, que com-
pareceram ao ambulatório para consulta e avaliação do tratamento no período da realização da coleta de 
dados mediante aos critérios de elegibilidade, sendo 80 casos e 80 controles.
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PALAVRAS-CHAVES: óptica Adaptativa, Inteligência Artificial, árvore De Decisão

Aberrações ópticas acontecem por causa das aberrações no frente de onda de uma determinada fonte 
de luz, estas aberrações são destoantes de um feixe de luz referencial, o qual chamamos de onda plana. 
Essa discrepância entre um feixe de luz referencial e um aberrado pode ser descrito por um polinômio de 
bases ortogonais chamado de Polinômio de Zernike, desse modo toda aberração de frente de onda pode 
ser descrita como uma combinação linear das bases presentes no polinômio de Zernike. Atualmente há 
diversos modelos para corrigir uma aberração de uma imagem, um dos mais utilizados é um modelo de 
óptica adaptativa, que consiste num sistema de espelhos e lentes, cujo as peças centrais são um espelho 
deformável, e um sensor de frente de onda, o primeiro é capaz de corrigir as anomalias de um feixe de 
luz, o segundo é capaz de identificar a anomalia presente. este último é o componente o qual temos o 
objetivo de substituir através de um algoritmo classificador, que tornaria o sistema de óptica adaptativa 
mais simples sem perda da qualidade do sistema. Este trabalho utiliza de uma base de dados gerada por 
um sistema de óptica adaptativa, disponibilizada pelo laboratório de fotônica do departamento de en-
genharia elétrica da UFPE através do doutorando Fábio melo, para treinar uma DT (decision Tree) que 
foi criada a modo de identificar tais aberrações catalogando-os pelo grau e tipo do polinômio de zernike.
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PALAVRAS-CHAVES: Nanoparti?culas Polime?ricas, Levana, Ovoalbumina

A prevalência de doenças alérgicas se intensificou consideravelmente nos últimos anos, afetando uma 
importante parcela da população. A alergia consiste em uma resposta exagerada do sistema imune a 
componentes ambientais normalmente inócuos, mas que são identificados enquanto corpo estranho, 
sofrendo resposta localizada ou generalizada. Entre elas, vale ressaltar a alergia alimentar como causa 
de muitos episódios de hipersensibilidade, sendo mediada por anticorpos IgE como resposta a antígenos 
proteicos alimentares. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo principal preparar e caracterizar na-
nopartículas poliméricas para encapsulação de alérgenos proteicos. Para isso, NP de levana (NP) foram 
preparadas pelo me?todo da nanoprecipitac?a?o. As NP vazias (NP) foram a base para as formulac?o?es 
contendo a protei?na alerge?nica modelo (ovoalbumina, OVA), que foi incorporada na soluc?a?o de 
levana 0,5% (0,1 mg/mL) antes da formac?a?o das NP (NP-OVA). A caracterizac?a?o fi? sico - qui?mica 
incluiu ana?lise do tamanho me?dio de parti?cula, i?ndice de polidispersa?o, morfologia, potencial zeta 
e efica?cia de encapsulamento. Neste trabalho, as formulac?o?es preparadas apresentaram tamanho 
me?dio entre 200-240 nm, sendo as parti?culas contendo a protei?na (NP-OVA) um pouco maiores que 
as NP vazias (NP). Todas as formulac?o?es de levana apresentaram carga negativa.
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PALAVRAS-CHAVES: Homens, Ordem De Cristo, Honra, Pernambuco.

Jaynne Souza Santiago; Kalina Vanderlei Silva. CAMPUS MATA NORTE O presente trabalho tem como 
objetivo observar a Ordem de Cristo como ordem aclamada na América Portuguesa dentro da capitania 
de Pernambuco no recorte de 1753/1778. Partindo desse pressuposto, nos dedicamos a compreender 
como a mesma tornou-se a mais prestigiada das ordens portuguesas tanto na metrópole como também 
em Pernambuco, passando a ser uma forma de “ingresso” para a ascensão social, especialmente para 
homens e consequentemente para as suas famílias. Ter prestígio era sinônimo de boa vida, ser nobre 
remetia a ter poder e privilégios, por isso os títulos passaram a ganhar importância, pois muitas vezes, 
o título concedia a tão almejada honra. No que diz respeito às nossas fontes o levantamento documental 
aconteceu através site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo no e trata-se de habilitações para Ordem 
de Cristo. Esses pedidos foram encontrados em uma pasta do digitarq chamada “Mesa de consciência 
das Ordens” e a análise é feita através do ementário disponibilizado, alguns contendo documento digital 
e outros não. O método adotado inicialmente foi a leitura dessas ementas para propiciar a criação de 
uma tabela com o intuito de obter informações suficientes para identificar o histórico familiar dos ho-
mens que faziam tais pedidos.
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PALAVRAS-CHAVES: Phishing, Aprendizagem De Máquina, Concept Drift, Revisão Sistemática

Phishing é uma maneira desonesta utilizada para enganar usuários a revelar informações pessoais, 
como senhas ou cartão de crédito, CPF e número de contas bancárias. Eles fazem isso enviando e-mails 
falsos ou direcionando a websites falsos. Este estudo visa tirar proveito das técnicas de revisão da lite-
ratura para analisar trabalhos disponíveis que propõem mecanismos anti-phishing como solução que 
utilizam aprendizagem de máquina como proposta para minimizar problemas de predição no ambiente 
de atuação do phishing. Por ter um ambiente dinâmico, o mesmo é suscetível a diversas mudanças em 
suas características, denominadas de concept drift. Utilizando revisão sistemática da literatura como 
metodologia, o projeto tem o intuito de investigar os estudos primários publicados na literatura, con-
forme as abordagens da engenharia de software baseada em evidências, para responder 3 Questões de 
Pesquisa: Quais são os principais tipos de concept drift em ambiente de phishing? Quais abordagens 
anti-phishing mais utilizadas para minimizar esses tipos? Quais os principais entraves dessas aborda-
gens diante o esforço em minimizar esses tipos? A partir dessas questões, são geradas as strings de busca 
utilizadas para a investigação em fontes acadêmicas presentes nos repositórios online. Como ponto de 
partida, foram escolhidas 4 principais fontes de pesquisa: IEEE Xplore, Science Direct, Engineering 
Village e ACM Digital Libary.
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PALAVRAS-CHAVES: Subalternidade, Desigualdade, Cultura.

O sul global é marcado pela exploração e exclusão social, refere-se a todos aqueles países que tem uma 
historia interligada de colonialismo e desigualdades. O presente trabalho objetiva mostrar como tais 
desigualdades foram naturalizadas nessas sociedades, utilizando o método comparativo entre as obras 
do sociólogo brasileiro Jessé Souza e da socióloga indiana Gayatri C. Spivak. Ao tratar da interligação 
entre os países do sul global, utilizamos o Brasil e a Índia para evidenciar tais semelhanças. Além de 
serem países colonizados, o que leva historicamente grande parte dos indivíduos a serem subalterni-
zados, foram estruturados com base no patriarcalismo, o que coloca principalmente as mulheres nessa 
condição. Essa subalternidade da qual falamos não se trata somente do eixo econômico, é também de 
ordem cultural, linguista e social. Os sujeitos subalternos tiveram sua força de trabalho explorada e sua 
cultura reprimida desde o processo de colonização, o que perdura e reflete nas relações sociais até os 
dias de hoje. Ambos os autores fazem criticas a intelectuais renomados em suas respectivas sociedades, 
acreditam que os discursos e obras desses intelectuais naturalizam as desigualdades existentes. Jessé 
Souza vê o reconhecimento dos sujeitos subalternos como possibilidade de dar voz para essa classe, pois 
esse grupo luta para que suas particularidades sejam reconhecidas.
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PALAVRAS-CHAVES: Energia Solar, Eficiência, Meio Ambiente

Em virtude da crescente preocupação com o meio ambiente, a sociedade tem dado mais atenção ao 
avanço dos estudos sobre às fontes renováveis de energia. A geração de energia elétrica através de sis-
temas fotovoltaicos é menos agressiva ao meio ambiente, porém, vários fatores podem influenciar no 
seu rendimento. Entre os fatores ambientais que mais influenciam na eficiência do sistema, pode-se 
destacar a sujidade, pois, esse fator pode apresentar impacto significativo em regiões com pouca precipi-
tação ou em áreas de atmosfera poluída, reduzindo o rendimento do sistema fotovoltaico como um todo. 
Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar, por meio de uma revisão sistemática seguindo-se as di-
retrizes dos Principais Itens a Relatar para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA), o compor-
tamento do rendimento da geração de energia elétrica de módulos e sistemas fotovoltaicos submetidos 
à sujidade, em diferentes regiões do mundo, através da seleção de artigos. Realizou-se busca, nas bases 
de dados Scopus, Web of Science e IEEE Xplore. Os descritores utilizados foram “Solar Energy”, “Photo-
voltaic Panel”, “Clean”, “Soiling” e “Efficiency” nesta ordem, separados pelo operador “AND”. Na busca 
realizada nas bases de dados, foram encontrados 71 artigos. Removeu-se 12 artigos por duplicidade, 9 
por título e 41 por leitura de resumo, selecionando-se 9 estudos para análise.
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PALAVRAS-CHAVES: Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Programa De Educação, Mudança De Estilo De 
Vida

Apesar de a Cirurgia Bariátrica ser o tratamento mais eficaz para a obesidade mórbida, 20-30% dos pa-
cientes submetidos à cirurgia estabilizam precocemente o peso ou reganham de peso. Nesse contexto, o 
projeto Superando a Obesidade tem como o objetivo possibilitar que o paciente implemente mudanças 
permanentes de estilo de vida e proporcionar um ambiente acolhedor para os pacientes, para retirada 
de dúvidas e compartilhamento de experiências. O projeto de extensão envolve a realização de ativida-
des educativas mensais pelos membros da Liga de Cirurgia Geral da Universidade de Pernambuco com 
4 grupos de pacientes candidatos à bariátrica, juntamente com pacientes que já fizeram a cirurgia, no 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, envolvendo a apresentação de temas relacionados à obesidade e 
à cirurgia bariátrica. Há a discussão sobre as condições que levam o indivíduo a alcançar a obesidade, 
além de focar no entendimento do paciente sobre as implicações da obesidade na sua saúde e qualidade 
de vida. São mostrados vídeos didáticos de como é realizada a cirurgia e são apresentadas as implicações 
desse procedimento ao logo da vida. Além disso, são apresentados os fatores que interferem negativa-
mente no resultado a longo prazo da operação e há a desmistificação de certos estigmas que envolvem a 
cirurgia, o pré-operatório, o pós-operatório e a vida pós-gastroplastia.
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Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa de Formação Continuada em Serviço: Atualiza-
ção/ Formação Didática-Epistemológica para professores na área de Ensino de Ciências e Matemática 
iniciado no âmbito do edital PIAEXT – 01/2019 que entre propósitos atende as necessidades de nature-
za extensionista caracterizado como continuidade do Programa de Mestrado Profissional em Educação 
da Universidade de Pernambuco (PPGE – UPE). Trata-se de uma proposta de um curso de extensão 
para professores de física da GRE Mata Norte - PE. Tem-se por objetivo, utilizar como recurso didático 
nas aulas de física as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) afim de proporcionar 
um aperfeiçoamento da qualificação dos professores participantes e além disso, desenvolver um produ-
to final, ao término do curso de extensão, um aplicativo digital para o ensino de física conceitual. Este 
produto será aplicado em uma turma de 1° ano do Ensino Médio de uma escola estadual da GRE Mata 
Norte – PE.
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O Projeto Teatro Interativo: Construindo/Reconstruindo Cenários na Terceira Idade tem como foco a 
promoção da saúde por meio de atividades lúdicas e grupais com o propósito de melhorar a qualidade 
de vida dos participantes, utilizando uma visão biopsicossocial dos mesmos. A partir disso, são desen-
volvidas atividades cognitivas, resgate de vivências, além de mecanismos diversificados para estimular, 
preservar e aperfeiçoar a memória, a linguagem e a expressão corporal do idoso. Foram adotadas as 
linhas pedagógicas tradicional e construtiva, partindo-se da dinâmica da comunicação com os idosos, 
assim como a linha construtivistas partindo-se da vivência e do conhecimento das idosas e discentes 
para construção de ações de cunho educativo. O público alvo é a população idosa de ambos os sexos 
residentes no Bairro de Santo Amaro e proximidades que tenham interesse em participar de ações vol-
tadas à arte, cultura, promoção da saúde e exercício da memória de forma holística, a fim de favorecer 
a relação entre os pares e entre os discentes da Universidade de Pernambuco. Como ferramentas, são 
utilizadas as artes manuais para o desenvolvimento cognitivo, resgate do período da sua juventude para 
preservação e exercício da memória, atividades de movimentação corporal com o objetivo de encorajar 
a prática de exercícios físicos, uso de instrumentos diversos a fim de estimular e melhorar a memória, 
movimentação, desenvolvimento cognitivo, comunicação, imagem global e autoimagem.
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PALAVRAS-CHAVES: Priorização De Requisitos, Startups, Iot, Pesquisa-ação

INTRODUÇÃO: As startups no ambiente da Tecnologia da Informação (TI) se fazem muito presentes 
no mercado de trabalho e representam uma alternativa profissional muito frequente para os integrantes 
desse ambiente. Porém, devido à alta taxa de fracassos no campo das startups, muitas vezes desenca-
deada pela baixa maturidade e inexperiência dos integrantes dessas empresas, a pesquisa em torno da 
priorização de requisitos é de suma importância para o suporte para maximizar as chances de suces-
so dessas iniciativas. OBJETIVOS: Esse trabalho visa aplicar técnicas de priorização de requisitos no 
contexto de uma startup que desenvolve aplicações de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). 
Contexto: A startup utilizada como unidade de análise, a Smart Labs, está localizada no Armazém da 
Criatividade (Porto Digital) em Caruaru, e tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de uma pla-
taforma de Internet das Coisas, no formato open source, que acelere o desenvolvimento do mercado de 
IoT no Brasil. Esse trabalho é feito através de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Universidade 
de Pernambuco e o CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife). METODOLOGIA: O 
método de pesquisa-ação está sendo utilizado para a execução dessa pesquisa. Devido à dinâmica do 
relacionamento entre os pesquisadores e a situação pesquisada, torna-se um desafio apresentar seu 
planejamento de etapas de forma ordenada e temporal.
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PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Metabólica, Educação Em Enfermagem, Telemonitoramento, Educa-
ção Em Saúde, Saúde Pública.

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada pela reunião de desordens metabólicas, 
associadas a inúmeras comorbidades que acometem a população brasileira, representa a anormalidade 
mais comum na atualidade e também o maior responsável por eventos cardiovasculares na popula-
ção, cuja importância deve ser destacada como indicador de morbimortalidade Brasileira. O uso do 
telemonitoramento pode ser considerado e já é visto como uma importante ferramenta na facilitação 
da melhora no controle das doenças crônicas. Esta modalidade de teleassistência, dentro do contex-
to da telessaúde, vem tendo o seu uso ampliado, devido às várias tecnologias que podem ser usadas. 
OBJETIVO: Estimar a prevalência de síndrome metabólica e seus fatores de risco entre os estudantes. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte que está sendo realizado na Faculdade de Enferma-
gem Nossa Senhora das Graças – FENSG/UPE no município de Recife. Sendo composta por estudantes 
universitários matriculados no primeiro semestre de 2017 no Curso de Enfermagem da FENSG/UPE 
e serão acompanhados até a finalização de seu curso de graduação no semestre 2021. RESULTADOS: 
Foi observado que alguns dos estudantes participantes, apresentaram fatores de risco para a Síndrome 
Metabólica alterados, como: IMC, Pressão arterial, circunferência abdominal, além dos hábitos de vida 
inerentes ao estilo de vida moderno que contribuem fortemente para a Síndrome Metabólica.
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TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA À LUZ DA ABSORTOMETRIA 
RADIOLÓGICA DE DUPLA ENERGIA (DEXA)
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PALAVRAS-CHAVES: Temperatura, Composição Corporal, Avaliação, Radiação, Calor.

Em nossa pesquisa foi questionada a relação da Temperatura Superficial Média do corpo humano, ana-
lisando a relação dela com os diferentes valores obtidos da composição corporal, a partir da absortome-
tria radiológica de dupla energia <DEXA>. Foram avaliados adultos jovens, com idades de 17 a 28 anos, 
massa corporal média de 75 kg, desvio padrão de 14,5, estatura média de 174 cm, desvio padrão de 6,3, 
e IMC médio de 24,6 kgm2, desvio padrão de 4,4. Foram analisadas as temperaturas: abdominal, coxa, 
perna e antebraço, utilizando a câmera termográfica FLIR E5tm <EX Series, modelo E63900, FLIR 
Systems, EUA>. Na composição corporal foram analisadas a massa gorda e massa magra <em valores 
absolutos e relativos>, do corpo inteiro, membros inferiores, membros superiores e tronco, utilizado 
o equipamento de Absortometria Radiológica de Dupla Energia <DEXA> da marca Hologic <Hologic 
Inc., modelo Discovery QDR 4500 w DEXA, EUA>. A temperatura média da pele <TMpele> foi obtida 
a partir das fotos termográficas realizadas nas regiões já descritas, seguindo a proposta de Choi et al.
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TESTE E COEFICIENTE DO POTENCIAL ANTI INCRUSTANTE DA 
BRYOTHAMNION TRIQUETRUM, ENANTIOCLADIA DUPERREYI 

ECRYPTONEMIA SP
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PALAVRAS-CHAVES: Bioincrustação, Antiincrustante, Macroalgas.

Com o desenfreado avanço econômico e social, as grandes indústrias foram em busca de ambientes para 
se instalarem. Um deles foram os limites continentais, porém, encontraram nesses ambientes alguns 
fatores que dificultaram a manutenção de seus equipamentos. A incrustação de organismos marinhos 
é um fator ambiental natural. Esses organismos encontraram nas tubulações, pilastras de sustentação, 
fiações e tubulações das grandes indústrias localizadas na zona litoral, num ambiente adequado para seu 
crescimento. A Termoelétrica de Pernambuco é uma importante indústria produtora de energia elétrica 
no litoral sul do estado de Pernambuco e sofre com o acumulo de organismos em suas tubulações de res-
friamento. Esse trabalho buscou soluções para o controle de incrustação biológica a base de extratos de 
três macroalgas (Bryothamnion triquetrum, Cryptonemia sp. Enantiocladia duperreyi) para repelir as 
larvas desses organismos incrustantes antes mesmo que eles se fixassem nas tubulações. Foram testadas 
soluções com uma tinta a base de água e uma resina de silicone, realizados durante dois testes implan-
tados em duas localizações, sendo elas na bacia do Pina e no canal de captação de água da Termope. Dos 
resultados obtidos, o que resultaram em um maior grau de eficiência ocorreram no teste 2 com a resina 
a base de silicone, destacando-se as placas com extrato de E. duperreyi, que com apenas 56% de sua 
superfície coberta obteve o menor percentual de incrustação.
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO 
DE FACE DO SURVEY OF ANXIETY AND INFORMATION FOR 

DENTISTS (SAID) COM ADOLESCENTES BRASILEIROS
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PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Estudos De Validação, Ansiedade Ao Tratamento Dentário

A adolescência é um período de mudanças, introspecção e ansiedades, fatores que levam a dificuldade 
de expressão de sentimentos e de comunicação de forma geral, o que dificulta o estabelecimento de vín-
culo profissional-adolescente. O objetivo desse estudo foi proceder a tradução, adaptação trans-cultural 
e validação de face do SAID (Survey of Anxiety and Information for Dentists), para posterior validação 
e aplicabilidade em adolescentes brasileiros. O SAID foi originalmente elaborado na língua inglesa, sen-
do necessárias etapas de tradução, por brasileiro fluente no inglês, retrotradução, por inglês fluente no 
português, e, posteriormente, uma reunião do comitê de especialista para adaptação transcultural. Após 
esse processo, a validação de face foi realizada na recepção da Clínica de Adolescentes da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), utilizando o instrumento em formato impresso, em sala reservada, 
por apenas um pesquisador e com 10 adolescentes de 10 a 19 anos, que apontaram as dificuldades e 
sugeriram termos de mais fácil compreensão. As questões que geraram dúvidas e as sugestões de mu-
danças foram revisadas para adequações. Também foi solicitado aos adolescentes que parafraseassem 
as questões para certificar o entendimento. Após esse processo, o instrumento foi modificado e criou-se 
uma nova versão.
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TRANSPORTE DO CANAL, CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO 
E REMOÇÃO DA DENTINA APÓS A INSTRUMENTAÇÃO: UMA 

AVALIAÇÃO DO MICRO-CT

Monica Soares De Albuquerque; Rodivan Braz
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

PALAVRAS-CHAVES:

INTRODUÇÃO: A evolução dos instrumentos mecanizados resultou em progresso no preparo do canal 
radicular (Hulsmann et al, 2005). Desde então um número crescente desses instrumentos, vem sendo 
lançado, diferindo uns dos outros pelo desenho das lâminas de corte e pelas configurações da ponta e do 
corpo da lima. Atualmente as limas são fabricadas com ligas superplásticas, de NITI, cujo processamen-
to termomecânico dispõe da fase martensitica, que se mantem estável em condições clínicas (Plotino et 
al, 2014). OBJETIVOS: avaliar e comparar o transporte apical, capacidade de centralização e volume de 
dentina removido, através da tomografia micro computadorizada (Micro-CT) após instrumentação com 
três sistemas rotatórios e um reciprocante. METODOLOGIA: Um total de 20 raizes mesiais de molares 
inferiores com 40 canais curvos , forames independentes foram selecionados , as coroas foram secciona-
das e divididas em 4 grupos experimentais (n = 10) de acordo com o sistema a ser usado: Protaper Next 
(PTN), Wave One Gold (WOG), Prodesign Logic (LOG) e Vortex Blue (VTX). As raízes foram inseridas 
em cubos de isopor e escaneadas antes e após a instrumentação no Micro-CT, com uma resolução iso-
trópica de 16µm. Os dados foram analisados estatisticamente usando o IMB - SPSS versão 23, com nível 
de significância 0,05. RESULTADOS: A LOG e a PTN removeram menos dentina no terço apical (3mm), 
em relação aos outros instrumentos.
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TRAUMATISMO DENTAL: O QUE FAZER?
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PALAVRAS-CHAVES: Traumatismo Dentário, Reimplante Dentário, Avulsão Dentária

INTRODUÇÃO: Avulsão dental tem prevalência entre 0.5 a 16% dos traumas dento-alveolares e preva-
lência na dentição jovem. A conduta de urgência e conservação do dente relaciona-se com o prognóstico 
do caso, porém o pronto atendimento, quase sempre, não é executado devidamente por falta de co-
nhecimento. Como crianças passam grande parte do dia na escola é importante a capacitação de pro-
fessores para que tenham conhecimento e habilidade suficientes no pronto atendimento desses casos. 
OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de professores da rede privada de ensino antes e após receberem 
capacitação sobre avulsão dental. METODOLOGIA: A Extensão dividiu os alunos em grupos responsá-
veis pela visita nas escolas privadas da região metropolitana do Recife. Os colégios foram escolhidos por 
conveniência e incluídos nesse estudo os professores do ensino infantil e fundamental I que assinaram o 
TCLE. Realizou-se a aplicação de um formulário e em seguida, a capacitação dos professores, feita pelos 
alunos da Extensão, por meio de aula expositiva em slides e entrega de folheto explicativo, preparados 
pela coordenadora do projeto e acadêmicos participantes. Passado um mês, reaplicou-se o formulário 
aos mesmos professores, avaliando o conteúdo adquirido. RESULTADOS: As atividades foram realiza-
das em onze escolas privadas da região metropolitana do Recife durante o ano de 2018, sendo cento e 
onze (111) professores capacitados.



594SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

TREINAMENTO AERÓBIO E DE FORÇA EM INDICADORES DO 
SONO DE ADOLESCENTES: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
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PALAVRAS-CHAVES: Sono, Adolescente, Treinamento De Força, Treinamento Aeróbio

INTRODUÇÃO: Na fase da adolescência é possível observar alterações no padrão e qualidade do sono, 
em sua maioria, no período da puberdade. A baixa duração e má qualidade do sono, especialmente 
na adolescência, proporcionam desfechos negativos em dimensões físicas e cognitivas que afetam sua 
saúde e desempenho acadêmico. Apesar da existência de fortes evidências sobre as alterações benéficas 
que treinamento físico proporciona em parâmetros do sono nos adolescentes, parece existir uma lacuna 
com estudos de intervenção que utilizam sessões de treinamento aeróbio e de força, de forma crônica, 
durante a puberdade. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo descrever os efeitos crônicos de uma 
intervenção com treinamento aeróbio, de força e combinado (aeróbio e força) sobre a qualidade do sono 
e sonolência diurna em adolescentes ao longo da puberdade. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico 
aleatorizado, composto por 140 estudantes de graduação com idades entre 18 e 22 anos, de ambos os 
sexos, do polo de saúde da Universidade de Pernambuco. Estes, participarão do estudo piloto e, serão 
distribuídos aleatoriamente em três grupos. Serão realizadas avaliações antropométricas, hemodinâ-
micas, análise da qualidade do sono e sonolência diurna, teste de aptidão cardiorrespiratória, teste de 
1RM e maturação biológica. Estão previstos os procedimentos estatísticos padrões para comparações de 
médias e análises de associação e prevalência.
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UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM JUAZEIRO (BA) A 
PARTIR DA GESTÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICAS RIO 

DO SÃO FRANCISCO
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PALAVRAS-CHAVES: Governança, Recursos Hídricos, Descentralização, Semiárido

O Brasil encontra-se numa posição privilegiada com uma das maiores reservas de água doce do mundo, 
correspondente a 12% do total. Porém, a gestão dos recursos hídricos não é eficiente, principalmente no 
semiárido que possui, historicamente, problemas de gestão. Dessa forma, a descentralização surge como 
uma alternativa ao aproximar a sociedade e o Estado na tomada de decisões. Atualmente, essa gestão é 
realizada a partir dos comitês de bacias hidrográficas. Esse trabalho tem como objetivo analisar a gover-
nança dos recursos hídricos do centro urbano de Juazeiro (BA), a partir da gestão da bacia hidrográfica 
do Rio São Francisco. Para isso, será aplicada a proposta que mede os níveis de cogerenciamento de 
Berkes. Fez-se, então, uma análise bibliográfica e levantamento das atas de plenárias do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, desde sua criação em 2002 até última ata publicada em 2018. Os da-
dos preliminares permitem inferir que falta participação efetiva do Município de Juazeiro nas reuniões 
do comitê, pois de acordo com o levantamento das reuniões plenárias realizadas entre 2002 e 2009 a 
prefeitura de Juazeiro só compareceu em 2003 e 2004. A partir daí, a ausência de representantes da 
cidade foi constante. Apenas 2010, na IX reunião extraordinária, que Juazeiro volta a aparecer, porém 
mais uma vez nas reuniões que se sucederam a cidade deixou de participar. Dessa forma, foram mais 
seis anos de fora dos debates acerca da bacia hidrográfica do São Francisco.
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UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM PETROLINA (PE) A 
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DO SÃO FRANCISCO (CBHSF)
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PALAVRAS-CHAVES: Recursos Hídricos, Governança, Semiárido.

A água é um recurso natural que possui dimensões de usos e importância natural, social, cultural e 
política. A Lei N. 9.433/97 a reconhece como recurso limitado e por isso se faz necessário seu uso racio-
nal. Nesse sentido, é importante estudar o seu processo de governança, principalmente em cidades do 
semiárido como Petrolina (PE). O objetivo do presente trabalho é analisar a governança dos recursos 
hídricos do centro urbano de Petrolina a partir da gestão da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
Tanto a natureza da pesquisa aqui proposta como a fonte de informações escolhida, a documental, con-
duzem a escolha de se desenvolver um estudo de caso. A partir de consultas bibliográficas e documentais 
realizadas, principalmente atas das plenárias disponibilizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 
São Francisco(CBHSF),foi constatado que o município de Petrolina (PE) não tem participado das dis-
cussões relacionadas à bacia, pois não possui cadeira no comitê. Por meio desse fato, é possível inferir 
que o mesmo não trata a água e seus usos como prioridade, algo contraditório em vista que o município 
de desenvolve através da fruticultura irrigada, atividade na qual demanda expressivas quantidades de 
água nos diversos processos. Nesse sentido é necessário a participação de todos os agentes sociais, prin-
cipalmente o Estado em seus diversos níveis, já que o mesmo legitima qualquer discussão. Com isso, 
espera-se concretizar uma governança efetiva e participativa.
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UM ESTUDO HERMENÊUTICO SOBRE O DIREITO À 
SAÚDE NO COTIDIANO DO NASF/GARANHUNS: OLHAR 

MULTIPROFISSIONAL
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PALAVRAS-CHAVES: Nasf, Saúde, Território

Os serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), direcionam-se à promoção de 
saúde em espaços não consultoriais e/ou hospitalocêntricos, próximos à comunidade, considerando as 
especificidades de cada local. O presente estudo lança um olhar voltado para os núcleos presentes em 
comunidades rurais, tendo em vista as especificidades desses territórios. À vista disso, a pesquisa tem 
por objetivo principal compreender os modos como a práxis profissional de saúde se apresentam nos 
territórios, visando refletir e propor possibilidades de uma ação clínica no viver cotidiano em interface 
com o direito à saúde. A metodologia utilizada se constitui enquanto qualitativa e interventiva, em diá-
logo com os pressupostos da fenomenologia existencial ao modo de Heidegger. Devido ao seu caráter 
interventivo, esta pesquisa desenvolve-se em coparticipação com os participantes-colaboradores, utili-
zando-se do método da cartografia clínica para recolher e construir as narrativas pela via das modali-
dades de intervenção/investigação tais como as rodas de conversação e diário de bordo. A partir disso, 
foram percorridos territórios atendidos pelo NASF Rural, à exemplo das comunidades de Miracica III e 
Sítio Jardim, pertencentes ao município de Garanhuns/PE. Nesse trânsito foi possível cartografar tanto 
o espaço físico/geográfico, como os modos da práxis profissional se revelar.
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UM NOVO ELEMENTO GYPSY EMDICHOTOMIUS SCHIFFLERI 
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PALAVRAS-CHAVES: Retrotransposon, Domínios Proteicos, Múltiplos Fragmentos, Filogenia

Os retrotransposons do tipo Gypsy se caracterizam por possuírem uma estrutura básica composta pelos 
genes gag e pol. Recentemente, em Dichotomius schiffleri foram observados indícios de um novo tipo 
de Gypsy, que também possui gene de capsídeo viral (ENV). O objetivo deste trabalho foi caracterizar e 
isolar esse elemento no genoma de D. schiffleri, bem como verificar eventos de transferência horizontal 
(HTT). O elemento foi caracterizado a partir de um sequenciamento de nova geração (NGS), utilizando 
as ferramentas computacionais DNApipeTE, ORFfinder e Conserved domains. Para isolar e confirmar 
a presença desse elemento, foram desenhados três diferentes pares de primers, seguida da amplificação 
em dez indivíduos de D. schiffleri. Eventos de HTT foram avaliados verificando incongruência entre a 
filogenia dos hospedeiros e dos elementos homólogos, identificados no NCBI (BLASTp). A árvore filo-
genética foi reconstruída com base no método de máxima verossimilhança. A caracterização revelou um 
elemento com 9.337 pb e alta quantidade de ORFs, dentre as quais as três maiores possuem domínios 
proteicos para os genes pol, gag e ENV. O BLASTp revelou que o elemento possui similaridade com 
elementos Gypsy Ty3, bem como de diferentes retrovírus. As amplificações mostraram múltiplos frag-
mentos amplificados, variando de 100 à 1200 pb. A análise filogenética revelou incongruência entre a 
filogenia dos elementos Gypsy e de seus hospedeiros, sugerindo indícios de HTT.
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PALAVRAS-CHAVES: Análise Comparativa, Interpretação Literária, Prosa, Poesia, Literatura Brasilei-
ra, Autoria Feminina

Em princípio, as literaturas de Clarice Lispector e Cecília Meireles são consideravelmente convergentes 
em seus aspectos místicos, psicanalíticos e historiográficos. As autoras estiveram presentes no movi-
mento literário conhecido como o modernismo, mesmo que em gerações diferentes – CM pertence à 
geração de 30 e CL, à de 45. É possível perceber o quanto estão próximas, tanto mística, psicológica, 
histórica e literalmente, causando a impressão que estamos falando da mesma pessoa. Por um lado, o 
objetivo dessa pesquisa é, a partir da análise das produções textuais das autoras, quais sejam, de CL, 
o conto “Amor”, encontrado na obra Laços de Família (1960), e, de CM, o poema “Retrato de Luar”, 
do livro Retrato Natural (1949), observar a simultaneidade de características presentes nesses textos, 
notando os elementos metaforizados e não metaforizados, e o que determina o momento epifânico em 
ambos. Por outro lado, o corpus possui uma protagonista, no conto “Amor”, e uma voz lírica feminina, 
no poema “Retrato de Luar”, e, assim, será discutido a (não)representatividade dessas vozes femininas 
num contexto de produção literária predominantemente masculina e a relação de autoria feminina com 
vozes femininas no texto. Essa pesquisa é de revisão bibliográfica de cunho analítico e de abordagem 
comparativa, que visa relacionar as citadas produções das autoras pelo viés do misticismo.
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UMA ANÁLISE DOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 
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PALAVRAS-CHAVES: Literatura Infantil, Cultura Afro-brasileira, Nazaré Da Mata-pe, Mata Norte 
Pernambucana

O nosso trabalho teve como objetivo analisar os elementos da história e cultura africana e afro-brasileira 
em livros de literatura infantil, cujos protagonistas são afro-brasileiros para crianças do ensino funda-
mental dos anos iniciais de uma escola municipal da Mata Norte Pernambucana, e assim, compreender 
os tipos de livros que circulam na escola e os assuntos abordados. Norteamo-nos pelos estudos sobre 
identidades multiculturais e multiculturalismo, como os de Canen (2007) e educação multicultural por 
Serrano (2002). A pesquisa está alicerçada na concepção de pesquisa bibliográfica com análise docu-
mental de natureza qualitativa. A pesquisa foi realizada no município de Nazaré da Mata, na escola 
municipal Irmã Guerra onde localizamos 35 livros que tem como protagonistas personagens negros. 
Estes livros podem ser classificados como: livros informativos porque que trazem situações de atitudes 
preconceituosas que são superadas do decorrer da história; livros griôs, um tipo de “literatura guardiã 
das ancestralidades cujas fontes estão na tradição oral, nas histórias contadas e perpetuadas pelo povo”. 
(SILVA, 2011, p.5); livros literários propriamente ditos.
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PALAVRAS-CHAVES: Phishing, Lista Negra, Phishtank

Mesmo com o surgimento de diversas proteções contra phishings, as listas negras (black lists) ainda 
estão fortemente presentes nas soluções anti-phishing. No entanto, essa solução sofre com alguns en-
traves, como por exemplo o combate de phishing recém-criados (phishing zero-day). Esse estudo tem 
como objetivo investigar lacunas existentes em plataformas de denúncia, analisando comportamentos 
que evidenciem os entraves quanto a resposta ao incidente e manutenibilidade desses mecanismos. Uti-
lizando uma avaliação do tipo survey para extração e análise de registros, inicialmente foram seleciona-
das 6 plataformas mantenedoras de listas negras: PhishTank, SafeBrowsing, SmartScreen, OpenPhish, 
VirusTotal e CaUMa. Porém, algumas foram excluídas, uma vez que não disponibilizam seus dados, 
inviabilizando o processo de investigação. Para primeira análise, foi escolhida a plataforma PhishTank 
devido sua base ter maior disponibilidade e volume. Cada aspecto analisado é tido como uma caracterís-
tica que descreve um determinado comportamento que tem como causa ou consequência algum entrave 
sobre a resposta ao incidente da plataforma ou manutenibilidade da lista negra. No estado atual do estu-
do, foram detectadas 6 características: Atraso na sincronização, Caminho duplicado na URL, Denúncia 
duplicada, Exposição da porta padrão na URL, Precisão da comunidade, Resposta da plataforma. Por 
fim, podemos evidenciar que 38.



602SEMANA UNIVERSITÁRIA | UPE 2019 – RECIFE

UMA FAVELADA VAI À ESCOLA: LITERATURA NEGRA/
FEMININA, LETRAMENTO LITERÁRIO E SOCIOLINGUÍSTICA 

A PARTIR DE QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA MARIA DE 
JESUS

Severino Justino Nascimento Lima; Gisele Pereira De Olieira

E-mail: severinolima079@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Negra, Literatura Feminina, Carolina Maria De Jesus, Variação Lin-
guística, Letramento.

O ensino de literatura é de suma importância para a formação do alunado, proporcionando, tanto apre-
ço e contato pela leitura, quanto uma formação reflexiva e humanizadora acerca das problemáticas da 
vida. Sendo assim, a presente pesquisa faz uma reflexão sobre como essa formação pode ser feita por 
meio da literatura marginal, não canônica, raramente abordada nas escolas. Tendo isso em vista, a pes-
quisa tem como objetivo discutir a importância do letramento literário por meio da literatura de auto-
res/as negros/as, mais especificamente, de mulheres negras a partir da obra Quarto de despejo (1960), 
de Carolina Maria de Jesus, abordando as problemáticas sociais exploradas na obra e fazendo uma liga-
ção com a sociolinguística, ao analisar a questão do preconceito linguístico e das variações linguísticas 
da língua portuguesa nesse romance. Além disso, do ponto de vista teórico, a pesquisa busca analisar 
a importância da inserção da literatura negra e feminina para a promoção do letramento literário na 
educação básica. O presente projeto se configura como uma pesquisa bibliográfica na medida em que, 
paralelamente ao levantamento bibliográfico sobre a autora, a obra, letramento literário e alguns temas 
da sociolinguística, há o desenvolvimento de sequências didáticas como sugestão para aulas baseadas 
na obra corpus desse trabalho.
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UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM EMPRESAS 

PERNAMBUCANAS

Bruna Roberta Da Silva; Djalma Silva Guimarães Júnior

E-mail: bruna_roberta05@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Capacidades Tecnológicas, Inovação, Vantagem Competitiva E Difusão Da 
Inovação.

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar o perfil de competências tecnológicas e práticas de 
difusão da inovação em empresas da região da Zona da Mata Norte Pernambucana e Metropolitana do 
Recife. Dentre os objetivos específicos pretende-se mensurar o grau de capacidade tecnológica que as 
empresas se encontram e identificar na análise as dimensões de que obtiveram resultados mais críticos. 
Tendo em vista a real significância da difusão de inovações tecnológicas e seus diferentes níveis de ap-
tidão tecnológica, a presente abordagem se justifica pela premissa de que quanto mais houver inovação 
nas organizações melhor será seu desempenho nas dimensões estudadas. A averiguação configura-se 
como uma pesquisa quantitativa descritiva na qual através de uma pesquisa de campo pode-se ter con-
tato com empresas a fim de observar os fatos de seu cotidiano e coletar os dados exatamente no lugar 
de ocorrência dos fenômenos. Para a realização da coleta, se fez necessário o uso de técnicas, como a 
observação direta, os formulários e as entrevistas. Através da metodologia MAPEL foi possível realizar o 
estudo em seis dimensões: método, ambiente, pessoas, estratégia, liderança e resultados.
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UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO COM NOVE 
CONTOS DE ADRIANA LUNARDI

Marianne Anunciada Souza Do Carmo; Amara Cristina De Barros E Silva Botelho

E-mail: mariannesouzac@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Proposta, Letramento, Literatura, Conto

O projeto intitulado Uma proposta de letramento literário com nove contos de Adriana Lunardi teve 
como objetivo produzir uma proposta de material didático, visando o letramento literário a partir dos 
nove contos que formam a coletânea Vésperas (2004), bem como permitir o acesso dos discentes à 
produção contemporânea literária feminina e o contato com o gênero conto. Sendo assim, esta pesquisa 
contribui com a divulgação da produção ficcional feminina, tanto de Lunardi quanto das nove autoras 
ficcionalizadas, a fim de dirimir o preconceito de gênero ainda existente na sociedade. Quanto às fun-
damentações teóricas, para o letramento, foram utilizados os pressupostos defendidos por Zilberman 
e Rosing (2009), Soares (2010) e Maria (2016); para fundamentar o processo de letramento literário 
foram utilizadas as postulações defendidas por Cosson (2012); em relação à posição ativa do leitor lite-
rário, foram seguidas algumas ideias defendidas por Jauss (1979), no que diz respeito à Estética da Re-
cepção; quanto ao método recepcional, as ideias defendidas por Aguiar e Bordini (1988) também foram 
consideradas no desenvolver da discussão; e tratando-se do processo de leitura e do ensino/estudo de 
literatura, as ideias abordadas por Jouve (2012) também foram consideradas.
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UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ANÁLISE DA 
VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM DESSALINIZADOR ACIONADO 

POR ENERGIA EÓLICA.

Mariana Da Silva Matos; Claudemiro De Lima Junior

E-mail: marianamatos5239@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Osmose Reversa, Turbinas Eólicas, águas Salobras.

O Semiárido Nordestino apresenta questões que necessitam ser sanadas, a exemplo da falta de água 
que assola a região dificultando a vida dos sertanejos. Uma solução a este quesito se faz por meio da 
disponibilidade de água no subsolo, por apresentar altos índices de salinidade, sendo a dessalinização 
alternativa viável para assegurar o abastecimento de água potável às comunidades. Concomitantemen-
te, o Nordeste do Brasil apresenta um grande potencial eólico que pode ser aproveitado para acionar os 
dessalinizadores. Assim, esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura pelo método 
PRISMA para investigar os estudos já realizados de viabilidade técnica e econômica do uso de geradores 
eólicos de pequeno porte para o acionamento de sistemas de dessalinização por osmose reversa no Se-
miárido Nordestino. Inicialmente, escolheu-se as bases: Scorpus, Web of Science e o no portal Periódico 
CAPES colocando as seguintes palavras chaves: “Reverse Osmosis”, “Desalination”, “Wind Energy” e 
“Viability”, em seguida selecionou-se os filtros: Tempo de dez anos, Artigos Revisados e Artigos de Pes-
quisa, obtendo 39 artigos. Desses, apenas 7 foram selecionados pelo resumo e dois artigos selecionados 
na literatura cinzenta. Por meio desta revisão, pôde-se comparar os métodos utilizados pelos autores 
selecionados e correlaciona-los ao estudo em desenvolvimento.
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USAR O FIO DENTAL ANTES OUAPÓS A ESCOVAÇÃO PARA UMA 
MELHOR REDUÇÃO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Cláudia Geisa Souza E Silva; Rodivan Braz Da Silva

E-mail: claudiageisa@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Revisão Sistemática, Placa Dental, Dispositivos Para Cuidado Bucal Domiciliar.

INTRODUÇÃO: Métodos mecânicos para remoção de placa, juntamente com instruções de higiene oral, 
são considerados como o primeiro passo no tratamento periodontal. Escovas de dente e dentifrícios 
ainda são os meios mais confiáveis de controle de placa dental, desde que a limpeza seja suficientemente 
rigorosa e realizada em intervalos regulares. Sendo possível que a sequência do uso de escova dental e fio 
dental possam influenciar a remoção da placa dental. OBJETIVO: Investigar a sequência de escovação 
e uso do fio dental e avaliar qual a ordem mais eficaz na redução do índice de placa. METODOLOGIA: 
Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com as diretrizes do Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) e registrado no International Prospective Register of 
Systematic Reviews (PROSPERO) sob o número CRD42019126239. A pergunta PICO foi “O uso do fio 
dental antes ou após a escovação tem algum efeito na redução do biofilme dental?”. Uma busca eletrô-
nica foi realizada até Abril de 2019, nas seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of 
Science e Cochrane Library. Utilizando a combinação dos termos: “dental plaque OR interdental plaque 
OR interdental área OR dental biofilm OR dental deposits” e “brush floss OR Tooth Brushing OR dental 
tape OR dental floss OR toothbrush OR brushing flossing”.
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USO DO GEOGEBRA E DA LOUSA DIGITAL NA ELABORAÇÃO DE 
TEXTOS DE APOIO PARA SERVIR DE ORGANIZADOR PRÉVIO

Tarcísio Douglas Basílio De Albuquerque; José Roberto Da Silva

E-mail: douglastarcisio.net@gmail.com
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CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Modelagem Matemática, Organizador Prévio, Recursos Tecnológicos, Função 
Exponencial.

As expectativas de avanço na qualidade da educação brasileira apesar das mudanças implementadas nas 
últimas décadas em frente com as recomendações pautadas na qualificação docente, nos Parâmetros 
Curriculares, a, entre outras, continua reocupando professores, pesquisadores e governo. No caso do 
Ensino de Ciências e Matemáticas essa preocupação parece mais intensa, por exemplo, no ensino da 
Álgebra, da Mecânica e da Estequiometria, ainda se observa com frequência uma priorização na memo-
rização de fórmulas em detrimento da aquisição de idealizações inerentes a estes respectivos campos da 
Matemática, da Física e da Química. Esta pesquisa investe na elaboração de uma proposta didática que 
procura aludir o fenômeno biológico do Câncer de Mama recorrendo a Modelagem Matemática enquan-
to linha de pesquisa em Educação Matemática utilizando o GeoGebra e a Lousa Digital como recurso 
tecnológico na expectativa de viabilizar uma aprendizagem significativa ao invés de um ensino focado na 
memorização do fenômeno estudado e do objeto matemático em questão. A pesquisa em termos meto-
dológicos se insere nas chamadas pesquisas qualitativas do tipo estudo devido á forma de controle sobre 
os acontecimentos do fenômeno abordado no contexto da vida real.
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UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DE ENSINO PRESENCIAL E 
VIRTUAL NO PROCESSO DE APREDIZAGEM DE ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO

Hamilton Felipe Andrade Santos; Ricardo De Freitas Dias

E-mail: felipe1234andrade@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Educação A Distância, Avaliação Educacional E Adolescentes.

O ensino educacional atual envolve um modelo tradicional, no qual o professor ainda tem o papel cen-
tral na organização e transmissão do conhecimento, levando a priorização da memorização e repressão 
da criatividade. O ensino virtual, mesmo ainda sendo um paradigma no cenário educacional, pode ser 
uma modalidade mais atrativa e motivadora para o processo de ensino aprendizagem. O objetivo foi 
descrever o comportamento dos estudantes referente ao processo de aprendizagem. A amostra foi cons-
tituída de 60 estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio de escola pública, Inicialmente todos os volun-
tários, responderam um questionário online (Google Forms) sobre a preferência quanto aos modelos de 
ensino presencial ou virtual. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva, em que 
os dados são apresentados em distribuição de frequência medidas de tendência central (média), medida 
de dispersão (desvio padrão). Foram encontrados resultados expressivos em relação à baixa participa-
ção em sala de aula (ás vezes participam – 45%), pouca frequência (02 a 03 vezes por semana – 28%) e 
tempo de estudo em casa (01 a 03 horas por semana – 48,30%) para o modelo presencial.
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VALIDAÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE MEDIDA DE FLUXO 
VENTILATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO

Maria Julia Manguinho Borges Do Rego; Manoel Da Cunha Costa

E-mail: manguinhojulia@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Treinamento, Hipóxia, Restrição De Fluxo, Ventilação Pulmonar, Respiração

Para a melhoria do desempenho e do condicionamento físico, o consumo máximo de oxigênio é um 
excelente indicador. Diversas estratégias são utilizadas para melhoria da aptidão aeróbia, entre elas 
destacamos o treinamento hipóxico. O nosso estudo constitui-se em um ensaio experimental utilizando 
uma adaptação do Sistema Portátil de Medida de Fluxo Respiratório de patente BR1020170125858, 
na qual foram criados discos limitantes do fluxo, seguindo as recomendações do cálculo de geometrias 
irregulares para determinar a área de restrição em cada disco. Inicialmente testamos o protótipo (con-
feccionado em impressora 3D) sem nenhum disco limitante, sendo realizadas 30 medidas repetidas do 
ventilador pulmonar SAVINA/DRAGER para o ergoespirometro/analisador metabólico computadori-
zado (CPX/D, córtex, Alemanha), realizando análise pela correlação de Pearson, na qual foi observado 
um r= 0.98 (quase perfeita), demonstrando que o protótipo não interfere na ventilação. Para verificação 
dos percentuais de restrição produzidos por cada disco utilizamos um circuito aberto com água, onde 
foi medido o tempo para o fluxo de 500 ml em amostras repetidas para os quatro discos (AV1, AV2, 
AV3, AV4), sendo obtidos os seguintes resultados: sem disco 131,70 l/m; AV1 128,30 l/m (-2,58%); AV2 
126,80 l/m (-3,76%); AV3 121,00 (-8,16%); AV4 115,50 l/m (-12,33%).
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VALIDAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO LAMP PARA DETECÇÃO 
DO HPV-16 EM AMOSTRAS CERVICAIS HUMANAS

Cláudio Leandro Cordeiro Da Silva Junior; Eliane Campos Coimbra

E-mail: clcbioupe@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Hpv-16, Câncer Cervical, Lamp, Diagnóstico Molecular.

Considerado o terceiro câncer mais frequente nas mulheres latino americanas, o carcinoma cervical é 
fatal em 55% dos casos. O HPV (Papiloma vírus humano) é o principal fator de risco (principalmente os 
tipos 16 e 18) para o desenvolvimento de neoplasias pré-malignas que evoluem até o câncer. Destarte, 
os exames citológico e histopatológico preventivos apresentam uma baixa sensibilidade. Ainda, a PCR 
(Polymerase Chain Reaction), um teste molecular e padrão-ouro para auxiliar na prevenção ao detectar 
o HPV, requer uma máquina de alto custo e um tempo elevado para expressar resultados através da 
eletroforese. Por isso, o LAMP (Loop-mediated isothermal amplification), de menor custo e duração, 
se destaca como uma alternativa promissora, pois a reação é feita numa temperatura constante, utili-
zando banho-maria e o resultado pode ser visualizado no tubo, através da turbidez ou da coloração em 
reação ao corante. Assim, objetiva-se padronizar uma metodologia baseada em LAMP para detecção do 
HPV-16 em amostras cervicais humanas e testar a sensibilidade e especificidade em relação ao teste de 
PCR. Para tal, as amostras clínicas foram obtidas, extraídas e tipificadas por PCR. As amostras HPV16 
positivas foram testadas com o LAMP, conforme Rohatensky et al 2018, num termociclador, sendo mo-
dificado nos reagentes e no maquinário para contemplar ensaios baratos e susceptíveis aos testes de 
especificidade e sensibilidade.
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VARIABILIDADE CLIMÁTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO 
À SUSCEPTIBILIDADE PARA DESERTIFICAÇÃO EM 

MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PERNAMBUCANO

Natanael Bezerra Da Silva; Antonio Marcos Dos Santos
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PALAVRAS-CHAVES: Clima, Semiárido, Padrões Pluviométricos

A desertificação é um problema que vem causando preocupações para as entidades governamentais no 
âmbito mundial, devido as suas consequências e impactos de ordem socioambiental. Associada as va-
riabilidades climática a situação torna-se mais agravantes ainda. Entender o processo de desertificação 
associado as variação climática é um dos grades desafios científicos na atualidade. Nesse contexto, o pre-
sente estudo tem como objetivo analisar o papel das mudanças, variabilidades e oscilações climáticas no 
processo de susceptibilidade à desertificação em municípios da Mesorregião do Vale do São Francisco. 
Por fazer parte de um projeto maior o desenvolvimento da Iniciação científica ficou centrada na identi-
ficação da dinâmica da variabilidade e oscilações pluviométricas com base nos padrões pluviométricos. 
Foram coletadas informações de três estações meteorológicas distribuídas nos municípios de Petrolina, 
Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco) e Juazeiro (Bahia). Os dados foram organizados e em seguida 
submetido ao cálculo do Índice de Anomalia de Chuvas e dos Padrões Pluviométricos com base no des-
vio padrão anual das chuvas. Os resultados apontam que na série histórica de 30 anos de estudo foram 
identificadas três períodos de estiagens longas – acima de quatro ano – sendo a maior delas registradas 
entre os anos de 2012 a 2016.
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VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E QUALIDADE 
SUBJETIVA DO SONO EM IDOSOS: ESTUDO PRELIMINAR
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PALAVRAS-CHAVES: Frequência Cardíaca, Sistema Nervoso Autônomo, Saúde Do Idoso, Sono.

A Variabilidade da frequência cardíaca (VFC) além de ser usada para avaliar risco cardiovascular, tam-
bém tem sido utilizada para identificar e compreender os componentes autonômicos de diferentes dis-
túrbios do sono. Os distúrbios do sono podem afetar negativamente o desempenho dos indivíduos em 
várias atividades cotidianas, e esses distúrbios são mais comuns em idosos. Desse modo, o objetivo des-
se estudo foi analisar a qualidade subjetiva do sono em idosos comunitários e verificar a correlação entre 
a qualidade subjetiva do sono e os índices da VFC nessa população. Trata-se de um estudo transversal, 
envolvendo 40 idosos. Para a avaliação da VFC os iR?R foram registrados por meio de transmissor 
posicionado no tórax do paciente, então os parâmetros da VFC foram calculados. A qualidade do sono 
foi avaliada através do Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). A distribuição das variáveis foi analisada 
pelo Shapiro-Wilk. A correlação entre a VFC e a pontuação global do PSQI foi calculada pelo teste de 
Spearman e para comparação utilizou-se o teste de Mann-Whitney. Foram incluídos na análise final 33 
idosos, 72,2% eram do sexo feminino, a média da idade foi 69,8 anos. A prevalência de indivíduos que 
apresentaram má qualidade do sono foi de 84,4%. Não houve correlação significativa entre pontuação 
global do PSQI e os parâmetros da VFC (média iR-R, pNN50, SDNN, RMSSD, LF, HF E LF/HF), e não 
houve diferença entre os índices da VFC em indivíduos com boa ou má qualidade do sono.
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VARIACAO GENETICA E EXPRESSÃO DE CD39 NA PARAPARESIA 
ESPASTICA TROPICAL/MIELOPATIA ASSOCIADA AO HTLV-1 

(HAM/TSP)
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PALAVRAS-CHAVES: Resposta Imune, Snps, Treg, Inflamação, Htlv

O HTLV-1 é um retrovírus endêmico no Nordeste do Brasil e é o agente etiológico do HAM/TSP, uma 
inflamação do SNC. O CD39, ou ENTPD-1, é uma ectonucleotidase que promove a hidrolise de ATP/
ADP, tendo conhecido papel anti-inflamatório. Evidências recentes sugerem associação do CD39 tam-
bém com a exaustão celular e disfunção de CTLs em infecções virais. Além disso, SNPs no gene ENTPD1 
tem sido associados com doenças inflamatórias e câncer. Assim, o estudo tem por objetivo investigar 
associação da variação genética e expressão de CD39 em células T com a infecção por HTLV-1. Analises 
de expressão de mRNA (CD39, CD73, Foxp3, PD-1, TIGIT, Tim-3, 2B4, Tax e Hbz) em PBMC, proteínas 
(imunofenotipagem de linfócitos T) e DNA foram feitas in vitro em 4 linhagens celulares infectadas 
por HTLV-1 (MT-2, MT-4, SP, ATL-ED) e uma sem infecção (Jurkat), através de RT-qPCR, citometria 
multicolor e qPCR, respectivamente. Os experimentos foram então replicados in vivo, em pacientes 
com infecção por HTLV-1 e indivíduos sem infecção. Determinação dos polimorfismos (rs10748643 and 
rs11188513) e da carga pró-viral foram feitas em amostras de pacientes por meio de técnicas de clona-
gem e qPCR. Observamos maior expressão de CD39 (p<0.0005) e co-expressão com PD-1 em linhagens 
Tax+, semelhantes a Treg (MT-2 e MT-4), modelos de infecção ativa. A nível de mRNA observamos 
particularmente uma alta expressão de CD39 e TIGIT (p<0.005) em células MT-4, que tem alto número 
de pró-virus.
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VII ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA: “A 
ODONTOLOGIA ALÉM DA ESTÉTICA: INTEGRALIDADE COM 

EFICIÊNCIA PARA SAÚDE DE EXCELÊNCIA”

Sinval Vinícius Barbosa Do Nascimento; Mônica Maria De Albuquerque Pontes

E-mail: sinvalvinicius@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS CAMARAGIBE - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Congresso, Odontologia, Educação Continuada Em Odontologia, Anais De Con-
gressos, Marketing Social, Rede Social.

INTRODUÇÃO: Eventos científicos permitem trocas de conhecimentos e proporcionam momento de 
socialização entre os membros de uma área. Para seus organizadores, permite o desenvolvimento de 
habilidades também necessárias para vida profissional. OBJETIVO: Realização de um congresso cien-
tífico organizado por estudantes de graduação. METODOLOGIA: Organizado por alunos de graduação 
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco da Universidade de Pernambuco (FOP/UPE) em parceria 
com estudantes de outras universidades, o Encontro Pernambucano de Odontologia (EPO), no ano de 
2019, realizou sua sétima edição com o tema “A Odontologia além da estética: integralidade com eficiên-
cia para saúde de excelência”. O evento aconteceu no dia 26 de setembro na FOP/UPE, com minicursos 
e apresentações de trabalhos científicos (Banner de Digital e Fórum Científico), e nos dias 27 e 28 de 
setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, com palestras, feira EPO Exposure e arena EPO 
Experience. Os meios de divulgação do evento foram o site epo.upe.br e o Instagram (@epo.2019) RE-
SULTADOS: O VII EPO envolveu em sua organização 38 alunos de graduação de 6 faculdades do estado 
de Pernambuco, dois pós-graduandos e duas professoras da FOP/UPE. A média de público foi de 300 
pessoas, versando entre estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais. Mais de 400 trabalhos 
foram submetidos, destes mais de 300 foram apresentados, gerando a publicação dos anais do evento 
em revista Qualis B2.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: PERCEPÇÃO DE MULHERES DE UMA 
MATERNIDADE PÚBLICA DO RECIFE-PE

Hellen De Holanda Venceslau Mendonça Rocha; Maria Suely Medeiros Corrêa

E-mail: venceslauhellen@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DASGRAÇAS- GRADUAÇÃO

PALAVRAS-CHAVES: Parto, Mulher, Violência No Parto.

INTRODUÇÃO: Durante muito tempo, mulheres foram impedidas do exercício social como cidadãs 
ativas, sendo submetidas a diversas formas de abusos e violências em vários âmbitos sociais. Mesmo 
com as políticas implantadas no país a assistência à mulher na hora do parto ainda é bastante precária, 
principalmente ao que se refere ao uso de instrumentos e tecnologias que não são humanizadas, ou seja, 
continuam utilizando mecanismos inadequados, muitos dos quais invasivos e potencialmente danosos, 
podendo atingir a integralidade corporal e psíquica da mulher. Objetivo(s): Compreender a percepção 
das mulheres acerca da violência durante a assistência ao parto, buscando reconhecer os tipos de vio-
lência e entender as maneiras de pensar, sentir e agir das mulheres relacionadas à violência obstétrica. 
METODOLOGIA: Se trata de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. O es-
tudo será realizado na maternidade do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros–CISAM, uma 
maternidade pública vinculada a Universidade de Pernambuco, de referência na assistência à mulher 
localizada em Recife-PE. As participantes do estudo serão mulheres em pós-parto assistidas no CISAM. 
A amostra será demarcada pelo critério de saturação para quantidade expressiva de entrevistas para 
o estudo. A coleta de dados será realizada por meio de uma entrevista semiestruturada através de um 
roteiro que guiará a mesma.
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VOU FAZER UMA CIRURGIA! EAGORA? – INTERVENÇÃO 
EDUCATIVA DE APOIO À EXPERIÊNCIA CIRÚRGICA.

Emanuela Batista Ferreira E Pereira; Emanuela Batista Ferreira E Pereira

E-mail: emanuela.pereira@upe.br

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - EXTENSÃO

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem Perioperatória; Educação Em Saúde; Segurança Do Paciente

OBJETIVO: Promover atividades de educação em saúde aos pacientes durante experiência cirúrgica em 
unidade do complexo hospitalar da UPE visando a melhoria nos indicadores de assistência cirúrgica. 
METODOLOGIA: As ações de extensão contam com o envolvimento de estudantes de graduação do cur-
so de Enfermagem da Universidade de Pernambuco em parceria com o Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz (HUOC). São desenvolvidas atividades de intervenção educativa direcionadas à pacientes cirúrgi-
cos internados na unidade hospitalar supracitada com agendamento cirúrgico confirmado, estendendo-
-se ao seu acompanhante ou familiar, e aos profissionais de saúde das unidades. São utilizadas as infor-
mações contidas no agendamento cirúrgico das unidades e/ou informações confirmadas pela equipe de 
enfermagem e médica. A abordagem ao público é realizada através de escuta ampliada e comunicação 
terapêutica e intervenção de educação em saúde ancorada nos pressupostos de Paulo Freire e Teoria de 
Autocuidado de OREM. O material utilizado é composto de álbum seriado, folders e cartilha educativa, 
com orientações e assistência perioperatória que ocorrem de acordo com as fases da experiência cirúr-
gica vivenciada pelo paciente. RESULTADOS: Entre os meses de maio e julho de 2019 foram realizadas 
40 atividades de intervenção educativa em pacientes cirúrgicos de vários setores do HUOC.
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ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSESOCIAL (ZEIS) NA CIDADE DE 
JUAZEIRO – BA: UM ESTUDO DE SUA APLICABILIDADE E DOS 

MECANISMOS JURÍDICOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
PARA PROMOÇÃO DO DIREITO A CIDADE

Saulo Demetrius De Jesus Nascimento; Renata Sibéria De Oliveira

E-mail: sauloddemetrius@gmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Espaço Urbano; Zonas Especiais De Interesses Social; Direito A Cidade.

O déficit habitacional e as precárias condições de moradia são problemas urbanos que espacializam-se 
por todo país. O Estatuto da Cidades dispõe de um mecanismo jurídico que orienta a intervenção do 
Estado em áreas carentes por meio da instituição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, cujo 
objetivo fundamental é a inclusão da população de baixa renda no direito à cidade e à terra urbana pro-
vidas de equipamentos, serviços e infraestrutura ofertados pelo Poder Público Municipal. Neste sentido, 
esta pesquisa busca analisar, à luz do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor do Município a aplicação 
dos instrumentos da política urbana no que diz respeito às Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS na 
cidade de Juazeiro – BA. A pesquisa foi norteada pelo Materialismo histórico dialético e utilizou como 
encaminhamento metodológico pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com visita a órgãos públicos 
municipais para coleta de dados, análise documental e visita as áreas de ocupação da cidade de Juazeiro 
para uma melhor compreensão da realidade estuda visando identificar na cidade as áreas com possibi-
lidade para instauração de ZEIS.
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“PROVA DE AMOR MAIOR NÃO HÁ QUE DOAR A VIDA PELO 
IRMÃO!”: REPRESENTAÇÕES DA REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 

AO REGIME CIVIL-MILITAR EM PERNAMBUCO (1964-1979).

Christinne Alves Da Costa; Carlos André Silva De Moura

E-mail: christinne.alves@outlook.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Ditadura Civil-militar, , História Das Religiões, Igreja Católica, História Cultural

A pesquisa analisa a reação de membros da Igreja Católica em Pernambuco ao regime civil-militar e as 
representações elaboradas sobre os eventos políticos e religiosos entre os anos de 1964 e 1979, tendo 
como foco os debates teóricos e metodológicos da História Cultural. Para o desenvolvimento do projeto 
utilizamos fontes diversificadas, como os prontuários funcionais e individuais do DOPS e o material 
publicado pela Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara. Entre os periódicos, 
inicialmente buscamos os dois jornais de maior circulação no Estado de Pernambuco, Jornal do Com-
mercio e Diario de Pernambuco, com o objetivo de identificar as principais notícias sobre o nosso tema. 
Membros da Igreja Católica como padre Henrique e o Arcebispo Dom Hélder Câmara foram os prin-
cipais representantes da reação eclesiástica ao regime de exceção e nos quais a nossa investigação está 
atrelada. O processo de investigação do assassinato do padre Henrique nos fornece uma forma parti-
cular de absolver os conflitos que ocorreram no Estado brasileiro e os discursos utilizados para deslegi-
timar as ações politicas que o eclesiástico realizava. Do mesmo modo, Dom Hélder também vivenciou 
constante vigilância pelos agentes do DOPS e teve seu perfil fichado por um prontuário em que eram 
realizadas constantes anotações de suas ações cotidianas, com o objetivo de construir um perfil subver-
sivo do Arcebispo.
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“QUIEN SE DÉ POR ENTERO AL AMOR EXPERIMENTARÁ GRAN 
MARAVILLA”: AMOR, EXPERIÊNCIA PESSOAL E RELIGIOSIDA 

DE NOS POEMAS DEHADEWIJCHDEAMBERES (1220-1240)

Renato Rodrigues Do Nascimento; Luciano José Vianna

E-mail: renaton846@hotmail.com

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVES: Idade Média, Hadewijch De Amberes, Poemas, História Das Mulheres

A proposta desse trabalho foi voltada para a Historiografia Medieval, sobretudo relacionada ao aspecto 
da História das Mulheres no Medievo. Utilizamos como objeto de análise os poemas de Hadewijch de 
Amberes, presentes na obra El linguaje del deseo Poemas de Hadewijch de Amberes, compostos entre 
1220-1240. Nosso objetivo geral foi empreender um estudo sobre os poemas de Hadewijch de Amberes 
para compreendê-los como produtos de uma religiosidade original na primeira metade do século XIII. 
Além disso, tivemos como objetivos específicos: 1) Compreender a definição da palavra “amor” nos poe-
mas de Hadewijch de Amberes; 2) Analisar as características da experiência pessoal de Hadewijch de 
Amberes em seus poemas e; 3) Identificar as características da religiosidade beguina no século XIII. 
Nossa metodologia se fundamentou nas seguintes etapas: 1) leitura e análise dos poemas de Hadewijch 
de Amberes; 2) contextualização da obra no âmbito historiográfico, político e cultural; 3) identificação 
dos conteúdos e principais assuntos tratados nos poemas; 4) trabalhar o objetivo geral e os objetivos es-
pecíficos destacados acima e 5) formular os relatórios parcial e final, articulando tais etapas com a apli-
cação dos conceitos de memória social e memória cultural. O desenvolvimento deste trabalho consistiu 
em analisar as ações da autora, focando nas experiências adquiridas da personagem com o pensamento 
místico e com as manifestações das expressões do amor cortês.



TIPOGRAFIAS
GEORGIA

OPEN SANS


	page63
	page64
	page66
	ELABORAÇÃO DE PÃO RICO EM FIBRAS E ANTIOXIDANTES POR ADIÇÃO DE FARINHA DO BAGAÇO DE UVA PROVENIENTE DA PRODUÇÃO VINÍCOLA DO VALE DO SÃO FRANCISCO
	REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO HIV/AIDS ENTRE MULHERES ATENDIDAS EM UM CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
	A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ENQUANTO FERRAMENTA DE ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E DA CULTURA LOCAL NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO
	A SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO GINÁSTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DA REALIDADE DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO
	CONSUMO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES E JOVENS ESCOLARES: UM ESTUDO DE TENDÊNCIA COMPARATIVO ENTRE OS SEXOS
	EFEITO DO USO DE SUPERFÍCIES INSTÁVEIS NA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DE MÚSCULOS PERIESCAPULARES: REVISÃO SISTEMÁTICA
	ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA
	FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DERMATITE PERIESTOMA EM PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À PACIENTES ESTOMIZADOS DE PERNAMBUCO
	FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM SOLO DE ÁREA SALINIZADA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO (N11) EM PETROLINA-PE
	INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL EM BEBÊS: UM ESTUDO COMPARATIVO
	NORMATIZAÇÃO DA MASSA MAGRA APENDICULAR ATRAVÉS DA BIOIMPEDÂNCIA MULTIFREQUÊNCIA
	O ENSINO CRÍTICO EM TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL E PROCESSO DE CONHECIMENTO
	PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS ENTRE PESSOAS INFECTADAS COM O VÍRUS DA HEPATITE C E SUA CORRELAÇÃO POLIMORFISMOS DO MBL2
	PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL EM PACIENTES HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE
	SALINIZAÇÃO DOS SOLOS EM ÁREAS DE CAATINGA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO 
NÚCLEO – 11 – PETROLINA - PE
	VALOR DA ELETROCARDIOLOGIA NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA. 
É DIFERENTE DAS OUTRAS ETIOLOGIAS?
	A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR MEIO DE JOGOS E ANIMAÇÕES DIGITAIS DESENVOLVIDOS NO SOFTWARES CRATCH
	A BNCC E A CONSTRUÇÃO DO CONSENSO SOBRE QUALIDADE: A LEGITIMAÇÃO DE POLÍTICAS CURRICULARES ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO.
	A DESJUDICIALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO NOME E DO GÊNERO NO REGISTRO CIVIL DA PESSOA TRANSEXUAL
	A DISJUNÇÃO PTERIGOMAXILAR E SUA INFLUÊNCIA NO RESULTADO DAS EXPANSÕES CIRURGICAMENTE ASSISTIDAS DE MAXILA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
	A EDUCAÇÃO AO AR LIVRE VOLTADA PARA A PRÁXIS DA CARTOGRAFIA ESCOLAR NAS AULAS DE GEOGRAFIA: PERCURSOS E POSSIBILIDADES EXTENSIONISTAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARPINA- PE
	A EDUCAÇÃO AO AR LIVRE VOLTADA PARA A PRÁXIS DA CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS NAS AULAS DE GEOGRAFIA: PERCURSOS E POSSIBILIDADES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
	A EFICÁCIA DO EIXO II DO RDC/DTM NA AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES – UM ESTUDO DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA
	A EPISTMOLOGIA DO/A PROFESSOR/A DE LÍNGUA PORTUGUESA EM RELAÇÃO À FALA E À ESCRITA
	A ESCUTA ATRAVÉS DA ARTE: RELATO DE INTERVENÇÃO ITINERANTE NO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO
	A EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA ATRAVÉS DO EFEITO PSICODÉLICO
	A FLUIDEZ DO GÊNERO E O DIREITO A NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SEXO BIOLÓGICO
	A FORMAÇÃO DE RESIDENTES A PARTIR DA VIVÊNCIA EM UM COLÉGIO MILITAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
	A GAMIFICAÇÃO COMO UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA LUTA: UMA EXPERIMENTAÇÃO NA ESCOLA INTEGRAL
	A GEOMETRIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DEMATEMÁTICA DE 8º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE GARANHUNS: UM OLHAR SOB A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO.
	A IDENTIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DO JOGO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: INVESTIGAÇÃO COM ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
	A IMPORTÂNCIA DA AULA PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR
	A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE ESTRANGEIRA DIAGNOSTICADA COM HIV ASSISTIDA PELO SUS
	A INFLUÊNCIA DE MARKETING AMBIENTAL NOS HÁBITOS NO CONSUMO DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS
	A INFLUÊNCIA DO MARKETING AMBIENTAL NOS HÁBITOS DE CONSUMO DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS
	A INOVAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO
	A LITERATURA INFANTIL E SEUS NOVOS LEITORES.
	A MICROFINANÇA COMO MODELO DE POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES DA AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR DE PETROLINA – PE
	A MONITORIA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DISCENTE: A GEOMORFOLOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA
	A MONITORIA NA DISCIPLINA DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: UMA TENTATIVA DE DIMINUIR AS REPROVAÇÕES
	A PRÁTICA DO BULLYING ENTRE ADOLESCENTES ESCOLARES E SUA ASSOCIAÇÃO COMO APOIO SOCIAL
	A PRODUÇÃO DA RIQUEZA E POBREZA NO CAMPO: A REALIDADE DO AGRO(NEGÓCIO) NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA
	A PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS E A EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA
	A QUESTÃO AMBIENTAL E SEU IMPACTO NA SAÚDE: ANÁLISE DO PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE
	A RECEPÇÃO DA ANTIGUIDADE NA ARTE MODERNA PERNAMBUCANA
	A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE ADOLESCENTES EM MEDIDA DE PROTEÇÃO
	A TÉCNICA TÓPICO-RETÓRICA COMO ESTRATÉGIA À ELEIÇÃO DE CATEGORIAS ANALÍTICAS E NA DELIMITAÇÃO DO CORPUS DE ESTUDOS EMPÍRICOS NO DIREITO
	A UTILIZAÇÃO DO JOGO NO ENSINO-APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	A VISÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR SOBRE AS HEPATITES VIRAIS: PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO.
	AÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO
	ACESSO E ADESÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA HER2 POSITIVO AO TRATAMENTO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE-PE
	ACIDENTE NA INFÂNCIA NÃO É BRINCADEIRA!
	AÇÕES PARA PREVENÇÃO DO BULLYING: IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCEDE SUA OCORRÊNCIA
	AÇÕES QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: ESTUDO DE CASO NA CHAPADA DO ARARIPE/CE
	ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE RASTREIO PARA DISFUNÇÃO URINÁRIA EM CRIANÇA
	ADESÃO DO ADOLESCENTE COM HEMOFILIA AO PROGRAMA DEDOS E DOMICILIAR DE AUTOINFUSÃO DO FATOR DE COAGULAÇÃO
	ALIMENTO SEGURO: AÇÃO DE EXTENSÃO INTEGRADA À FORMAÇÃO DISCENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMUNIDADE
	ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E MAXILO FACIAL EM CRIANÇAS: ESTUDO TRANSVERSAL
	ALTERAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO ORAL E MAXILO FACIAL EM ADULTOS: ESTUDO TRANSVERSAL
	AME-AMAMENTAÇÃO ESSENCIAL
	ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS MODELOS PREDITORES PARA CÂNCER DE MAMA
	ANÁLISE COMPARATIVA DA DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM RESUMOS (ABSTRACTS) E INTRODUÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
	ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS DE PROTOCOLOS DE PILATES E EXERCÍCIOS CONVENCIONAIS NA POSTURA DE PORTADORES DE DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA
	ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A VITIMA REFERENTES À LEI 11340/06 – CASOS DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E CONTROLE PATRIARCAL
	ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE HABEAS CORPUS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DE “PACIENTES” FEMININAS: UM OLHAR PARA AS MINORIAS INVIABILIZADAS
	ANÁLISEDA AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA MODALIDADES AQUÁTICAS NOS CURSOS DEEDUCAÇÃO FÍSICA, NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA CIDADEDO RECIFE-PE
	ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS ASSOCIADAS A PREPAROS BIOMECÂNICOS NA DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES
	ANÁLISE DA ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE DIGITONTHOPHAGUS GAZELLA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL
	ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO BRONCOESPASMO INDUZIDO POR EXERCÍCIO EM ADOLESCENTES
	ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS DENTINÁRIOS APÓS PREPARO DE CANAIS RADICULARES COM INSTRUMENTOS DE NÍQUEL-TITÂNIO ROTATÓRIOS E RECIPROCANTE ATRAVÉS DE MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
	ANÁLISE DA RELAÇÃO DE ELEMENTOS DE TRANSPOSIÇÃO COM A VARIABILIDADE DA HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA EM ESPÉCIES DE DICHOTOMIUS, COLEOPTERA: SCARABAEIDAE
	ANÁLISE DA RESISTÊNCIA GENÉTICA À MASTITE INFECCIOSA BOVINA EM REBANHOS DA BACIA LEITEIRA DE PERNAMBUCO
	ANÁLISE DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES E APLICAÇÃO LOCAL DE SINVASTATINA DE 20MG
	ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO DE PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE
	ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE ESTRUTURAS MULTIPLICATIVAS PRESENTES NAS PROVAS DE MATEMÁTICA DO SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO DA UPE: UM ESTUDO DO TRIÊNIO 2016-2018
	ANÁLISE DINÂMICA DA REFORMA A VAPOR DO METANOL EM UM REATOR TERMOQUÍMICO SOLAR COM MEMBRANA PARA PRODUZIR HIDROGÊNIO
	ANÁLISE DO PADRÃO FAMILIAR DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A PRESENÇA DE RISCOS PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES
	ANÁLISE DO PERFIL PROFISSIONAL DE CIRURGIÕES-DENTISTAS GRADUADOS NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/UPE
	ANÁLISE DO POLIMORFISMO GENÉTICO DA ALFA-ACTININA-3 E SUA RELAÇÃO COM AS CAPACIDADES DE FORÇA MUSCULAR E RESISTÊNCIA EM JOVENS ATLETAS DE DIFERENTES MODALIDADES DO ATLETISMO
	ANÁLISE DO START BACK SCREENING TOOL - BRASIL EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA DA REGIÃO DO VALE SUBMÉDIO DO SÃO FRANCISCO
	ANÁLISE DOS EFEITOS CRÔNICOS DAS INTERVEÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO, SOBRE A DOR E FUNCIONALIDADE NOS MEMBROS SUPERIORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUESTÕES CURRICULARES
	ANÁLISE DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA VEGETAÇÃO CAATINGA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO
	ANÁLISE ESTATÍSTICA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA USF MACAXEIRA / BURITY
	ANÁLISE ESTATÍSTICA DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA USF MACAXEIRA / BURITY
	ANÁLISE EXPERIMENTAL E COMPUTACIONAL DO DESEMPENHO TÉRMICO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE GESSO HIDROFUGADO
	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E SENSORIAL DE PICOLÉS ELABORADOS COM POLPA DE PALMA
	ANÁLISE FISIOLÓGICA DE 25 MUTANTES DA LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE P6H9 RESISTENTE AO COMPOSTO 5-HMF.
	ANÁLISES DOS EFEITOS DA NIMESULIDA E DO LEVODOPA SOBRE A NEUROINFLAMAÇÃO INDUZIDA POR LPS NA DOENÇA DE PARKINSON.
	ANÁLISES DOS EFEITOS DO TADALAFIL SOBRE OS PROCESSOS COGNITIVOS E INFLAMATÓRIOS EM MODELO MURINO DE ENCEFALOPATIA DIABÉTICA
	ANÁLISES DOS EFEITOS IMUNOMODULATÓRIOS DA DIETILCARBAMAZINA (DEC) NA HEPATITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL INDUZIDA PELA CONCANAVALINA A
	ANÁLISES MOLECULARES DA DIETILCARBAMAZINA FRENTE À AUTOFAGIA EMMODELO EXPERIMENTAL DE HEPATITE AGUDA
	ANESTESIA NA GESTAÇÃO
	ANIMAIS PLANCTÔNICOS BIOINDICADORES EM AMBIENTES AQUÁTICOS DA REGIÃO DA MATA NORTE: ESTADO DA ARTE
	APLICAÇÃO CONJUNTA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E PÓ DA CASCA DO COCO PARA OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS FOLIARES EM MUDAS DE PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA DEG.
	APLICATIVO PARA AUTOMAÇÃO DE REGRESSÃO NÃO LINEAR PARA AJUSTE DE CURVAS EXPERIMENTAIS E TEÓRICAS DE RESSONÂNCIA DE PLÁSMONS DE SUPERFÍCIE EM ESTRUTURAS MULTICAMADAS COM USO DE OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS
	APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	APROPRIAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	ARTEFATOS E DOCUMENTOS ESCOLARES: FONTES DE PESQUISA PARA A HISTÓRIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO BRASIL
	AS DANÇAS URBANAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
	AS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
	AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS PARA A INOVAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DA ABORDAGEM GEOGRÁFICA: UM OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO MATERIAL DE NAZARÉ DA MATA-PE
	AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE– ADOLESCENTES, MÍDIA E TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
	ASPECTOS DA ECOCRÍTICA NO LIVRO MUSA SERTANEJA, DE JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA (CANCÃO): UMA VISÃO TELÚRICA DA PAISAGEM SERTANEJA
	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
	ASSOCIAÇÃO DE AMOXICILINA E METRONIDAZOL NA PERIODONTITE AGRESSIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METÁNALISE
	ASSOCIAÇÃO DE MARCADORES GENÉTICOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO FÍSICO COM INDICADORES DE DESEMPENHO MOTOR EM INICIANTES DESPORTIVOS INFANTO-JUVENIS DO PROJETO ATLETISMO CAMPEÃO DE RECIFE - PE
	ASSOCIAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMPETÊNCIA MOTORA E DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE: ESTUDO EM ESCOLARES
	ASSOCIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO SONO E DOR MUSCULO ESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO PRELIMINAR
	ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO (SNPS) DOS GENES HFE (RS1799945), MMP1 (RS1799750), APOC3 (RS2854116) EESR2 (RS3020450) E OS NÍVEIS SÉRICOS DE MMPS ETIMPS COM A LD EM PARTICIPANTES SORO POSITIVOS PARA HIV EM TARV
	ASSOCIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE DE CULEX QUINQUEFASCIATUS COMOS FATORES SOCIOAMBIENTAIS E GEOFÍSICOS EM ÁREA URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
	ASSOCIAÇÃO ENTRE A MAL OCLUSÃO E O BULLYING ENTRE ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE OLINDA: ESTUDO PILOTO
	ASSOCIAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE FRAGILIDADE E A DOR CRÔNICA EM IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO RECIFE
	ASSOCIAÇÃO ENTRE BAIXOS NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E EXPOSIÇÃO A COMPORTAMENTOS SEDENTÁRIOS COM PROBLEMAS DE MEMÓRIA EM IDOSOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO RECIFE
	ASSOCIAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA, APTIDÃO FÍSICA E CONTEXTO ESCOLAR EM CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE DO MUNICIPIO LAGOA DO CARRO – PE
	ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E BRUXISMO EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO PRELIMINAR
	ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E BRUXISMO ENTRE ADOLESCENTES DE RECIFE(PE)
	ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES
	ASSOCIAÇÃO ENTRE MIGRÂNEA E OCORRÊNCIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EM MULHERES: UM ESTUDO PROSPECTIVO.
	ASSOCIAÇÃO ENTRE O BULLYING E CYBERBULLYING COM AS ALTERAÇÕES DE PESO EM ADOLESCENTES ESCOLARES DE OLINDA-PE: UM ESTUDO PILOTO
	ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE LEPTINA E PERDA DE MASSA MUSCULAR EM ADULTOS OBESOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
	ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS DOS GENES DO FATOR DE PROLIFERAÇÃO PEROXIMAL ATIVADO POR RECEPTOR GAMA (PPAR-G) E DA METALOPRONEINASE DA MATRIZ-1 (MMP-1) E NÍVEIS SÉRICOS DE MMP-1 COM LIPODISTROFIA EM PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV EM TARV
	ASSOCIAÇÃO ENTRE TABAGISMO E OBESIDADE EM ADOLESCENTES ESCOLARES DE OLINDA/PE
	ASSOCIÇÃO DE POLIMORFISMO NO GENE CATECOL O-METILTRANSFERASE COMO DESENVOLVIMENTO DE DISCINESIA INDUZIDA POR LEVODOPA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
	ATENÇÃO ODONTOLÓGICA HOSPITALAR EM ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ATIVAÇÃO NEURONAL EM ÁREAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM RESPOSTA AO ESTÍMULO DO AGONISTA DO RECEPTOR 5-HT6
	ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA INVITRO DE COMPOSTOS BIOATIVOS ORIUNDOS DA BIOMASSA DE MICROORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES FRENTE AO TOXOPLASMA GONDII
	ATIVIDADE FÍSICA E GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: UM PROTOCOLO DE PESQUISA ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO CAP
	AUMENTO NA CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS NA INFLORESCÊNCIA DEL. FERREA (MART. EX TUL.) L. P. QUEIROZVAR. FERREA INOCULADA COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
	AUTO-ORGANIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE CAATINGA EM ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À DESERTIFICAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO E PETROLINA - PE
	AUTOPERCEPÇÃO DE FELICIDADE ENTRE ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE OLINDA/PE
	AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO: UMA EXPERIÊNCIA NA MONITORIA ACADÊMICA
	AVALIAÇÃO DA ANEMIA E SUA ASSOCIAÇÃO COM GRAVIDADE ENTRE PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM CIRURGIA DE TERCEIROS MOLARES SOB OS EFEITOS SEDATIVOS DA CICLOBENZAPRINA - ESTUDO PILOTO
	AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM ADOLESCENTES JOGADORES DE FUTEBOL: UM ESTUDO PILOTO
	AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRENTE AO HIV/AIDS
	AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE TIMP2 COM ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME
	AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA E CITOTOXICIDADE DE PROTEÍNAS ALERGÊNICAS ENCAPSULADAS EM NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS
	AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA MOTORA EM ESCOLARES: UMA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS TESTES E SEUS SUBDOMÍNIOS
	AVALIAÇÃO DA DIFUSÃO DE TRÊS CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS EM DENTINA ATRAVÉS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA
	AVALIAÇÃO DA DOR E INCAPACIDADE FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA
	AVALIAÇÃO DA DUREZA, ESTABILIDADE DE COR, SORÇÃO E SOLUBILIDADE DE RESINAS BULKFILL RESTAURADORAS
	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO MANEJO DAS PARESTESIAS PÓS CIRURGIA ORAL
	AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E REPRODUÇÃO DE DETALHES DE ALGINATOS PARA MOLDAGEM APÓS DESINFECÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÁCIDO PERACÉTICO E GLUTARALDEÍDO
	AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE METALOPROTEINASEADAM-10 EM TUMORES GÁSTRICOS
	AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DO COLÁGENO TIPO XV EM TUMORES GÁSTRICOS
	AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE ETIOLOGIA CHAGÁSICA ACOMPANHADOS EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
	AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1,3-PROPANODIOL POR LACTOBACILLUS DIOLIVORANS A PARTIR DE GLICEROL RESIDUAL OBTIDO DE ÓLEO DE COZINHA
	AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1,3-PROPANODIOL POR LACTOBACILLUS DIOLIVORANS DSM14421 A PARTIR DE GLICEROL BRUTO DE ÓLEO DE COZINHA
	AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CURA DE RESINAS COMPOSTAS BULKFILL COM APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES MONOWAVE E POLYWAVE
	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO: UM ESTUDO PILOTO.
	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS ATENDIDOS PELO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-PE.
	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA EM SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR: ESTUDO COMPARATIVO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA DE PERNAMBUCO
	AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ADESIVA EM DENTINA DE TRÊS CIMENTOS RESINOSOS AUTOADESIVOS ATRAVÉS DE TESTE DE MICROTRAÇÃO
	AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS UNIVERSAIS EM DENTINA AFETADA
	AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMAS ADESIVOS UNIVERSAIS À DENTINA HÍGIDA ATRAVÉS DO TESTE DE MICROTRAÇÃO (ΜTBS)
	AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS COM USO DE L-PRF
	AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE CIMENTOS OBTURADORES À BASE DE RESINA EPÓXI E BIOCERÂMICO
	AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUOS PLÁSTICOS (PET) NO CONCRETO.
	AVALIAÇÃO DE 6 ANOS DO PRÉ-TRATAMENTO DA DENTINA COM OXALATO DE POTÁSSIO
	AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS RECICLADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROTÓTIPOS DE TELHADO VERDE MODULAR
	AVALIAÇÃO DE MICRODUREZA E GRAU DE CONVERSÃO DE RESINAS DE PREENCHIMENTO
	AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO ESMALTE FRENTE AO DESGASTE EROSIVO CAUSADO POR REFRIGERANTE DE COLA E SEU CONTROLE UTILIZANDO NANOMATERIAIS BIOMIMÉTICOS
	AVALIAÇÃO DO EFEITO AGUDO E DA SEGURANÇA DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE EM HIPERTENSOS
	AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINEOPLÁSICO DE LEVANA EM LINHAGEM DE CÉLULAS DE ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO BXPC3
	AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE USUÁRIOS HOMENS TRANS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
	AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EROSIVO DE BEBIDAS ÁCIDAS: UMA ANÁLISE EM MFA
	AVALIAÇÃO DO RISCO DE LESÃO DE FORAMINA E LESÃO PERIAPICAL EM DENTES DECÍDUOS
	AVALIAÇÃO DOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS NO BRASIL
	AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS CIRCULANTES DE SEROTONINA E SUA RELAÇÃO COM SINTOMAS DEPRESSIVOS E PADRÃO ALIMENTAR EM MULHERES COM OBESIDADE
	AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DO MIRNA-155 NAS NEOPLASIAS CERVICAIS INTRAEPITELIAIS DE ALTO E BAIXO GRAU: PROSPECÇÃO DE UM BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO MOLECULAR
	AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA AÇÃO DA JUSTIÇA SOBRE A GESTÃO DA SAÚDE (JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE) NO ESTADO DE PERNAMBUCO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS
	AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS ESTABILIZADORES DA ESCÁPULA E TRONCO DE SUJEITOS COM DISCINESE ESCAPULAR DURANTE EXECUÇÃO DE DIFERENTES VARIAÇÕES DO EXERCÍCIO PUSH-UP
	AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NA ESCOLA
	AVALIAÇÃO EM MICRO-CTDA OCORRÊNCIA DE MICROTRINCAS DENTINÁRIAS APÓS DESOBTURAÇÃO DO CANAL RADICULAR COM INSTRUMENTOS RECIPROC ERECIPROC BLUE
	AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E ETIOLÓGICA DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS POR ROTAVIRUS EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO INTERIOR DE PERNAMBUCO
	AVALIAÇÃO FÍSICO-ESTRUTURAL DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SITUADA NA CIDADE DE PETROLINA - PE
	AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DE FARINHAS DE BANANA VERDE COM CASCA ELABORADAS COM VARIEDADES DISTINTAS
	AVULSÃO DENTAL NAS ESCOLAS: NÍVEL DECONHECIMENTO E CONDUTA DOS PROFESSORES
	BEM REMEDIAR PARA MELHOR PREVENIR
	BIG IOT - PROCESSAMENTO DE DADOS EM TEMPO REAL DE IOT NA ERA DA BIG DATA
	BIO PROSPECÇÃO BOTÂNICA DO AGRESTE MERIDIONAL E CAATINGA DE PERNAMBUCO
	BRINCADEIRAS TRIÁDICAS EM CRIANÇAS DE TRÊS ANOS
	BRUXISMO EM ADOLESCENTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE OLINDA/PE
	BUDO: ESPIRITUALIDADE NAS ARTES MARCIAIS JAPONESAS
	BULLYING EM ADOLESCENTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DA ESCOLA COMO COMUNIDADE
	CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE E À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MOTOCICLISTAS ANO VII
	CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA: CONSTRUÇÃO DO INDICADOR DE CARÊNCIA SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DE VIDA E SAÚDE.
	CARACTERIZAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES INFECTADOS CRONICAMENTE PELO VÍRUS DA HEPATITE C ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO INSTITUTO DO FÍGADO DE PERNAMBUCO
	CARACTERIZAÇÃO DA ZONAÇÃO DOS RECIFES EMERSOS NA ZONA ENTRE-MARÉS DA PRAIA DE PIEDADE (PE)
	CARACTERIZAÇÃO DO MOBILOMA DE COPROPHANAEUS ENSIFER (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE)
	CARACTERIZAÇÃO E ESTIMATIVA DE BIOMASSA LENHOSA EM ÁREAS DE CAATINGA DE PETROLINA PERNAMBUCO
	CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICA DE UM SOLO DISPERSIVO COM REFORÇO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
	CARUARU DIGITAL: SOCIEDADE, INDÚSTRIA E ACADEMIA JUNTAS PARA IMPULSIONAR A INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NA CIDADE DE CARUARU ATRAVÉS DA INTERNET DAS COISAS
	CEFALEIA: UMA DOR DOCUMENTADA
	CINEMA E IMIGRAÇÃO - UM ESTUDO SOBRE IMIGRANTES NO BRASIL
	CIRANDA DA FAMILIA - PROMOVENDO TRATAMENTO DA SIFILIS EM PACIENTES NO CISAM-UPE
	CIRANDA DA FAMÍLIA: TRATAMENTO DA SÍFILIS EM FOCO NO CISAM
	CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL: A ESPECIALIDADE AO ALCANCE DA POPULAÇÃO
	CITOTAXONOMIA DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DA CAATINGA
	COBERTURA VACINAL DE PUÉRPERAS E RECÉM-NASCIDOS DE UMA MATERNIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
	COLETÂNEA DE SIMULAÇÕES PRÁTICAS DE CASOS CLÍNICOS DE EMERGÊNCIA E TRAUMA.
	COMO AS PESSOAS DIRIGEM ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM SISTEMAS MÉDICOS LOCAIS?
	COMO OS FATORES SOCIOECONÔMICOS INFLUENCIAM O CONHECIMENTO E USO DE PLANTAS?
	COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS NO EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE COM DIFERENTES PROTOCOLOS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS INTENSIDADES DE TREINO A PARTIR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.
	COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE FRAÇÃO EXPIRADA DE ÓXIDO NÍTRICO EM ADOLESCENTES ASMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS COM E SEM BRONCO ESPASMO INDUZIDO POR EXERCÍCIO
	COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DE SÓCIOS-TORCEDORES EM CLUBES DE PERNAMBUCO DAS SÉRIES “A” E “C” DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2019.
	COMPETENCIA MOTORA COM O FATOR DE PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES
	CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR PRIMÁRIO RURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO: ANÁLISE DO JORNAL DO PROFESSOR (1955-1962)
	CONFIABILIDADE DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DO OMBRO MEDIDO PELO APLICATIVO CLINOMETER DO SMARTPHONE
	CONFIABILIDADE E COMPARAÇÃO DO TESTE 3º DEDO AO SOLO EM RELAÇÃO A DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO PARA MENSURAÇÃO INDIRETA DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR EM JOVENS, IDOSOS E INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA
	CONFIABILIDADE E VALIDADE DA DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO PARA IMENSURAÇÃO INDIRETA DA FLEXIBILIDADE DA CADEIA MIOFASCIAL POSTERIOR DE IDOSOS
	CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DE PLANTONISTAS SOBRE O CONTATO PELE A PELE NA SALA DE PARTO NO CISAM-UPE
	CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO CONTRA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DO USO DO PRESERVATIVO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA NO RECIFE
	CONSOLIDAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM PUERPERAL NUMA MATERNIDADE ESCOLA DO RECIFE-PE
	CONSTRUÇÃO E TESTAGEM DE UM JOGO DIDÁTICO COM O FOCO NOS ANIMAIS NA CAATINGA
	CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
	CONSTRUÇÃO E VALIDADE DE CONTEÚDO DA ASSESSMENT OF BRAZILIAN CHILDREN IN PHYSICAL LITERACY (ABC-PL)
	CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COMO FATOR DE RISCO PARA A EROSÃO DENTÁRIA EM ADOLESCENTES
	CONTRIBUIÇÕES DO JOGO ALGEPOLINO PARA A REVISÃO DE ALGUNS CONTEÚDOS ALGÉBRICOS NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
	CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO COLETIVA DO LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPE: COMA PALAVRA, OS PROFESSORES-AUTORES
	CORRELAÇÃO DA ESTATURA COM MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PLANTARES PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO – UPE
	CRISE NA EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA À LUZ DO PENSAMENTO ARENDTIANO
	CUIDADO LIMPO É CUIDADO SEGURO
	CUIDADOS BUCAIS EM INDIVÍDUOS SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR E EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – RELATO DE CASO
	CULTURA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO MATERIAL: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO
	CULTURA, IDENTIDADE, PATRIMÔNIO IMATERIAL E INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO.
	CURVAS DA VIDA
	CUSTO-EFETIVIDADE DE UMA INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
	DEBATES E PROPOSIÇÕES A RESPEITO DO CONCEITO DE LITERATURA NO ROMANTISMO ALEMÃO: O CASO SCHILLER E GOETHE
	DENÚNCIAS CONTRA MULHERES CRISTÃS-NOVAS NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO EM FINS DO SÉCULO XVI
	DESAFIOS DO CIRURGIÃO DENTISTA NO ATENDIMENTO ONCOLÓGICO
	DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA EM CRIANÇAS EM CONTEXTO ESCOLAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
	DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA PREBIÓTICA A BASE DE CASCA DE MANGA
	DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA PREBIÓTICA A BASE DE CASCA DE MANGA
	DESENVOLVIMENTO DE NANOCÁPSULAS DE IVERMECTINA A BASE DE ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA PARA APLICAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA
	DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULAS À BASE DO BIOPOLÍMERO LEVANA PARA A INCORPORAÇÃO DO ANTIBIÓTICO PAROMOMICINA
	DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO BIOTECNOLÓGICO PARA FORNECIMENTO DE FOLHAS DE MARACUJAZEIRO, COM ELEVADOS TEORES DE FLAVONOIDES, À INDÚSTRIA DE FITOTERÁPICOS ANSIOLÍTICOS
	DESENVOLVIMENTO DENTAL EM CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES INFECTADAS POR ZIKA: UM ESTUDO BASEADO EM CASOS
	DESENVOLVIMENTO E VIVÊNCIA DE PROPOSTAS DIDÁTICAS COMO EMPREGO DO GEOGEBRA E ABORDANDO CONCEITOS DE FUNÇÕES POLINOMIAIS, MODULARES, EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E TRIGONOMÉTRICAS COM ESTUDANTES DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
	DESERTIFICAÇÃO, MATERIAIS PARADIDÁTICOS E ENSINO
	DETECÇÃO DE MECANISMOS DE VIRULÊNCIA E PRODUÇÃO DE CÁPSULA EM ISOLADOS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTES A COLISTINA
	DETERMINAÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO FÓLICO EM ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO
	DETERMINAÇÕES ANÁLITICAS DAS SEMENTES DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L): POTENCIAL NUTRICIONAL E ANTINUTRICIONAL
	DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS DE CONSUMO: UMA ANÁLISE DOS TORCEDORES DE FUTEBOL DE PERNAMBUCO
	DIFERENÇAS NOS PADRÕES DE CRESCIMENTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS CONTORNOS MANDIBULARES USANDO ELÍPTICAS DE FOURIER
	DIGA X: A FONTE FOTOGRÁFICA NO ENSINO EM HISTÓRIA
	DINÂMICA DA ÁGUA NO SOLO NO BAIRRO DA MADALENA, RECIFE-PE
	DIREITO DE PUNIR, PATRIARCALISMO E HIMENOLATRIA: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTES À AUTOPOSSESSÃO DO CORPO FEMININO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
	DIREITOS SOCIAIS À SAÚDE DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE EM RECIFE- PE
	DITADURA MILITAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE ARENDTIANA SOBRE LIBERDADE E POLÍTICA
	DIVERSIDADE DE BESOUROS ESCARABEÍNEOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) DA CAATINGA NA REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO
	DIVERSIDADE DE BESOUROS SCARABAEINAE (SCARABAEIDAE) EM REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA EM ÁREAS URBANAS DE PERNAMBUCO
	DIVERSIDADE DOS CRUSTACEA PLANCTÔNICOS EM CURTOS INTERVALOS DE TEMPO EM UM RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DA REGIÃO DA MATA NORTE, PERNAMBUCO, BRASIL
	DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA: UMA AÇÃO PARA A VIDA
	DOENÇA FALCIFORME E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA, OS DEFEITOS DE ESMALTE E A MÁ OCLUSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	DOENÇAS HEMATOLÓGICAS EM ADOLESCENTES: REVISÃO INTEGRATIVA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO PORTAL CAPES
	É POSSÍVEL ENSINAR OS GÊNEROS DA ORDEM DO ARGUMENTAR NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS? INVESTIGANDO AS PROPOSTAS DE ENSINO PRESENTES NOS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA MATA NORTE PERNAMBUCANA
	ECOLOGIA HUMANA E LITERATURA: UM ESTUDO VOLTADO PARA OS SERTÕES DE EUCLIDES DA CUNHA NA PERSPECTIVA DA ECOCRÍTICA
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO CLEMENTINO COELHO, PETROLINA- PE
	EDUCAÇÃO EM ESCOLA NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA: POLÍTICAS PÚBLICAS E REALIDADE ESCOLAR
	EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: PERCURSO HISTÓRICO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ESCOLA BRASILEIRA
	EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
	EFEITO ANALGÉSICO E ANTINFLAMATÓRIO DA BROMELINA APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
	EFEITO DA REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE NA SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES USUÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE ARCOVERDE, PERNAMBUCO, BRASIL
	EFEITO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE ALONGAMENTO MUSCULAR NA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO JOELHO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
	EFEITO DO PROBIÓTICO VSL#3 SOBRE A SENSIBILIDADE À INSULINA E TOLERÂNCIA À GLICOSE EM CAMUNDONGOS OBESOS
	EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA NA QUALIDADE DO SONO E SONOLÊNCIA DIURNA DE ADOLESCENTES COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (AOS): UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
	EFEITO DO TREINAMENTO DE FORÇA SOBRE O TEMPO TOTAL DE SONO EM ADOLESCENTES
	EFEITO DO USO HUMANO DE ESPÉCIES LENHOSAS DA CAATINGA SOBRE A DIVERSIDADE E ESTRUTURA FILOGENÉTICA DAS COMUNIDADES VEGETAIS.
	EFEITOS DA DIETILCARBAMAZINA SOBRE O PROCESSO INFLAMATÓRIO RENAL EM MODELO EXPERIMENTAL DE CAMUNDONGOS
	EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NA EXPRESSÃO GÊNICA DE CÉLULAS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO OBTIDAS A PARTIR DE PACIENTES OBESOS E DIABÉTICOS
	EFEITOS DA EXPRESSÃO DO MIRNA-101A NOS ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO
	EFEITOS DE DIFERENTES EQUIPAMENTOS DURANTE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL DE REPOUSO
	EFEITOS DO INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE-5 (TADALAFIL) SOBRE A NEUROINFLAMAÇÃO CAUSADA PELA ENCEFALOPATIA DIABÉTICA EXPERIMENTAL
	EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO NA REGIÃO SEMIÁRIDA DE PERNAMBUCO
	ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE UMA AULA LÚDICA SOBRE TÉCNICAS DE MONITORAMENTO
	ESCALA DE MINDFULNESS PARA ATIVIDADE FÍSICA SMS-PA: EVIDÊNCIA DE VALIDADE COM BASE NA ESTRUTURA INTERNA E PRECISÃO
	ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE ONCOLÓGICA PROVENIENTE DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	ESPÉCIES UTILIZADAS PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NO BIOMA CAATINGA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS FREQUENTADORES DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA EM PETROLINA - PE
	ESTIMATIVA DO SEXO ATRAVÉS DAS ANÁLISES MORFOLÓGICAS E MÉTRICAS DO ÁXIS EM UMA AMOSTRA BRASILEIRA DE ESQUELETOS IDENTIFICADOS
	ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLUVIAIS E DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE NAZARÉ DA MATA-PE.
	ESTUDO DA DINÂMICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DO CARANGUEJO-UÇÁ, UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) (CRUSTACEA, OCYPODIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO CAPIBARIBE, RECIFE, PERNAMBUCO
	ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS NA REGIÃO PROMOTORA DO GENE CD209 COM A SUSCEPTIBILIDADE A INFEÇÃO PELO VÍRUS CHIKUNGUNYA
	ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO NO GENE DC-SIGN (RS4804803) COMO DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES REUMÁTICAS CRÔNICAS PÓS-INFECÇÃO PELO VÍRUS CHIKUNGUNYA
	ESTUDO DE CORRELAÇÃO DO SEXO POR MEIO DE MEDIDAS LINEARES E ÁREAS INTERSECCIONAIS TRIANGULARES DE PONTOS CRANIANOS
	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CIMENTO POR RESÍDUO DO BIOETANOL CELULÓSICO EM ARGAMASSAS DE COMPOSIÇÃO DE CONCRETO
	ESTUDO DOS EFEITOS DE NOVAS MOLÉCULAS ANTI-CHAGÁSICAS SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR DE ARTÉRIA MESENTÉRICA DE RATOS ADULTOS.
	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO GLOBAL CONTÍNUOS
	ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO DA PROTEÍNA C-FOS EM ÁREAS ENCEFÁLICAS DO CONTROLE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR
	ESTUDO PARAMÉTRICO DE PONTES DE ENCONTROS INTEGRAIS COM LONGARINAS PADRÃO ASSTHO
	ESTUDOS SOBRE A FOME NO NORDESTE BRASILEIRO: A CONTRIBUIÇÃO DE JOSUÉ DE CASTRO
	EVOLUÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA
	EXISTE BENEFÍCIO NO USO DA MELATONINA NO PRÉ-OPERATÓRIO DE FRATURAS ZIGOMÁTICAS?
	EXISTE SINAL FILOGENÉTICO NOS TIPOS DE USO HUMANO DA FLORA LENHOSA DA CAATINGA?
	EXPERIÊNCIA DA AÇÃO REALIZADA NO DIA MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA EM PETROLINA-PE: A RESSIGNIFICAÇÃO DO “EU” POR MEIO DA BIBLIOTERAPIA
	EXPERIÊNCIA DIDÁTICA BASEADA NO LETRAMENTO MIDIÁTICO A SERVIÇO DA FORMAÇÃO DO LEITOR E DO ESCRITOR NA ESCOLA
	EXPERIÊNCIA TEÓRICO-PRÁTICA EM MARKETING AVANÇADO NA FCAP
	EXPERIÊNCIA TEÓRICO-PRÁTICA EM MARKETING AVANÇADO NA FCAP
	EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DA LÍNGUA INGLESA E SUAS VARIAÇÕES AO LONGO DO TEMPO: BLACK ENGLISH NO CINEMA
	FATORES ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE ADOLESCENTES E JOVENS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTO EM PERNAMBUCO: RELATÓRIO PARCIAL
	FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER EM OROFARINGE EM COMUNIDADE INDÍGENA, RELATO DECASO.
	FERRAMENTAS PARA LEARNING ANALYTICS NO MOODLE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
	FIBRILAÇÃO ATRIAL: BARREIRAS À ADESÃO NA TERAPIA COM ANTICOAGULANTES ORAIS
	FIQUE ATENTO: PODE SER ANEMIA
	FONTES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA MEDIEVAL 
(HTTPS://FONTESMEDIEVAIS.WIXSITE.COM/FONTESDOMEDIEVO)
	FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTAS PARA A PREVENÇÃO DO BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR
	FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A CONSTITUIÇÃO DE 1946
	FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: CONSTITUIÇÃO DE1988
	FOTOTERAPIA EM ÚLCERAS DE PÉ EM PACIENTES DIABÉTICOS
	FREQUÊNCIA E RENDIMENTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DIÁRIOS DE CLASSE DA ANTIGA ESCOLA MÍNIMA FRANCISCO COELHO DE MACEDO CAVALCANTE (DORMENTES, 1976-1979)
	FUNDAMENTOS DA MODERNIDADE PERIFÉRICA: DA LEGITIMIDADE DE SER NEGRO À PRAXIS CIDADÃ DE EDUCAÇÃO E RECONHECIMENTO ANCESTRAL NO SERTÃO DE PERNAMBUCO
	FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES OTIMIZAM A ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E A PRODUÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS E DE FÓSFORO EM FRUTOS DE LIBIDIBIA FERREA
	FUTEBOL FEMININO NA ESCOLA: POR QUENÃO?
	FUTURA - GRUPO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FUTURAS MÃES
	GAMIFICAÇÃO: PROTÓTIPO DE GAME PARA O ESTUDO DA SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA
	GÊNERO, SOCIEDADE E A VIOLÊNCIA SEXUAL NAS RELAÇÕES FAMILIARES EM SINFONIA EM BRANCO DE ADRIANA LISBOA
	GEODIVERSIDADE E PROPOSTA DE ROTEIRO GEOTURÍSTICO: ILHAS FLUVIAIS DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
	GLOBALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS DESAFIOS METODOLÓGICOS EM BUSCA DA FORMAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA
	HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISES DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DAS LICENCIATURAS DA UPE CAMPUS PETROLINA.
	HÁBITOS POSTURAIS E ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE TRONCO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESCOLARES
	HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO ENTRE UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO CONTÍNUO VS INTERVALADO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE.
	HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS: MEMÓRIA, CONDIÇÃO FEMININA E RESISTÊNCIA 2
	HISTÓRIA E DIREITOS HUMANOS: MEMÓRIA, CONDIÇÃO FEMININA E RESISTÊNCIA 3
	HIV NA GESTAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	HORTA NA ESCOLA: SUSTENTABILIDADE E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
	HUMANIZA FOP – SAÚDE, ESPIRITUALIDADE E CIÊNCIA
	IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL COLAGENOLÍTICO DE FUNGOS FILAMENTOSOS ISOLADOS DO SOLO DA CAATINGA
	IDOSO DIGITAL: ORIENTAÇÃO DE IDOSOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
	IDOSOS SOROPOSITIVOS: ANÁLISE DO PERFIL DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES
	IDOSOS SOROPOSITIVOS: DESVELANDO A VIVÊNCIA COM O VÍRUS HIV
	IMPACTO DO MISMATCHVALVAR AÓRTICO APÓS TROCA VALVAR NA MORTALIDADE PERIOPERATÓRIA E DESFECHOS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: UMA METANÁLISE DE 108182 PACIENTES.
	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
	INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES NO TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA E CONHECIMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO.
	ÍNDICE DE ANISOCITOSE ERITROCITÁRIA (RDW) E SUA RELAÇÃO PROGNÓSTICA EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
	ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - PE, COM ÊNFASE NO BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR
	INFILTRAÇÃO DE NITRATO DE PRATA NO SELAMENTO CORONÁRIO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MICRO-CT E ESTEREOMICROSCOPIA
	INFLUÊNCIA DAS POSTURAS SENTADA E EM PÉ NO RELATO DE SINTOMATOLOGIA DOLOROSA DE TRABALHADORES DE ESCRITÓRIO
	INFLUÊNCIA DE CIMENTOS AUTOADESIVOS NA TAXA DE FALHA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS RECIPROCANTES E ROTATÓRIOS NA DOR PÓS-OPERATÓRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE
	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS UTILIZANDO CÂMERA TERMOGRÁFICA INTEGRADA AO VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT): REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	INQUÉRITO VETORIAL EM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE COM SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA INDETERMINADA PARA FILARIOSE
	INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS COM DRONE EM FUNÇÃO DA ALTURA DO EDIFÍCIO
	INTEGRAÇÃO DO ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO SEGURO E SUSTENTÁVEL NA POLI E SUA VIZINHANÇA: COM FOCO NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DESS@POLI
	INTELECTUAIS, POLÍTICA E RELIGIÃO: UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS AUTORITÁRIOS NO MUNDO LUSO-BRASILEIRO ENTRE OS ANOS DE 1932 E 1945
	INTERFERÊNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO CONSUMO DE ALCOOL E DROGAS POR ADOLESCENTES ESCOLARES
	INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O BULLYING COM ADOLESCENTES ESCOLARES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
	INVESTIGAÇÃO DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE ADAMTS-13 EM CÂNCER DE CÓLON COM O BIOMARCADOR DIAGNÓSTICO
	INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS TRADICIONAIS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E TÉCNICAS BASEADAS EM DEEP LEARNING PARA A MELHORIA DE IMAGENS COM FOCO NO RECONHECIMENTO DE TEXTOS EM CENAS
	INVESTIGAÇÃO DOS FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS
	JORNALISMO E IMIGRAÇÃO: O QUE DIZEM SOBRE OS IMIGRANTES?
	JOVENS CIDADÃOS: TRABALHO, JUSTIÇA E CIDADANIA
	JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVISMO JUDICIAL: COMO OS TRIBUNAIS PROTEGEM OS DIREITOS SOCIAIS?
	LEITURA E INTERPRETAÇÃO NUMA PERSPECTIVA LÚDICA COM ALUNOS DO 6 ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA
	LESÕES DE TECIDO MOLE EM VÍTIMAS DE ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS
	LEVANTAMENTO DEMICROPLÁSTICOS NO SEDIMENTO DAS MARGENS NO BAIXO CURSO DO RIO CAPIBARIBE
	LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS DOS MOTORISTAS DA COLETA DE RESÍDUOS URBANOS
	LEVANTAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, MAPEAMENTO E INVENTARIAÇÃO DE GEOFORMAS / GEOMORFOSSITIOS NOS CALDEIRÕES DE LAJEDO - PE
	LIGA ACADÊMICA DE ENDODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (LAEN-FOP): VIVÊNCIA ALÉM DA SALA DE AULA.
	LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
	LINEPEQUIZ
	LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS, LETRAMENTO E ESTÉTICA DA RECEPÇÃO ATRAVÉS DE ESTUDOS COMPARATIVOS
	LÚDICO COMO FERRAMENTA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS EM UMA ESCOLA-CAMPO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PETROLINA
	MAMA-FLORA: APOIANDO A AMAMENTAÇÃO NO PUERPÉRIO
	MAPEAMENTO DAS DORES CRÔNICAS NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE
	MAPEAMENTO DE GENES NUCLEARES POR HIBRIDIZAÇÃO IN SITU EM ESPÉCIES DE DROSOPHILA DO GRUPO SALTANS (DIPTERA: DROSOPHILIDAE)
	MAPEAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS DECORRENTE DO BENEFICIAMENTO DA CANA- DE-AÇUCAR EM NAZARÉ DA MATA-PE
	MAPEAMENTO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS DECORRENTE DO BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE
	MAPEAMENTO E A VALIAÇÃO DAS LAGOAS DE INUNDAÇÃO NA ÁREA RIBEIRINHA URBANA DE PETROLINA-PE: O CASO DOS BAIRROS PEDRA DO BODE, JATOBÁ E A LOCALIDADE DO CARNEIRO.
	MARACAFENSG: EDUCAÇÃO POPULAR E VALORIZAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA
	MASTIGARTE
	MECANISMOS DO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSÃO DA HEPATITE AUTOIMUNE EM BIÓPSIAS DE FÍGADO
	MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: METASSÍNTESE INTEGRATIVA NA AMÉRICA-LATINA
	MICORRIZAS ARBUSCULARES EM PLANTAS DA CAATINGA
	MICORRIZAS ARBUSCULARES NA MANGICULTURA DO SEMIÁRIDO MANEJADA COM ADUBAÇÃO VERDE
	MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE CANAIS MIMO
	MODELO COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MELANOMA
	MODELO FRACTAL NA IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES DA PELE HUMANA
	MODELO FRACTAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO
	MODELOS DE EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO A LUZ DA PERSPECTIVA ETNOMETODOLÓGICA
	MONITORAMENTO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA FACILITITADORA PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE NAZARÉ DA MATA – PE
	MONITORAMENTO E ANÁLISE DOS EVENTOS DE BRANQUEAMENTO E DOENÇAS EM SIDERASTREA STELLATA (VERRIL, 1868) (CNIDARIA, SCLERACTINIA) DOS RECIFES ARENÍTICOS DA PRAIA DE PIEDADE(PE).
	MONITORIA ACADÊMICA DA DISCIPLINA DE GEOLOGIA GERAL: ENSINO DE GEOLOGIA UTILIZANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS
	MONITORIA DE REUMATOLOGIA
	MONITORIA EM CLIMATOLOGIA: DA TEORIA À PRÁTICA E A FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA
	MONITORIA EM DIREITO CONSTITUCIONAL I
	MONITORIA EO – AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MÉTODO CRIATIVO FACILITADOR DO APRENDIZADO.
	MOTIVOS PARA VIVER E O SIGNIFICADO DO SUICÍDIO EM GRADUANDOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DE PERNAMBUCO.
	MOVIMENTO INTEGRADO PELO RESGATE DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E EM SAÚDE - MIRCAS
	NEURO EDUCA
	NÚCLEO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO
	O ÁCIDO FLUORÍDRICO CONDICIONA EFETIVAMENTE A CERÂMICA DE ZIRCÔNIA?
	O AGRONEGÓCIO, A EXPANSÃO DA TRANSGENIA E A EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO POLO JUAZEIRO/PETROLINA
	O CINEMA BRASILEIRO VIGIADO: UM ESTUDO ACERCA DA CENSURA POLÍTICA DURANTE O REGIME CIVIL-MILITAR 
(1964-1985)
	O DESENVOLVIMENTO MOTOR GROSSO E OS COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA: ESTUDO EM ESCOLARES RECIFENSES
	O DISCURSO DA IMPRENSA SOBRE O BOLSA FAMÍLIA E SEUS IMPACTOS NA VIDA DO TRABALHADOR 2017 A 2018
	O EFEITO DA ADIÇÃO DE ÓXIDOS AO PMMA NA INIBIÇÃO DE COLÔNIAS DE CANDIDA ALBICANS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
	O ENSINO DA CARTOGRAFIA NAS SÉRIES INICIAIS: EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA ESCOLA PADRE CASSIANO EM PETROLINA-PE
	O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
	O ENSINO DO FASCISMO: TRAUMAS COLETIVOS E OMISSÕES HISTÓRICAS
	O ESCRITOR, O GÊNERO FICÇÃO POLICIAL E OS SEMBLANTES DO TEMPO: O IMAGINÁRIO NOS CONTOS DE EDGAR ALLAN POE
	O ESPAÇO NAS NARRATIVAS FÍLMICA E LITERÁRIA DE O MENINO DO PIJAMA LISTRADO
	O GÊNERO X – O RECONHECIMENTO AO DIREITO FUNDAMENTAL À NÃO IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO NO REGISTRO DE NASCIMENTO
	O IMPACTO DA COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EM HIV/AIDS ENTRE ADOLESCENTES VIVENDO COM HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS.
	O ÍNDICE RV6/RMÁX NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA DILATADA: UM NOVO CRITÉRIO ELETROCARDIOGRÁFICO
	O INTERVALO TPEAK-TEND COMO MÉTODO ELETROCARDIOGRÁFICO INOVADOR NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA CARDIOMIOPATIA DILATADA
	O LIVRO DIDÁTICO COMO MEDIADOR ENTRE O PROFESSOR E O ENSINO DA GEOGRAFIA
	O LUGAR ONDE VIVO: OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA
	O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E A MATEMÁTICA, NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO
	O PERFIL DO GESTOR ESPORTIVO EM ESCOLAS DE RECIFE- PE
	O PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E O VÍNCULO FAMÍLIA-INSTITUIÇÃO: UMA ABORDAGEM BIOECOLÓGICA
	O PROCESSO DE RESIDUALIDADE ENTRE SE EU FECHAR OS OLHOS AGORA, DE EDNEY SILVESTRE E O POEMA “SE EU MORRESSE AMANHÃ”, DE ALVAREZ DE AZEVEDO: A LITERATURA COMPARADA E A DESMISTIFICAÇÃO DA IDEIA DE MORTE EM PERSPECTIVA ROMÂNTICA E CONTEMPORÂNEA
	O QUE DIZEM SOBRE ELAS? UM ESTUDO SOBRE MULHERES REFUGIADAS EM PERNAMBUCO
	O QUE “DIZEM” OS SURDOS QUANDO O ASSUNTO É INCLUSÃO ESCOLAR?
	O SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO CASO DE VLADMIR HERZOG
	O TEMA ÉPICO DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO DOS HEROIS NA ANTIGUIDADE ROMANA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA AQUILEIDA DE ESTÁCIO (94-96 D.C)
	O VALOR DA MARCA BASEADO NO ESPECTADOR: VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA O FUTEBOL PERNAMBUCANO
	O VERDE NO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DA COBERTURA VEGETAL DO BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE, PERNAMBUCO
	OCA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	OFICINAS DE PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS: LEVANDO CONHECIMENTO DA UNIVERSIDADE PARA A ESCOLA
	OLIMPÍADA PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA – OPEMAT: UMA ANÁLISE CRÍTICA E PROJEÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
	OS ARQUÉTIPOS FEMININOS NOS CONTOS DE FADAS NO IMAGINÁRIO INFANTIL E SEUS SIGNIFICADOS PARA A ATUALIDADE
	OS CONHECIMENTOS E AS REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES SOBRE ANIMAIS SILVESTRES NO AGRESTE DE PERNAMBUCO
	OS ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E A MODALIDADE EDUCACIONAL NO BRASIL
	OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DIANTE DA TERMINALIDADE DA VIDA
	OS SIGNIFICADOS DE FRAÇÕES NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM: ELABORAÇÃO DE MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO
	OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COLAGENASES POR BACTÉRIAS OBTIDAS DO SOLO DA REGIÃO DE SERRA TALHADA
	PADRONIZAÇÃO DA AMPLIFICAÇÃO ISOTERMAL MEDIADA POR LOOP (LAMP) PARA DETECÇÃO DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO TIPO 31
	PAPEL DO SUPORTE SOCIAL NA ASSOCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FISICA E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA NOS IDOSOS DE RECIFE
	PARA ALÉM DO OUTRO LADO DA LINHA: UMA REFLEXÃO SOBRE O ABISMO EPISTEMOLÓGICO NOS ESTUDOS SOBRE MULHERES QUILOMBOLAS E A NECESSIDADE DE UMA TUTELA JURÍDICA PRÓPRIA
	PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS DOS SEGUNDOS MOLARES INFERIORES APÓS REMOÇÃO CIRÚRGICA DE TERCEIROS MOLARES: UM ESTUDO DE COORTE
	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O ESTIGMA VIVENCIADO POR PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE DE UNIDADES DE REFERÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE
	PELO DIREITO DE DECIDIR: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
	PERCEPÇÃO DA DOENÇA CARDÍACA DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS ACOMPANHADOS EM UM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE UM GRUPO DE EXTENSÃO ACERCA DA CAPACITAÇÃO DE NOVAS INTEGRANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A VIOLÊNCIA NO NAMORO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RECIFE
	PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOROPOSITIVOS ACERCA DO HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
	PERCEPÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PACIENTE ADOLESCENTE E COMUNICAÇÃO COM O CIRURGIÃO-DENTISTA
	PERFIL BUCO - DENTAL DE INDIVÍDUOS SOB ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
	PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DOS PACIENTES CIRRÓTICOS COM NÓDULO HEPÁTICO APLICADO AO ALGORITMO LI-RADS
	PERFIL DOS ADOLESCENTES COM NEOPLASIA HEMATOLÓGICA ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE PERNAMBUCO
	PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CURSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO DO NORDESTE DO BRASIL
	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM GESTANTES ADOLESCENTES RESIDENTES EM PERNAMBUCO REGISTRADOS NO PERÍODO DE 2007-2016
	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES VÍTIMAS DE BULLYING: IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE SUA OCORRÊNCIA
	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E TELEASSISTÊNCIA DA OBESIDADE EM ADOLESCENTES NA ILHA DE FERNANDO DENORONHA-PE/BRASIL
	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E FUNCIONAL DE PACIENTES IDOSOS COM FRATURAS DE MEMBROS INFERIORES SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOPÉDICA.
	PERFIL LIPÍDICO DE HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO DE 
RECIFE-PE
	PERVERSÃO EPSICOPATIA: UMA LEITURA PSICANALÍTICA DO PCL-R NOS JOVENS EM CONFLITO COM A LAI NA FUNASE
	PLANEJAMENTO DE ROTAS PARA ROBÔS ASSISTIVOS USANDO GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS
	PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SÍNTESE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS BIOATIVOS
	PLANEJAMENTO ESTRUTURAL, SINTESE E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-T. CRUZI DE TIAZÓIS BIOATIVOS
	PODE RESPIRAR! ATIVIDADE ELUCIDATIVA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO
	PODE RESPIRAR! TABAGISMO, REDUÇÃO DE DANOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SUS/UPE
	POLIMORFISMO DO FATOR DE PROLIFERAÇÃO PEROXIMAL ATIVADO POR RECEPTOR GAMA (PPAR-G) (RS1801282) E SUA ASSOCIAÇÃO COM LIPODISTROFIA EM PACIENTES SOROPOSITIVOS PARA HIV EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL
	POLIMORFISMOS RS4644 (+191 C>A) ERS4652 (+292 A>C) E EXPRESSÃO DO GENE LGALS3 EM PACIENTES COM LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA
	POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) – LOGÍSTICA REVERSA EM FOCO: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A GESTÃO ORGANIZACIONAL
	POTENCIALIDADE DA POLPA E DOS RESÍDUOS DA JACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS. LAM.) NA ELABORAÇÃO DE UM PRODUTO SUSTENTÁVEL
	PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO PROFESSOR CHAVES, MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE
	PRÁTICAS AVALIATIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM ESCOLAS DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE ÁS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PRATICAS DE AUTOCUIDADO EM HANSENÍASE: REABILITAÇÃO FÍSICA E PSICOSSOCIAL.
	PRÁTICAS DE CUIDADO E DE GARANTIA DE DIREITO À SAÚDE ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE - PROJETO INTEGRAÇÃO MORHAN
	PREVALÊNCIA DAS INTERNAÇÕES INFANTIS POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS RELACIONADAS COM O DESMAME PRECOCE NO BAIRRO COSME E DAMIÃO DO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA-PE
	PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS CUIDADORES INFORMAIS DE IDOSOS DEPENDENTES FUNCIONAIS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA
	PREVALÊNCIA DE DOR NAS COSTAS EM ADOLESCENTES ESCOLARES DE PETROLINA.
	PREVALÊNCIA DE ISOLADOS CLÍNICOS DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA RESISTENTES A COLISTINA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, RECIFE, BRASIL: 2014-2018
	PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO COMPLEXO PRESIDIÁRIO DE RECIFE- PE
	PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES: IMPLEMENTANDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO POPULAR EM MEIO AMBIENTE
	PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS: APRENDENDO A LIDAR COM ACIDENTES
	PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS QUE ACOMETEM AS CRIANÇAS ATÉ OS 6 MESES DE VIDA: UMA COORTENA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.
	PROCESSOS DE DISCRIMINAÇÃO E DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS EM DECORRÊNCIA DE QUESTÕES DE GÊNERO: REFLEXÕES A PARTIR DE JUDITH BUTLER
	PROGRAMA - A MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO, ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA APREENSÃO DO CONHECIMENTO EM CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
	PROGRAMA DE EXTENSÃO EM DOENÇAS INFECCIOSAS E NEGLIGENCIADAS (PEDIN)
	PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA RESGATANDO SORRISOS 9
	PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP
	PROGRAMA MODATECA: RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP
	PROGRAMA MODATECA; RELATO EXTENSIONISTA DE AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA FCAP
	PROGRAMA TERRITÓRIO DO BRINCAR: UM ESTUDO DA AUTONOMIA PRESENTE NOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
	PROJETO DE EXTENSÃO (RE)INVENTANDO SONS: MÚSICA COMO RECURSO TERAPÊUTICO EM PESSOAS PORTADORES DE ELA.
	PROJETO DE EXTENSÃO CUIDAR ESTÁ NO SANGUE
	PROJETO DE EXTENSÃO MEMÓRIA VIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
	PROJETO DE EXTENSÃO MÚSICA NAS ENFERMARIAS
	PROJETO DE EXTENSÃO ONCOLORINDO: A ONCOLOGIA ALÉMDA DOR
	PROJETO DE EXTENSÃO SORRISO NA ESCOLA
	PROJETO DE MONITORIA
	PROJETO DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS JURÍDICAS
	PROJETO IMERSÃO EM DENTÍSTICA: PROMOÇÃO DA AUTODETERMINAÇÃO EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO
	PROJETO INSURREIÇÃO
	PROJETO LIGA ACADÊMICA ESTOMATOPATOLOGIA (LAEP)
	PROJETO SAÚDE COLORIDA: PROMOÇÃO EM SAÚDE DOS ADOLESCENTES DE FORMA LÚDICA E MULTIDISCIPLINAR
	PROJETOS AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE P&D DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.
	PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR NO AMBIENTE DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
	PROSA E CONVERSA AO PÉ DO LEITO
	PROSPECÇÃO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA HABILITAR A IMPLANTAÇÃO DE PGRS NA ESCOLA MUNICIPAL MÉRCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA (PGRS@ZEIS)
	PROTÓTIPO DE GAME EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COMUNS NA INFÂNCIA
	QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA FALCIFORME
	QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
	RASTREAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA EM HIPERTENSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
	REALIDADE DO BRINCAR DURANTE O PERÍODO DE HOSPITALIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER INFANTO JUVENIL
	REFLETINDO E RECONSTRUINDO PRÁTICAS DE ESCRITA ATRAVÉS DO GÊNERO AUTOBIOGRAFIA
	REFLEXOS DO ÚLTIMO CICLO DE ESTIAGEM NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO
	REJOELY JOANITA DE SOUZA
	RELAÇÃO ENTRE FUNÇÕES EXECUTIVAS E DESEMPENHO EM HABILIDADES MOTORAS: ESTUDO DE MODULADORES EM DIFERENTES NÍVEIS DESENVOLVIMENTAIS.
	RELAÇÕES DE GÊNERO E FORMAÇÃO SUPERIOR NA UPE – MATA NORTE
	RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DA ESCUTA HUMANIZADA A UMA PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS
	RELATO DE EXPERIENCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO JOÃO DE BARROS.
	RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO “ABRAÇANDO A PSORÍASE”
	REPETIBILIDADE NO DIAGNÓSTICO DE BRONCO ESPASMOS INDUZIDO POR EXERCÍCIO EM ADOLESCENTES ASMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS
	REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NAS MÚSICAS DE FUNK: UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO E LINGUÍSTICO
	REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO SOCIAL VEICULADAS NAS ILUSTRAÇÕES DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO
	REPRESENTAÇÕES DE IDENTIDADES DE GÊNERO EM ADOLESCENTES PRATICANTES DO CANDOMBLÉ DO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
	REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
	REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS AFETIVO-SEXUAIS ENTRE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
	RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: DESAFIOS NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.
	REVISÃO SISTEMÁTICA PRISMA SOBRE OSMOSE REVERSA E ENERGIA SOLAR
	REVIVAIDS: RECONSTRUINDO A VISÃO SOBRE PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS
	RODA DE CONVERSA: ADOLESCER COM SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO ESCOLAR
	SAFO DE LESBOS E A COMPLEXIDADE DA EDUCAÇÃO FEMININA NA GRÉCIA ANTIGA
	SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA DA REGIÃO NORTE DO RECIFE - UMA ABORDAGEM ATRAUMÁTICA
	SAÚDE DIGITAL NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
	SAÚDE DO HOMEM EM FOCO: SOBREVIVENDO AO CÂNCER DE MAMA
	SAÚDE E POLIFARMÁCIA NA CLÍNICA MÉDICA
	SEMELHANÇA ENTRE IRMÃOS NO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ESTUDO VIDA SAUDÁVEL EM LAGOA DO CARRO
	SER MÃE É UMA CIÊNCIA: MATERNIDADE, INFANCIA E O PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NAS PÁGINAS DO JORNAL “O PHAROL” (1920-1940)
	SÍNDROME DEMENCIAL NO IDOSO E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE BUCAL: UM RELATO DE CASO CLÍNICO.
	SÍNTESE DE UM NOVO MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO DE LIBERAÇÃO GRADUAL COM NANOPARTÍCULAS DE GÁLIO E CLOREXIDINA NO USO DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO..
	SÍNTESE DO GEL DE ALGINATO DE SÓDIO COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA E CLOREXIDINA E SUA EFICÁCIA ANTIBACTERIANA SOBRE O STREPTOCCOCUS MUTANS
	SINTOMAS DEPRESSIVOS E PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS EM PORTADORES DE DORES CRÔNICAS DE ORIGEM MUSCULOESQUELÉTICA NA COMUNIDADE DO MULTIRÃO EM SERRA TALHADA – PE
	SINTOMATOLOGIA CLIMATÉRICA EM MULHERES CARDIOPATAS COMPARANDO-SE COM AS NÃO CARDIOPATAS: ESTUDO DE CASO CONTROLE
	SISTEMA DE ÓPTICA ADAPTATIVA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
	SISTEMAS NANOESTRUTURADOS PARA CARREAMENTO DE ANTÍGENOS
	SOCIABILIDADES AÇUCAREIRAS: INSTITUIÇÕES URBANAS, GRUPOS SOCIAIS E UNIVERSO CULTURAL NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO NOS SÉCULOS XVII E XVIII: TROPAS URBANAS E MASCULINIDADE COLONIAL
	SOLUÇÕES ANTI-PHISHINGBASEADAS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
	SUBALTERNIDADE NA SOCIOLOGIA BRASILEIRA E INDIANA: UM ESTUDO COMPARATIVO DA OBRA DE JESSÉ SOUZA E GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK
	SUJIDADE EM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
	SUPERANDO A OBESIDADE
	TDIC’S NA EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE FÍSICA DA GRE MATA NORTE– PE, À LUZ DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS.
	TEATRO INTERATIVO: CONSTRUINDO/RECONSTRUINDO CENÁRIOS NA TERCEIRA IDADE
	TÉCNICAS DE PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS COM BASE EM ESTUDOS SOBRE STARTUPS DE SOFTWARE PERNAMBUCANAS
	TELEMONITORAMENTO EM SÍNDROME METABÓLICA DOS ESTUDANTES UNIVERISTÁRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM
	TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA À LUZ DA ABSORTOMETRIA RADIOLÓGICA DE DUPLA ENERGIA (DEXA)
	TESTE E COEFICIENTE DO POTENCIAL ANTI INCRUSTANTE DA BRYOTHAMNION TRIQUETRUM, ENANTIOCLADIA DUPERREYI ECRYPTONEMIA SP
	TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE FACE DO SURVEY OF ANXIETY AND INFORMATION FOR DENTISTS (SAID) COM ADOLESCENTES BRASILEIROS
	TRANSPORTE DO CANAL, CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO E REMOÇÃO DA DENTINA APÓS A INSTRUMENTAÇÃO: UMA AVALIAÇÃO DO MICRO-CT
	TRAUMATISMO DENTAL: O QUE FAZER?
	TREINAMENTO AERÓBIO E DE FORÇA EM INDICADORES DO SONO DE ADOLESCENTES: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
	UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM JUAZEIRO (BA) A PARTIR DA GESTÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICAS RIO DO SÃO FRANCISCO
	UM ESTUDO DA GOVERNANÇA DA ÁGUA EM PETROLINA (PE) A PARTIR DA GESTÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICAS RIO DO SÃO FRANCISCO (CBHSF)
	UM ESTUDO HERMENÊUTICO SOBRE O DIREITO À SAÚDE NO COTIDIANO DO NASF/GARANHUNS: OLHAR MULTIPROFISSIONAL
	UM NOVO ELEMENTO GYPSY EMDICHOTOMIUS SCHIFFLERI (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE): CARACTERIZAÇÃO E EVIDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL
	UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CECÍLIA MEIRELES E CLARICE LISPECTOR PELO VIÉS DO MISTICISMO
	UMA ANÁLISE DOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA DO ACERVO DA BIBLIOTECA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE
	UMA AVALIAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE DENÚNCIA DE PHISHING: UMA ANÁLISE DA PLATAFORMA PHISHTANK
	UMA FAVELADA VAI À ESCOLA: LITERATURA NEGRA/FEMININA, LETRAMENTO LITERÁRIO E SOCIOLINGUÍSTICA A PARTIR DE QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA MARIA DE JESUS
	UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EM EMPRESAS PERNAMBUCANAS
	UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO COM NOVE CONTOS DE ADRIANA LUNARDI
	UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM DESSALINIZADOR ACIONADO POR ENERGIA EÓLICA.
	USAR O FIO DENTAL ANTES OUAPÓS A ESCOVAÇÃO PARA UMA MELHOR REDUÇÃO DO BIOFILME DENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE
	USO DO GEOGEBRA E DA LOUSA DIGITAL NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DE APOIO PARA SERVIR DE ORGANIZADOR PRÉVIO
	UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DE ENSINO PRESENCIAL E VIRTUAL NO PROCESSO DE APREDIZAGEM DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
	VALIDAÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE MEDIDA DE FLUXO VENTILATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO
	VALIDAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO LAMP PARA DETECÇÃO DO HPV-16 EM AMOSTRAS CERVICAIS HUMANAS
	VARIABILIDADE CLIMÁTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO À SUSCEPTIBILIDADE PARA DESERTIFICAÇÃO EM MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO PERNAMBUCANO
	VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E QUALIDADE SUBJETIVA DO SONO EM IDOSOS: ESTUDO PRELIMINAR
	VARIACAO GENETICA E EXPRESSÃO DE CD39 NA PARAPARESIA ESPASTICA TROPICAL/MIELOPATIA ASSOCIADA AO HTLV-1 (HAM/TSP)
	VII ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA: “A ODONTOLOGIA ALÉM DA ESTÉTICA: INTEGRALIDADE COM EFICIÊNCIA PARA SAÚDE DE EXCELÊNCIA”
	VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: PERCEPÇÃO DE MULHERES DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA DO RECIFE-PE
	VOU FAZER UMA CIRURGIA! EAGORA? – INTERVENÇÃO EDUCATIVA DE APOIO À EXPERIÊNCIA CIRÚRGICA.
	ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSESOCIAL (ZEIS) NA CIDADE DE JUAZEIRO – BA: UM ESTUDO DE SUA APLICABILIDADE E DOS MECANISMOS JURÍDICOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DO DIREITO A CIDADE
	“PROVA DE AMOR MAIOR NÃO HÁ QUE DOAR A VIDA PELO IRMÃO!”: REPRESENTAÇÕES DA REAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA AO REGIME CIVIL-MILITAR EM PERNAMBUCO (1964-1979).
	“QUIEN SE DÉ POR ENTERO AL AMOR EXPERIMENTARÁ GRAN MARAVILLA”: AMOR, EXPERIÊNCIA PESSOAL E RELIGIOSIDA DE NOS POEMAS DEHADEWIJCHDEAMBERES (1220-1240)

