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Potencial antioxidante dos compostos fenólicos de 
Helichrysum stoechas (l.) Moench para aplicações 
cosméticas: caracterização química, microencapsulação e 
incorporação num hidratante
Barroso, Marisa1,3; Barros, Lillian1,2; Dueñas, Montserrat2; Carvalho, Ana Maria1; 
Santos-Buelga, Celestino2; P. Fernandes, Isabel3; Barreiro, Maria F.3; C.F.R. Ferreira, 
Isabel1

1 Centro de Investigação da Montanha (CIMO), ESA, Instituto Politécnico Bragança, Campus de 
Santa Apolónia, 1172, 5301-855 Bragança, Portugal.
2 GIP-USAL, Faculdade de Farmácia, Universidade de Salamanca, Campus Miguel de Unamuno, 
37007 Salamanca, Espanha.
3 Laboratório de Separação e Engenharia da Reação (LSRE), Laboratório associado LSRE/LCM, 
Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 1134, 5301-857 Bragança, Portugal

Resumo 
As propriedades bioativas de várias plantas têm sido atribuídas à presença de com-

postos fenólicos, especialmente flavonoides (1). As propriedades biológicas, farma-
cológicas e medicinais deste grupo de compostos têm também sido exaustivamente es-
tudadas (2). Estudos etnobotânicos realizados no Nordeste de Portugal registam o uso 
da decocção de Helichrysum stoechas (L.) Moench (perpétua-das-areias ou douradinha) 
pelas suas propriedades medicinais nomeadamente no controlo da febre, sintomas 
gripais e bronquite (3). O presente trabalho teve como objetivo explorar o potencial 
antioxidante dos compostos fenólicos das sumidades floridas (capítulos e brácteas e os 
15 cm terminais dos caules com folhas que suportam as inflorescências) de H. stoechas 
para aplicações cosméticas e envolveu as seguintes etapas: caracterização química, mi-
croencapsulação e incorporação num hidratante.

As propriedades antioxidantes do extrato hidroalcoólico e da decocção foram 
avaliadas por métodos químicos (determinação do poder redutor e da capacidade 
captadora de radicais 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH) e bioquímicos (inibição da des-
coloração do β-caroteno na presença de radicais livres derivados do ácido linoleico e 
inibição da formação de espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) em homoge-
neizados cerebrais). A composição fenólica foi analisada por cromatografia líquida de 
alta eficiência de fase reversa acoplada a deteção de díodos e espetrometria de massa 
com ionização por spray de eletrões (HPLC-DAD-ESI/MS). Foram identificados dezoito 
compostos fenólicos diferentes, sendo o ácido 3,5-O-dicafeoilquínico e a miricetina O-
acetil-hexósido o ácido fenólico e o flavonoide mais abundante, respetivamente. Com-
parativamente à decocção, o extrato hidroalcoólico apresentou maior atividade antiox-
idante e conteúdo fenólico, tendo-se optado pela sua forma liofilizada para prosseguir 
os estudos de microencapsulação. Para a microencapsulação utilizou-se a técnica da 

dupla emulsão/evaporação de solvente, produzindo-se microesferas de base policapro-
lactona (PCL) com o respetivo conteúdo (extrato hidroalcoólico de H. stoechas). Estas 
foram incorporadas com sucesso num creme hidratante. Os resultados obtidos demon-
straram o potencial antioxidante do extrato hidroalcoólico de H. stoechas e a viabilidade 
da sua microencapsulação, abrindo novas possibilidades de exploração e aplicação 
destes extratos fenólicos naturais, nomeadamente na indústria de cosméticos.

Palavras-chave: atividade antioxidante; compostos fenólicos; cosméticos; Helichrysum 
stoechas; microencapsulação.

Agradecimentos: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal) pelo apoio fi-
nanceiro ao CIMO (projeto estratégico PEst-OE/AGR/UI0690/2011) e ao LSRE (pro-
jeto estratégico PEst-C/EQB/LA0020/2011). L. Barros agradece ao FCT, POPHQREN 
e FSE pelo seu contrato de investigação no âmbito do “Programa Compromisso 
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Resumo
A água é um dos recursos naturais mais abundante no planeta e é essencial à vida, 

pelo que é fundamental a sua gestão e controlo de qualidade. A sua utilização depende 
das substâncias presentes na água, pelo que é necessário quantifica-las. A sua com-
posição resulta de reacções químicas ou de interacções água-ar-rocha, sendo a sua 
composição química, segundo Likens (2010), atribuída a três factores: físicos; geológi-
cos e biológicos. Este estudo teve como objectivo a caracterização físico-química da 
água, em acordo com o D.L. 306/2007, que flui através das vertentes das Terras Quente 
e Fria com o propósito de diferenciar a água destas duas regiões. 

Após uma análise aos resultados observa-se que as amostras da Terra Fria têm con-
centrações mais elevadas na maioria dos parâmetros analisados. Avaliou-se a variância 
entre a Terra Quente e a Terra Fria e verificou-se que existem diferenças significativas 
em alguns parâmetros, por exemplo, a alcalinidade com o p-value = 0,014 e a dureza, 
p-value = 0,032 (p-value inferior a 0,05 indica que não existem diferenças significativas 
entre a Terra Quente e a Terra Fria). Existem ainda, diferenças no cálcio, magnésio, fos-
fatos e nitratos, muito devido à diferença da natureza dos solos e da temperatura veri-
ficados nas regiões estudadas. 

Analisando os resultados obtidos é possível concluir que existem diferenças sig-
nificativas entre alguns parâmetros estudados e também que a qualidade da água ana-
lisada, em média, é considerada boa.

Palavras-chave: água; caracterização; qualidade; Terra Fria; Terra Quente.
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Conhecimento etnoecológico e uso sustentável de plantas 
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Resumo
Tendo por base inventários etnobotânicos realizados em Trás-os-Montes (Car-

valho, 2010), selecionaram-se duas espécies silvestres com interesse medicinal de dis-
tribuição restrita: a carqueja (Pterospartum tridentatum (L. Willk.) e a alcária (Tuberaria 
lignosa (Sweet) Samp.).

Gerações de conhecedores dos habitats e práticas procederam à colheita de mate-
rial vegetal de acordo com as necessidades, contribuindo para uma gestão aparente-
mente sustentável destes recursos. Hoje em dia, na ausência de coletores experientes, 
as espécies são colhidas indiscriminadamente, o que afeta tanto a sua distribuição 
como a qualidade dos produtos medicinais.

Pretendeu-se registar saberes e práticas relacionadas com o uso das espécies, mas 
também descrever/analisar os locais tradicionais de colheita, numa tentativa de relacio-
nar terra-solopreferências dos coletores e de estabelecer critérios de uso sustentável. 
Para isso, utilizaram-se metodologias etnográficas e de caracterização fisiográfica e 
pedológica.

Os resultados preliminares mostram que a carqueja, apesar de predominante-
mente usada para fins medicinais é uma espécie multiuso e ocorre em matos baixos, 
em campos abandonados, nas margens de caminhos, geralmente acompanhada por 
arçã, ericáceas e sargaços. A alcária, muito apreciada pelas propriedades medicinais e 
veterinárias, está presente em clareiras de matos, nas orlas de bosques, entre giestas 
e tomilhos.

Estão ainda em curso as análises de solo e a respetiva caracterização pedológica.

Palavras-chave: Alcária; carqueja; conhecimento etnoecológico; etnobotânica portu-
guesa; etnopedologia.
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Abstract
The Phytophthora cinnamomi is considered one of the most widespread and de-

structive pathogens of the planet. Its geographical presence is cosmopolitan and its 
host range is regarded as one of the largest. This species causes huge economic dam-
age to important cultures worldwide. This contributes to arouse the attention of the 
community researcher.

In oomycetes as the Phytophthora cinnamomi the germination process, checking 
sporulation, cell growth and pathogens have been related to changing the structure of 
the cell wall. Despite its apparent rigidity to the cell wall is a very dynamic structure, suf-
fering several modifications in the composition and structure throughout its lifecycle.

1.3-β-glucans are polysaccharides responsible shape and rigidity of the cell wall of 
oomycetes. In multiple processes morfogenesis and pathogenesis of hydrolysis occurs 
1.3-β-glucans in specific locations by endo-1,3-β-glucanase.

The mode of action suggests that this enzyme could play a key role in several cell 
processes morfogenenesis, in particular in case of infection. The identification, study 
and analysis of expression of genes involved in biological development of Phytophthora 
cinnamomi and their interaction with hosts is a fundamental step in understanding im-
portant molecular-biochemical events.

The purpose of this study was to isolate and clone the gene endo-1,3-β- glucanase 
of Phytophthora cinnamomi in two expression vectors, E. coli and Pichia pastoris respec-
tively. These two different expression systems will get the pure enzyme in large quanti-
ties. For this purpose the gene encoding the enzyme was introduced into Escherichia 
coli and Pichia pastoris and analyzed the protein expression throughout the growth.

The results obtained revealed that cloning was successful in two vectors of expres-
sion. Also manged to express the protein endo-1,3-β-glucanase in two bodies Escherichia 
coli and Pichia pastoris.

Keywords: Phytophthora cinnamomi, endo-1,3-β-D-glucanase, cloning, expression, SDS-
PAGE.
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Resumo 

A própolis é uma substância resinosa recolhida pelas abelhas em diversas fontes 
vegetais, e utilizada na colmeia para selar as paredes, fortalecer as extremidades dos 
favos ou embalsamar invasores mortos. A especificidade química da própolis é deter-
minada pela variabilidade das origens vegetais dependentes das características geográ-
ficas e climáticas do local 1. A própolis de regiões tropicais, em particular a própolis de 
origem Brasileira, é objeto de muitos estudos devido à sua elevada atividade biológica. 
Em termos comerciais, a própolis verde, predominante no sudeste Brasileiro, é a mais 
importante, com uma composição rica em derivados prenilados do ácido fenilpropanói-
co, como a artepilina C e ácidos cafeoilquínicos. Estas substâncias estão associadas aos 
rebentos de alecrim-do-campo, Baccharis dracunculifolia 2. 

Este trabalho teve como objetivo a caracterização da componente fenólica de 
amostras de própolis proveniente do sul e sudeste do Brasil e a avaliação da sua ativida-
de antioxidante. Após a extração etanólica, procedeu-se à identificação dos compostos 
por cromatografia líquida com espectrometria de massa (LC-MS) e posteriormente à 
quantificação por cromatografia líquida (HPLC). Para avaliar a atividade biológica dos 
extratos foram realizados ensaios por técnicas eletroquímicas como a voltametria cícli-
ca e voltametria de impulso diferencial. Com os resultados pretendeu-se correlacionar 
a composição química com a atividade biológica, identificando a origem das amostras 
com maior potencial bioativo.

Palavras-chave: própolis; compostos fenólicos; cromatografia líquida; espetrometria de 
massa; eletroquímica.
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Abstract 
Laurus nobilis L. (Laureaceae), commonly known as laurel, is a native plant from 

the Mediterranean region. Most widely used as culinary spice, it is also consumed as 
infusion to treat some gastrointestinal problems (Dall’Acqua et al., 2009) and has been 
reported as a rich source of bioactive compounds namely, essential oils and phenolic 
compounds (Dadalioğlu et al., 2004; Dias et al., 2013). 

In the present work, methanolic and aqueous extracts of wild and cultivated L. 
nobilis were studied for their in vitro antitumor (against five different human tumor cell 
lines) and antimicrobial (antibacterial and antifungal) activities. Furthermore, a two-
dimensional principal component analysis (PCA) was used to understand how each ex-
tract act differentially towards specific bacterial and fungal species, and also selected 
human tumor cell lines. 

Both assayed factors, origin (wild or cultivated) and extract type (methanolic or 
aqueous) act in a differentiated manner; i.e., the same evaluated parameter gave some-
times statistically significant differences regarding laurel origin, but no effect at all from 
extract type, or vice versa. Nevertheless, the extract type induced the most marked 
changes in bioactivity of laurel samples. From the PCA biplot, it became clear that wild 
samples were more effective to inhibit tumor cell lines growth, especially HeLa, MCF7, 
NCI-H460 and HCT15. It was also observed that methanolic extracts tended to have 
higher antimicrobial activity, except for Aspergillus niger, Aspergillus. fumigatus and 
Penicillium verrucosum. The differences in bioactivity might be related to the higher 
phenolic compounds content (flavonols, flavones and even, total phenolic compounds) 
presented by methanolic extracts,. 

The most interesting finding in this work was the bioactive specificity of each 
laurel extract, considering its wild or cultivated origin. Moreover, from the PCA biplot 
obtained is possible to choose the combination extract type/origin with potentially 
highest effect against determined bacteria, fungi or tumor cell line, depending on the 
objective of the study.
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Resumo 
Boletus edulis Bull: Fr. (comumente designado níscaro) é um cogumelo comestível 

bastante apreciado pelas suas propriedades organoléticas e nutricionais. No entanto, 
a sua sazonalidade e perecibilidade causam algumas dificuldades na distribuição e co-
mercialização desta espécie em fresco; as perdas associadas a este tipo de alimentos 
durante a comercialização podem chegar aos 40% (1).

Tem havido muita investigação no sentido de encontrar tecnologias que garantam 
a preservação dos cogumelos, mantendo as suas propriedades organoléticas e nutricio-
nais por mais tempo. A irradiação é reconhecida como um método seguro e eficaz para 
a preservação de alimentos, sendo utilizada mundialmente para aumentar o tempo 
de prateleira de produtos em fresco (p. ex. frutos, legumes, especiarias, leguminosas, 
carne ou frutos do mar) (2). Em particular, a irradiação gama foi já aplicada a algumas 
espécies de cogumelos cultivados (principalmente do género Agaricus, Lentinula e Pleu-
rotus), tendo-se mostrado uma tecnologia de conservação interessante (2). No entan-
to, não existem praticamente estudos em espécies silvestres, que são, em regra, muito 
valorizadas comercialmente.

Neste trabalho, apresentam-se os resultados de estudos de avaliação dos efeitos 
da radiação gama nas propriedades nutricionais de B. edulis silvestre, aplicando as do-
ses de 1 e 2 kGy. A irradiação foi realizada num equipamento experimental com fontes 
de 60Co. Todos os resultados foram comparados com amostras não irradiadas (con-
trolo). Foram determinados macronutrientes e o valor energético, bem como os perfis 
individuais em açúcares livres, ácidos gordos e tocoferóis utilizando técnicas cromato-
gráficas (3). Nenhum dos parâmetros avaliados foi significativamente afetado relativa-
mente ao controlo, o que indica que a irradiação gama, nas doses aplicadas neste tra-
balho, pode representar uma tecnologia de conservação adequada para os cogumelos.

Palavras-chave: Boletus edulis, Composição Química, Irradiação Gama.
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Resumo
A colza está a ser introduzida em Portugal para produção de biocombustiveis. Con-

tudo, poucos estudos existem sobre a adaptação da cultura às condições ecológicas na-
cionais. Neste trabalho estudou-se a viabilidade do cultivo da colza em Trás-os-Montes. 

São apresentados resultados de um ensaio de campo onde se incluíram quatro 
cultivares (Lucia, Recital, Nelson e NK Ready) e três esquemas de fertilização azotada 
(fundo+cobertura) (0+50 kg N ha-1; 25+75 kg N ha-1; e 50+100 kg N ha-1). O ensaio de 
campo decorreu em Bragança, na Quinta de Sta Apolónia, na estação de crescimento 
de 2007/08. Efetuou-se ainda um ensaio de germinação em vasos que incluiu oito culti-
vares, as referidas anteriormente e as cultivares híbridas PR46W10, PR46W14, PR46W31 
e PR45D01. 

Durante a estação de crescimento foi monitorizado o estado nutritivo das plantas, 
registados os momentos chave da fenologia da planta e avaliada a produção de semente. 

O teor de nitratos nos pecíolos e os valores de clorofila-SPAD nos limbos varia-
ram significativamente com a dose de azoto e também com as cultivares. Apesar das 
cultivares apresentarem diferenças morfológicas evidentes, não ocorreram diferenças 
significativas na produção. Também não se registaram diferenças significativas entre 
esquemas de fertilização. A produção média ultrapassou os 3000 kg ha-1 de semente. 
Aparentemente podem ser obtidas produções elevadas com doses moderadas de azo-
to. Os resultados confirmam o potencial da colza para ser cultivada em Portugal.

Palavras-chave: Brassica napus; Fertilização azotada; Cultivares.
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Resumo
A biomassa lenhosa é um dos recursos energéticos mais utilizado no mundo, assu-

mindo especial relevância no setor doméstico. Apesar dos múltiplos benefícios que ad-
vêm desta opção energética, a combustão residencial de biomassa constitui uma impor-
tante fonte de poluentes atmosféricos perigosos para o ambiente e saúde humana. O 
consumo doméstico de biomassa lenhosa, contributo energético e as emissões atmos-
féricas associadas à sua queima foram estimados para a cidade de Bragança, através da 
realização de 201 inquéritos presenciais, durante a Primavera de 2012. O consumo anual 
de biomassa foi estimado em cerca de 16765 Mg, correspondente a um consumo anual 
médio de 4 Mg por habitação utilizadora. A biomassa, maioritariamente de carvalho 
negral e freixo, é utilizada em 45% dos alojamentos da cidade. A queima ocorre espe-
cialmente em lareiras fechadas (72%). Cerca de 85% da biomassa consumida é utilizada 
no aquecimento das habitações, representando um contributo energético, no setor do-
méstico, de sensivelmente 35%. Verifica-se que a biomassa é o recurso que mais energia 
fornece aos habitantes, atingindo um valor anual de 245607,3 GJ, aproximadamente 
10,4 GJ per capita. Anualmente estima-se que sejam emitidas sensivelmente 1400 Mg de 
poluentes atmosféricos e cerca de 28000 Mg de GEE, que afetam negativamente o ar 
ambiente e o ar interior. Os resultados obtidos neste estudo permitem apoiar a defini-
ção e a implementação de políticas ambientais e energéticas a fim de reduzir emissões 
e melhorar a qualidade do ar ambiente em cidades de média e pequena dimensão.

Palavras-chave: Biomassa lenhosa; combustão doméstica; energia; poluentes atmosfé-
ricos; inquéritos.
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Resumo
O hidromel é uma bebida alcoólica, obtida por fermentação do mel, que contém 8 

a 18% (v/v) de etanol. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da reutilização 
das células de Saccharomyces cerevisiae imobilizadas na produção de hidromel. 

Foram utilizadas duas concentrações de alginato (2% e 4%), as células foram reuti-
lizadas em cinco fermentações. Como controlo, efetuou-se uma fermentação com cé-
lulas livres. Em todos os ensaios monitorizou-se a fermentação diariamente através da 
leitura da densidade óptica, determinação das unidades formadoras de colónias (UFCs) 
e dos açúcares redutores. No final a qualidade do hidromel foi avaliada através da de-
terminação de vários parâmetros enológicos. 

A acidez volátil do hidromel produzido com células livres foi inferior à do produzido 
por células imobilizadas. Não se verificaram diferenças significativas entre os dois siste-
mas de imobilização e entre as reutilizações. Na quinta reutilização das células imobili-
zadas em 4% de alginato verificou-se um menor consumo de azoto. Não se verificaram 
diferenças significativas para o rendimento em etanol, acidez total, SO2 e açúcares re-
dutores nas diferentes condições testadas. Em todos os sistemas, no final das fermenta-
ções ficaram açúcares residuais que provavelmente são açúcares não fermentescíveis. 

A imobilização das células reduziu o tempo de fermentação. Verificou-se que à me-
dida que aumentou o número de reutilizações o número de células no meio extracelular 
foi superior, provavelmente devido à desintegração das esferas.

Palavras-chave: hidromel; imobilização das leveduras; reutilização das células.

A horta pedagógica de Guimarães: utilizadores, recursos e 
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Resumo
A Horta Pedagógica de Guimarães, com 514 utilizadores, localiza-se na Veiga de 

Creixomil com um caráter sui geniris em relação ao seu ordenamento e estrutura eco-
lógica urbana, estando abrangida por usos do solo afetos à RAN, à REN e Domínio Hí-
drico. O Município apostou na sua criação como espaço verde e de agricultura urbana, 
num quadro estratégico de desenvolvimento sustentável baseado no uso múltiplo do 
território. 

Os objetivos deste estudo foram os de caracterizar: o contexto físico da Horta; o 
perfil dos utilizadores, e o modelo e as práticas de exploração; os recursos mobilizados 
para a produção e a eco-eficiência do seu uso. 

Para tal, procedeu-se à análise dos registos de inscrição dos 514 utilizadores e apli-
cou-se a análise cluster para orientar a sua amostragem. Realizaram-se 25 inquéritos a 
utilizadores e tomaram-se amostras no terreno (solo, produtos e composto). Tratou-se 
a informação recolhida e estimaram-se parâmetros de eco-eficiência. 

De entre os resultados apurados, sublinha-se o reconhecimento pelos utilizadores 
da relevância da Horta, com a maioria (80%) a classificá-la de “Muito Importante”, ten-
do por motivos de adesão a “Ocupação do tempo disponível” e o “Gosto por atividades 
do meio rural”. 

A Horta Pedagógica de Guimarães, além da satisfação pessoal dos utilizadores pelo 
que traz de conhecimento e aprendizagens, contribui para consciencialização ambien-
tal, traduzida nas práticas sustentáveis aplicadas e nos benefícios da produção de ali-
mentos de qualidade.

Palavras-chave: Hortas Urbanas; Agricultores Urbanos; Condicionantes da Ocupação 
do Solo; Ecoeficiência; Sustentabilidade.
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Resumo 

O consumo de cogumelos tem vindo a aumentar consideravelmente pelas suas proprie-
dades nutricionais (1) e medicinais (2) relacionadas com a presença de moléculas bioactivas 
que podem ser encontradas nas frações fenólica, polissacarídica e lipídica. Essas moléculas 
podem também ser encontradas em espécies não comestíveis e devidamente isoladas para 
utilização posterior. Neste trabalho, estudou-se a composição em compostos bioativos e a 
atividade antioxidante das frações mencionadas relativas a cinco espécies de cogumelos sil-
vestres (Coprinopsis atramentaria, Lactarius bertillonii, Lactarius vellereus, Rhodotus palmatus 
e Xerocomus chrysenteron) (3). Os ácidos protocatéquico, p-hidroxibenzóico, p-cumárico e 
cinâmico foram identificados na fração fenólica. Os açúcares ramnose, xilose, fucose, arab-
inose, frutose, glucose, manose, manitol, sacarose, maltose e trealose foram identificados 
após hidrólise da fração polissacarídica. Na fracção lipídica, os ácidos linoleico e esteárico (ape-
nas nas espécies do género Lactarius), o β- e o γ-tocoferol foram os constituintes maioritários. 
As frações fenólicas de C. atramentaria e X. chrysenteron foram as que revelaram maior poten-
cial antioxidante, o que está de acordo com a maior quantidade de fenóis totais presentes nes-
tas duas amostras. No que concerne às frações polissacarídicas, foi a de C. atramentaria que 
demonstrou maior atividade antioxidante, o que também está de acordo com a maior quanti-
dade de polissacáridos totais e açúcares obtidos após hidrólise, presentes nesta amostra.
Palavras-chave: Cogumelos silvestres; Fração fenólica; Fração lipídica; Fração polissaca-

rídica; Propriedades antioxidantes.
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Resumo
O mel é um produto alimentar muito apreciado devido ao seu aroma, sabor e qua-

lidade nutricional. A análise sensorial é importante na avaliação da qualidade e identifi-
cação de méis monoflorais. Considera atributos como cor, aroma, consistência e sabor. 
Estes estão interligados e dependem de substâncias voláteis relacionadas com a fra-
grância das flores onde o néctar foi recolhido. O aroma e o sabor estão também relacio-
nados diretamente com a cor do mel. 

Este trabalho teve como objectivo avaliar o perfil polínico e sensorial de quatro 
méis de produção biológica. 

A análise polínica indicou que todos os méis analisados eram monoflorais, pois 
apresentaram como pólen dominante Lavandula sp. (45,83%), Érica sp. (49,69 %), Prunus 
sp. (61,91 %) e Castanea sp. (69,01%). 

Os resultados obtidos na análise sensorial efectuada por um painel de consumido-
res, foram tratados pelo método Procrustes Generalizado. Constatou-se que os atribu-
tos que os consumidores conseguiram avaliar mais facilmente e cuja contribuição para 
a apreciação global foi mais acentuada foram a cor, o sabor e a consistência. 

O mel de cerejeira apresentou valores elevados na escala de preferências no que 
diz respeito à apreciação global, cor, sabor e consistência e, valores intermédios quanto 
ao aroma. No mel de urze o aroma foi o atributo mais valorizado. 

Os méis de rosmaninho e castanheiro foram aqueles a que os consumidores atri-
buíram a pontuação mais baixa.

Palavras-chave: análise polínica; análise sensorial; mel.
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Resumo
Os fertilizantes de libertação lenta podem ajudar a reduzir as perdas de azoto (N) 

para o meio ambiente, disponibilizando os nutrientes à medida da necessidade das 
plantas. Neste trabalho apresentam-se resultados da utilização de fertilizantes de li-
bertação gradual de nutrientes em relvados da Câmara Municipal de Valpaços. Foram 
implementados os tratamentos: Floranid permanent 16:7:15 (adubo de libertação lenta, 
IBDU/Isodur); Basacote plus 9M 16:8:12 (adubo de libertação controlada, copolímero 
etlileno acrílico); Nitroteck 20:8:10 (fertilizante estabilizado, DCD como inibidor da nitri-
ficação + revestimento de politerpeno); Nitrolusal (20,5% N); e uma modalidade teste-
munha sem N. Os fertilizantes foram aplicados à razão de 120 kg N ha-1 em 11 de Março 
de 2007. O nitrolusal foi fracionado em duas aplicações. Determinou-se a produção de 
biomassa, em cortes sequênciais de março a setembro, a dinâmica do N, recorrendo a 
membranas de troca aniónica enterradas no solo, e a dinâmica da vegetação através 
de levantamentos florísticos. Foram calculados índices de eficiência económica do uso 
dos fertilizantes. A produção de matéria seca foi significativamente diferente entre tra-
tamentos. Basacote produziu mais que testemunha e menos que Floranid, Nitroteck e 
Nitrolusal. Basacote retardou a libertação de N relativamente aos outros fertilizantes. 
Os índices de eficiência económica foram favoráveis a Nitroteck e desfavoráveis a Basa-
cote, devido à grande diferença nos preços.

Palavras-chave: adubos de libertação lenta; gestão do azoto; jardins públicos; membra-
nas de troca aniónica.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo principal estudar a adaptação da colza às 

condições de cultivo do Nordeste de Portugal. Procedeu-se ainda à determinação labo-
ratorial do teor de óleo em sementes de colza. A partir de óleos alimentares usados foi 
produzido biodiesel e determinados os índices de iodo e de acidez, de acordo com as 
normas EN14111 e EN14104, respetivamente. 

Aspetos pouco conhecidos sobre a mecanização de operações culturais como a se-
menteira e colheita foram estudados, tendo-se encontrado algumas respostas para as 
características que o semeador a eleger deve conter e regulações a efetuar na ceifeira-
-debulhadora a usar na colheita. 

A produção de colza em campo foi bastante penalizada pelas condições de seca 
severa que se registaram no Inverno e início da Primavera desse mesmo ano, não ten-
do sido possível observar efeitos significativos entre as diferentes modalidades experi-
mentais. A produção média de colza em cada um dos talhões foi da ordem de 1000 kg 
semente ha-1. O teor em óleo das sementes de colza variou entre 41.7 e 42.0%. Relativa-
mente ao índice de acidez do biocombustível obteve-se 0.16 g KOH/g amostra e quanto 
ao índice de iodo registou-se o valor de 130.32 g iodo/100 g de biocombustível.
Palavras-chave: biodiesel; colza; extração do óleo; mecanização das operações cul-

turais; parâmetros de qualidade.
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Resumo 
A lenhina é uma das substâncias mais abundantes do reino vegetal; contribuiu para a 

rigidez da parede celular e confere proteção química contra herbívoros, insetos e fungos. 
Possui uma estrutura tridimensional amorfa formada por unidades fenil-propano (p-hidro-
xifenilo, guaiacilo e seringilo). Os grupos funcionais de maior importância incluem grupos 
hidroxilo, metoxilo, carbonilo e carboxilo, presentes em proporções variadas dependendo 
da origem botânica e do processo de extração utilizado (1). O objetivo do presente trabalho 
consistiu na avaliação da bioatividade de quatro lenhinas técnicas: Alcell, Sarkanda, Indulin-
-AT e Curan 27-11P. A atividade antioxidante foi avaliada em condições in vitro, utilizando três 
ensaios diferentes: poder redutor (PR), atividade captadora de radicais 2,2-difenil-1-picril-hi-
drazilo (DPPH) e inibição da descoloração do β-caroteno (IDC). O potencial antitumoral foi 
testado em quatro linhas celulares tumorais humanas: MCF-7 (carcinoma de mama), HCT15 
(carcinoma de cólon), HeLa (carcinoma cervical) e HepG2 (carcinoma hepatocelular), usan-
do o ensaio da Sulforodamina B. Adicionalmente, a ausência de toxicidade para as células 
não tumorais foi confirmada usando uma cultura primária de células de fígado de porco 
(PLP2). Todas as lenhinas testadas demonstraram ser bioativas no que respeita às proprie-
dades estudadas. A Alcell destacou-se claramente das outras amostras quer pela sua ativi-
dade antioxidante (sobretudo nos ensaios de DPPH- EC50=63 mg/mL e IDC- EC50=26 mg/
mL), quer pela capacidade de inibição da proliferação das linhas celulares tumorais HCT15 
(GI50=56 μg/mL), HeLa (GI50=17 μg/mL) e HepG2 (GI50=46 μg/mL). A Indulin-AT revelou o 
maior PR (EC50=151 mg/mL), enquanto a Sarkanda revelou o maior potencial antitumoral 
para a linha MCF-7 (GI50=28 μg/mL). Os resultados observados podem estar correlaciona-
dos com o tipo e concentração dos grupos hidroxilo identificados nas lenhinas estudadas 
(1). Nomeadamente, a Indulin-AT revelou possuir o maior teor de grupos hidroxilo total; a 
Alcell o menor teor de hidroxilos alifáticos, enquanto a Sarkanda demonstrou ter o menor 
teor de hidroxilos fenólicos.
Palavras-chave: Lenhina; Atividade antioxidante; Potencial antitumoral.
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Resumo 
Rubus ulmifolius Schoot (Rosaceae), conhecida como amora silvestre, é um arbus-

to perene encontrado em habitats silvestres e cultivados da Europa, Ásia e África do 
Norte. Tradicionalmente é conhecido pelas suas propriedades medicinais, incluindo 
atividade antioxidante. Neste trabalho caracterizaram-se quimicamente dois extratos 
fenólicos obtidos a partir de botões florais de R. ulmifolius, decocção e extrato hidroal-
coólico, tendo sido identificados vários compostos fenólicos, maioritariamente deriva-
dos de elagitaninos nomeadamente, os isómeros sanguiin H-10 e lambertianina. 

Comparativamente à decocção, o extrato hidroalcoólico apresentou um conteúdo 
em compostos fenólicos superior e uma maior atividade antioxidante. A sua forma liofi-
lizada foi a escolhida para microencapsular pela técnica de spray seguida de coagulação 
tendo-se produzido microesferas de alginato que foram posteriormente incorporadas 
num iogurte natural. Os resultados obtidos mostraram que o extrato microencapsu-
lado originou produtos com atividade antioxidante superior e com melhor preserva-
ção desta ao longo do tempo. Ambas as formas (extrato direto e microencapsulado) 
mostraram maior atividade que o controlo. Em síntese, os resultados obtidos demons-
traram o potencial antioxidante do extrato hidroalcoólico R. ulmifolius e a eficiência 
da microencapsulação para a sua preservação, abrindo assim possibilidades para a sua 
exploração em aplicações na indústria alimentar.

Palavras-chave: Antioxidantes; compostos fenólicos; iogurte funcional; microencapsu-
lação; Rubus ulmifolius.
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Abstract

Thymus vulgaris L. (commonly known as thyme) is a perennial subshrub, widely 
cultivated around the world and belonging to the Lamiaceae (lipped) family. The use 
of thyme, for various purposes, is a very old tradition and remains until now. In ancient 
times, it was used both for medicinal purposes and for cooking or magical properties 
[1,2]. Therefore, in face of the historical descriptions, it is conceived that the use of this 
plant have multiple health benefits, at different levels, and that many of the responsible 
components for those effects have not yet been discovered. Much more research is 
still need in order to prove all the potential effects of this plant. In the present work, 
flowering aerial parts (leaves and flowers, separated of branches), previously dried sup-
plied for Soria Natural (Garray - Soria, Spain), were prepared (decoction, infusion and 
hydroalcoholic extract) and submitted to evaluation and comparison of the antioxidant 
properties. Four different in vitro assays were performed: scavenging effects on DPPH 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radicals, reducing power (measured by ferricyanide Prus-
sian blue assay), inhibition of β-carotene bleaching and inhibition of lipid peroxidation 
in brain cell homogenates by TBARS (thiobarbituric acid reactive substances) assay. In 
general, all the preparations revealed antioxidant potential measured by the different 
assays. Decoction preparation showed higher potential in DPPH and reducing power 
assays (EC50 values 112.3 and 100.7 µg/mL, respectively), while infusion revealed high-
er potential in TBARS assays (7.1 µg/mL). Concerning the hydroalcoholic extract, the 
results were only higher in β-carotene bleaching test (31.5 µg/mL). According to the 
obtained results, it is possible to conclude that the use of infusions and decoctions of 
thyme, as complementary of daily food, could provide considerable benefits for health, 
not only in the treatment of related diseases to reactive species production and oxida-
tive stress, but also prevention of aging and cellular damage [3]e.g. nitric oxide, NO(*. 
These benefits conferred by thyme can be achieved by both internal and external use. 
Other studies confirm the high antioxidant activity of thyme samples from Croatia and 
Egypt [4,5]antioxidant activity of aqueous tea infusions pre- pared from oregano (Ori-
ganum vulgare L. ssp. hirtum and that its use, at the recommended doses, is safe and no 
adverse reactions have been described. Nevertheless, further experiments are required 
in order to explore the mechanisms of action involved.

Keywords: antioxidant activity; decoction; infusion; hydroalcoholic extract; Thymus vul-
garis L.
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Resumo
O objetivo deste estudo é conhecer o perfil, os hábitos e as atitudes dos consu-

midores da carne mirandesa DOP, a fim de melhor responder às suas necessidades, 
gostos e hábitos. A investigação efetuou-se com a aplicação direta dos questionários 
(165 questionários) aos consumidores de carne mirandesa DOP em três locais de venda 
(Bragança, Chaves, Porto) de Fevereiro a Novembro de 2009. Do total de inquiridos 65% 
têm idades compreendidas entre os 41 e os 60 anos, 29% possuem como nível de esco-
laridade o ensino secundário e 20% apresentam um rendimento líquido mensal de 1350 
a 1800€, o que significa que para 20% dos inquiridos os rendimentos do seu agregado 
familiar estão compreendidos entre 3 e 4 Salários Mínimos Nacionais. Nos agregados 
familiares dos inquiridos (com um mínimo 1 pessoa e um máximo 6 pessoas) maiorita-
riamente é a mulher a responsável pela compra e pela confeção de produtos alimenta-
res, sendo a maioria das compras feita semanalmente. De entre os respondentes 69% 
frequentam restaurantes de 1 a 3 vezes por mês, e destes, 61% frequentam restaurantes 
que servem carne mirandesa. Os três aspetos que diferenciam positivamente a carne 
Mirandesa de acordo com a população inquirida são a tenrura (28%), a suculência (23%) 
e o sabor (21%). Em relação à compra de pratos pré-cozinhados verificamos que 53% dos 
consumidores inquiridos se mostram dispostos a comprá-los.

Palavras-chave: Carne Mirandesa; Economia Local; Produtos Tradicionais.

Referências Bibliográficas
Sousa, F. e García, L., (2009). Mirandesa. Associação dos criadores de bovinos de raça 

mirandesa.Malhadas, Portugal.
Tibério, L., Cristóvão, A. e Abreu, S,. (2008). “Microproduções Agrícolas e Desenvolvi-

mento Sustentável em Regiões Periféricas”. Revista Portuguesa de Estudos Regio-
nais, 17 (1): 5-24.

Padrões de diversidade de carabídeos ao longo de um 
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Resumo
O olival é um agroecossistema importante pela sua relevância ecológica, económi-

ca e paisagística em toda a região Mediterrânica. Este trabalho é parte integrante de um 
projeto que visa desenvolver indicadores biológicos para avaliar a qualidade e susten-
tabilidade do olival. Os carabídeos foram um dos taxa estudados neste projeto devido 
à sua diversidade e função em agroecossistemas, bem como à sua susceptibilidade a 
práticas agrícolas, tais como mobilizações do solo e aplicação de pesticidas. O objetivo 
deste trabalho foi estudar os padrões de diversidade da comunidade de carabídeos ao 
longo de um gradiente de práticas agrícolas em olivais transmontanos. Em outubro de 
2011 e 2012, realizou-se a colheita de carabídeos oito olivais localizados na região de 
Mirandela. Estes olivais apresentavam diferentes tipos de gestão da vegetação herbá-
cea: (i) solo mobilizado, (ii) vegetação espontânea controlada com herbicida, (iii) solo 
coberto com leguminosas semeadas e (iv) solo coberto com vegetação espontânea. 
Em cada olival foram instaladas 16 pitfalls, a uma distância de 50 m entre si e dispostas 
quer na linha de plantação quer na entrelinha. No total dos oito olivais, foram captura-
dos 1493 espécimes, pertencentes a 42 espécies. As espécies dominantes foram: Nebria 
salina (773), Calathus mollis (178), Steropus ebenus (169) e Calathus granatensis (97). Os 
resultados indicam que o número de carabídeos foi, no geral, superior nos olivais com 
cobertura herbácea.

Palavras-chave: cobertura vegetal; herbicidas; mobilização; Nebria salina; pitfalls.
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Resumo
Os mexilhões de água doce (Mollusca, Bivalvia, Unionoida) são um dos grupos fau-

nísticos mais ameaçados a nível mundial. No Nordeste Transmontano estão referencia-
das várias populações de bivalves ameaçadas pela construção das barragens do Baixo 
Sabor e de Foz Tua. O objetivo do presente trabalho consistiu no estudo da bioecologia 
destes bivalves. Foram selecionados 13 locais de amostragem e avaliadas, no verão de 
2013, as componentes: 1) abióticas: análises fisico-químicas da água, índices de qualida-
de dos habitats fluviais e ribeirinhos; e 2) bióticas: invertebrados (incluindo especifica-
mente os mexilhões) e peixes. 

Os resultados obtidos permitiram definir métricas responsivas à degradação am-
biental e identificar uma maior integridade ecológica nos setores superiores dos rios. 
Nos bivalves, a espécie Margaritifera margaritifera foi encontrada em elevadas densi-
dades nos rios Rabaçal e Tuela, enquanto os unionídeos (Anodonta anatina, Unio del-
phinus, Potomida littoralis), presentes nas zonas médias e finais dos rios Sabor e Tua, 
mostraram uma distribuição espacial agregada na proximidade das margens e em bra-
ços laterais dos rios, colonizando habitats de sedimentos mais finos e com fluxo per-
manente de água. Face aos resultados obtidos é fundamental, no futuro, tomar medi-
das que visem a conservação de habitats e ecossistemas prioritários e a requalificação 
ambiental de troços degradados de modo a preservar as espécies de invertebrados e 
vertebrados autóctones fortemente ameaçadas.

Palavras-chave: ecossistemas lóticos, integridade ecológica, náiades, peixes hospedei-
ros.
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Resumo
O projeto das hortas comunitárias do IPB desenvolvido desde 2011 pela Associação 

Cultural e Recreativa do Pessoal do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), promove a 
prática de horticultura de lazer, privilegiando a agricultura biológica e sustentável, com 
o intuito de fomentar a convivência interpessoal e com a natureza, e a alimentação 
saudável dos seus utilizadores cuja origem geográfica e conhecimentos agrícolas são 
bastante diversos. 

Foram realizadas 51 entrevistas que correspondem a 88 utilizadores num universo 
de 120 hortas e foi feito um levantamento das principais práticas agrícolas realizadas 
neste espaço. 

A partir do levantamento dessas práticas foi possível distinguir aquelas que se 
traduzem numa melhoria do comportamento agronómico das culturas como a utiliza-
ção de redes de sombreamento que permitem criar um ambiente mais favorável ao 
desenvolvimento inicial das culturas. Por outro lado, existem práticas cujo efeito não 
se revela uma mais-valia como a utilização de garrafões de plástico para impedir danos 
causados por geada. 

Partindo de dados fornecidos na entrevista foi possível concluir que a produção de 
uma horta no período de primavera/verão permite que o agregado familiar reduza as 
suas compras em legumes, quer durante a produção quer nos meses seguintes, sendo 
que muitas vezes o tempo de duração do consumo chega a um ano. Foi possível ainda 
aferir, para o mesmo período, que pelo menos um hortelão conseguiu uma produção 
equivalente a uma poupança de 300€ em legumes.

Palavras-chave: agricultura urbana; boas práticas agrícolas; hortas comunitárias.
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Resumo
A alcachofra (Cynara scolymus L.), o borututu (Cochlospermum angolensis Welw.) 

e o cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn) são três plantas muito conhecidas 
pelo seu valor nutricional e utilizadas na medicina tradicional pelas suas propriedades 
antioxidantes e hepatoprotetoras [1-3].

No presente trabalho, estudaram-se infusões e suplementos dietéticos (na forma 
de comprimidos) das três plantas com o intuito de avaliar os seus compostos bioativos 
(fenóis e flavonóides totais), a atividade antioxidante (atividade captadora de radicais 
livres, poder redutor e inibição da peroxidação lipídica), a atividade anti-tumoral (linha 
de células tumorais humanas HepG2- carcinoma hepatocelular) e a hepatotoxicidade 
em culturas primárias células de fígado de porco- PLP2).

Todas as amostras revelaram propriedades antioxidantes com valores de EC50 in-
feriores à dose diária recomendada, mas as infusões revelaram melhores resultados 
que os suplementos dietéticos. A infusão de borututu apresentou a melhor atividade 
antioxidante (EC50 ≤ 170 μg/mL) e também mostrou atividade anti-tumoral (GI50 = 146 
μg/mL) sem toxicidade para células de fígado não tumorais (GI50 > 400 μg/mL). Por sua 
vez, o respetivo suplemento dietético não revelou actividade anti-tumoral. A infusão de 
alcachofra apresentou o melhor valor de atividade anti-tumoral na linha de carcinoma 
hepatocelular (GI50 = 52 μg/mL), mas com toxicidade para células normais de fígado 
(GI50 = 72 μg/mL). As propriedades bioativas das infusões e suplementos dietéticos 
foram, na sua maioria, positivamente correlacionadas (p < 0.05) com o conteúdo em 
fenóis e flavonóides totais.

Palavras-chave: Antioxidantes; infusões/suplementos dietéticos; hepatotoxicidade; 
plantas medicinais.
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Resumo
Inventários etnobotânicos realizados em Trás-os-Montes (Carvalho, 2010 e 2012) 

mostram que as PAM têm larga tradição e sugerem que os residentes em meios rurais 
têm mais conhecimentos sobre espécies, práticas e usos. Atualmente, a par do aumento 
da procura de PAM, surgem novos contextos socioeconómicos que condicionam a trans-
missão de saberes e a manutenção de um rico património cultural associado ao seu uso.

Com o objetivo de caracterizar os conhecimentos sobre as PAM e respetivos usos 
realizaram-se na cidade de Bragança, em dias de feira e durante os meses de julho e agos-
to, entrevistas formais a 100 indivíduos de quatro faixas etárias escolhidos aleatoriamen-
te. A amostra inclui residentes na cidade, mas também população das aldeias limítrofes e 
visitantes ocasionais de origem transmontana. Os resultados da inquirição mostram que 
93% dos informantes sabem o que são PAM e conseguem nomear pelo menos uma espé-
cie. Contudo, apenas 67% reconhece a planta no campo. Apesar das incoerências regista-
das, 85% afirma que sabe usar e tem informação sobre riscos e benefícios. Os habitantes 
da cidade referem muito menos espécies e reportam-se às suas formas comercializadas. 
Os residentes em meio rural mencionam maior diversidade de PAM, sobretudo silvestres.

Há associação direta entre idade avançada, consumo e saber. Jovens e mais velhos 
mostram vontade de aprender a conhecer e utilizar melhor. Os dados obtidos facilitam 
a implementação de programas e atividades de divulgação e promoção.

Palavras-chave: PAM; conhecimento etnobotânico; plantas, usos e saberes; património 
biocultural.
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Resumo
Ginkgo biloga L. é uma planta medicinal utilizada na prevenção e diminuição da 

progressão de doenças neurológicas degenerativas, nomeadamente a doença de Al-
zheimer. Alguns estudos indicam que muitas das alterações neurológicas resultam de 
danos oxidativos [1,2]. Tendo em conta a correlação entre o stresse oxidativo e esta 
patologia, decidiu-se avaliar a atividade antioxidante de diferentes suplementos dietéti-
cos (xarope e comprimidos à base de folhas de G. biloba-P1, P2 e P3) e compará-la com 
a atividade da infusão obtida a partir da planta. As amostras de suplementos dietéticos 
foram preparadas de acordo com o indicado no rótulo, efetuando-se a diluição de cada 
comprimido em água destilada: P1, P2 e P3 (comprimidos com 40, 60 e 100 mg de ex-
trato padronizado de G. biloba, respetivamente). A atividade antioxidante foi avaliada 
através da atividade captadora de radicais livres, poder redutor e inibição da peroxida-
ção lipídica. Quantificaram-se, também os compostos antioxidantes fenóis e flavonói-
des por métodos espetrofotométricos. P3 indicou melhor atividade antioxidante em 
todos os ensaios e revelou, igualmente, maior concentração em fenóis e flavonóides. 
Concluímos que os suplementos dietéticos de G. biloba têm maior teor em compostos 
bioativos relativamente à infusão, assim como, fornecem propriedades antioxidantes 
superiores. Além disso, o aumento da massa de extrato nos comprimidos contribuiu 
para o aumento do potencial antioxidante, dado que P1 apresentou a pior atividade 
antioxidante.

Palavras-chave: Atividade antioxidante; Ginkgo biloba; plantas medicinais; suplemen-
tos dietéticos.
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Resumo
O pólen apícola, com vastas aplicações na alimentação humana, resulta da aglu-

tinação de grãos de pólen de várias fontes vegetais efetuada pelas abelhas, mediante 
acréscimo de substâncias salivares e pequenas quantidades de néctar. Este trabalho 
teve como objetivo comparar o efeito de diferentes condições de armazenamento nas 
características nutricionais e microbiológicas de pólen apícola biológico. 

Identificaram-se 8 famílias botânicas, Rosaceae foi a dominante seguida da Faga-
ceae. 

No que diz respeito aos parâmetros físico químicos analisados verificou-se que, 
todos se encontravam dentro do estipulado por lei, à exceção da humidade. Observa-
ram-se diferenças significativas no teor em humidade, pH, atividade da água, açúcares 
redutores, lípidos, hidratos de carbono e valor energético entre as amostras de pólen 
desidratadas e refrigeradas. 

Foram encontrados 17 ácidos gordos; 10 saturados (SAT), 4 monoinsaturados 
(MUFA) e 3 polinsaturados (PUFA). Os PUFA foram os mais abundantes. Verificaram-se 
diferenças significativas nos SAT, MUFA e PUFA entre as várias amostras. 

Relativamente às análises microbiológicas, os aeróbios mesófilos e os bolores e 
leveduras estavam presentes em todas as amostras. Os primeiros ultrapassaram o legis-
lado em algumas amostras desidratadas, enquanto os valores obtidos para os bolores e 
leveduras foram mais elevados nas amostras refrigeradas. 

Os indicadores de qualidade sanitária e as espécies toxigénicas estavam ausentes 
em todas as amostras em estudo.

Palavras-chave: Análise polínica; caracterização do pólen; microrganismos; pólen apícola.
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Resumo
O pão de abelha é um produto derivado do pólen, transportado pelas abelhas para 

a colmeia, ao qual é adicionado mel e enzimas digestivas e posteriormente armazenado 
nos favos, dando início a uma fermentação láctica que lhe confere poder de conserva-
ção. O objetivo deste trabalho é avaliar a componente química, nutricional e bioativida-
de do “pão de abelha” do Nordeste Transmontano. O estudo incidiu em 19 amostras 
incluindo uma amostra comercial e uma amostra de pólen. A análise polínica revelou 
a predominância de pólen da família das Fabaceaes L., Eucalyptus e Cystaceas, com 
valores até 48%, 82% e 99%, respetivamente. A análise nutricional apresentou um teor 
de humidade entre 7-19%, cinzas de 2-8%, teor em proteínas de 16-25% e um teor em gor-
duras de 13 a 17%. O teor de açúcares foi avaliado por HPLC/RI detetando-se apenas fru-
tose, glucose. A análise da componente fenólica do extrato de pão de abelha permitiu 
encontrar valores totais, de 12 a 52 mg/gB, de 0.3 a 4 mg/gBB para as flavonas/flavonóis 
e de 8 a 25 mg/gBB para as flavanonas/di-hidroflavonois. A bioatividade deste extratos 
foi avaliada através da atividade antioxidante pelo método de redução do ião ferro e 
capacidade de sequestro de radicais de DPPH, verificando-se valores de Ec50 de 5 a 21 
mgeq/gBB para o poder redutor e Ec50 entre 0.2 e 13 mgBB/mL para o DPPH. Para a 
análise dos tocoferóis, aplicou-se a voltametria de impulso diferencial, identificando-se 
a presença de diversos tocoferóis nas amostras.

Palavras-chave: análise polínica; atividade antioxidante; compostos fenólicos; pão de 
abelha; parâmetros físico-químicos.
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Abstract
The World Health Organization estimates that 80% of the world’s population uses 

medicinal plants in primary health needs. Pterospartum tridentatum (L.) Willk. (Faba-
ceae) and Cymbopogon citratus (DC) Stapf. (Poaceae) are examples of such medicinal 
plants. P. tridentatum is a small shrub, which can be found in the western part of the 
Iberian Peninsula and northern Morocco. Traditionally its flowers can be used to treat 
pneumonia, colds, bronchitis and hepatic disease [1]. C. citratus, commonly known as 
lemon grass, is a tall, aromatic, perennial densely tufted grass from Southeast Asia. 
There are many effects that can be attributed to this species, such as diuretics effects; 
it can also be used in hepatic disorders and to treat depression, flatulence and intesti-
nal cramps [2]. The mixture of these two species opens a new panoply of therapeutic 
effects that can range from the treatment in case of stomach pain, cramping and flatu-
lence, diarrhea, vomiting and flu. This is due to the interaction of these two species. In 
this study we aimed to evaluate the antioxidant activity of the single plants and of the 
mixture of the same plants (infusions and methanolic extracts. The antioxidant activity 
was accessed by four in vitro assays: scavenging effects on DPPH (2,2-diphenyl-1-pic-
rylhydrazyl) radicals, reducing power, inhibition of β-carotene bleaching and inhibition 
of lipid peroxidation in brain cell homogenates by TBARS (thiobarbituric acid reactive 
substances) assay. In general, infusions revealed higher antioxidant activity than meth-
anolic extracts, being higher for P. tridentatum. With the exception of the β-carotene 
bleaching inhibition assay, the mixture of the two plants revealed significant synergistic 
effects, allowing higher antioxidant activity. Although the interesting results obtained, 
the authors recommend a safe consume of these plant materials, including restricting 
the dose and duration of use to minimize the risks of potentially interactions with con-
ventional medicines. Further studies will be conducted in order to identify the com-
pounds responsible for the synergisms observed.

Keywords: Antioxidant activity; Cymbopogon citratus; Pterospartum tridentatum; Syn-
ergistic effects.
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Propriedades nutricionais, químicas e bioativas de duas 
espécies de cogumelos silvestres do género Leccinum, 
provenientes do nordeste transmontano
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Resumo 
Os cogumelos são muito apreciados, não apenas pelas suas propriedades orga-

noléticas e nutricionais, mas também pelo seu potencial medicinal e capacidade de 
produção e acumulação de compostos bioativos. As suas propriedades antioxidantes e 
antitumorais têm sido amplamente documentadas, nomeadamente, pelo nosso grupo 
de investigação [1,2]. No entanto, das numerosas espécies que caracterizam a micoflora 
transmontana, existem ainda espécies pouco estudadas como é o caso de Leccinum 
molle (Bon) Bon e Leccinum vulpinum Watling. Assim sendo, o objetivo do presente 
trabalho foi caracterizar nutricional e quimicamente amostras silvestres das espécies 
referidas, em exemplares provenientes do nordeste transmontano (novembro, 2012). 
As propriedades antioxidantes e antitumorais dos seus extratos metanólicos foram 
também estudadas em condições in vitro. As contribuições energéticas obtidas após 
determinação dos macronutrientes foram 391 e 360 kcal/100 g massa seca para L. molle 
e L. vulpinum, respetivamente. O açúcar presente em maior quantidade em L. molle foi 
o manitol (11 g/100 g), enquanto que para L. vulpinum foi a trealose (8 g/100 g). A per-
centagem de ácidos gordos encontrada em L. molle e L. vulpinum foi, respectivamente: 
ácidos gordos saturados- 17% (maioritariamente ácido palmítico), monoinsaturados- 39 
e 29% (maioritariamente ácido oleico), polinsaturados- 44 e 54% (maioritariamente áci-
do linoleico). Relativamente à vitamina E, a isoforma β-tocoferol foi a maioritária em 
L. molle (13 μg/100 g) e γ-tocoferol em L. vulpinum (296 μg/100 g). A composição em 
ácidos fenólicos foi 0.19 mg/100 g (ácidos p-hidroxibenzóico e cinâmico) e 0.69 mg/100 
g (também os ácidos gálico e protocatéquico), respetivamente, e em ácidos orgânicos 
4 mg/100 g (ácidos oxálico, cítrico e fumárico) e 0.5 mg/100 g (ácido quínico em vez de 
cítrico). L. vulpinum apresentou maior atividade antioxidante em todos os ensaios (ati-
vidade captadora de radicais livres, poder redutor e inibição da peroxidação lipídica): 
valores de EC50 < 1.2 mg/mL. No que concerne a atividade antitumoral, esta espécie foi 
a única que inibiu a proliferação de linhas celulares tumorais humanas (mama, pulmão, 
cólon, cervical e hepatocelular), sendo a linha celular HCT-15 a mais susceptível (carci-
noma de cólon; GI50 = 78 μg/mL). Até 400 μg/mL, os extratos não revelaram toxicidade 
para células não tumorais (culturas primárias de células de fígado). Este estudo contri-

bui para a valorização das espécies de cogumelos anteriormente mencionadas, forne-
cendo mais informação relativamente à sua composição química e bioatividade.

Palavras-chave: Atividade antioxidante; atividade antitumoral; caraterização nutricio-
nal; caraterização química, Leccinum.
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Microencapsulação de um extrato de Rosa micrantha para 
utilização na área alimentar 
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Resumo 

Os extratos de plantas são fontes abundantes de compostos fenólicos com pro-
priedades antioxidantes reconhecidas. Dados os benefícios que aportam para a saúde 
humana, estes assumem grande relevância na indústria alimentar, nomeadamente no 
desenvolvimento de alimentos funcionais. No entanto, estes compostos de reconhe-
cida instabilidade, podem sofrer alterações durante o processamento dos alimentos 
onde são incorporados e processos metabólicos. Neste contexto, a microencapsulação 
possibilita a proteção destes antioxidantes naturais, permitindo ainda a sua libertação 
controlada1. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades antioxi-
dantes do extrato hidroalcoólico de Rosa micrantha Borrer ex Sm e do seu flavonoide 
maioritário, a catequina, na sua forma livre e microencapsulada quando incorporados 
num iogurte natural. Para o efeito foram preparadas microesferas de alginato utilizan-
do uma técnica de microencapsulação por spray seguida de coagulação. O processo foi 
otimizado numa primeira fase utilizando a catequina como composto modelo, sendo 
posteriormente aplicada ao extrato de R. micrantha. Quando comparada com o seu ho-
mólogo microencapsulado, a incorporação direta do extrato de R. micrantha conduziu 
a produtos com atividade antioxidante inicial superior (avaliação para t=0). No entanto, 
os iogurtes aditivados com o microencapsulado apresentaram uma capacidade de ma-
nutenção da atividade antioxidante superior (avaliação para t=3 dias). No que respeita 
à catequina, esta apresentou uma grande instabilidade, sendo que a sua microencapsu-
lação pelo processo utilizado não conduziu a melhorias significativas da preservação da 
sua atividade antioxidante com o tempo e quando incorporada no iogurte.

Palavras-chave: Rosa micrantha; catequina; atividade antioxidante; microencapsulação; 
indústria alimentar.
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Resumo
O sector da indústria farmacêutica sofreu grandes alterações nos últimos anos, 

passando de uma indústria de fabricação de produtos químicos para ser um dos maio-
res agentes de transformação da qualidade de vida mundial. O objetivo deste trabalho é 
o de tentar perceber quais os fatores que influenciam as exportações nacionais de pro-
dutos farmacêuticos, para Angola e Moçambique, e a forma como estes fatores podem 
influenciar o fluxo de exportações neste tipo de economias emergentes. Para atingir o 
objetivo proposto apresenta-se um enquadramento teórico do objeto de estudo e são 
apresentados alguns indicadores globais de exportação. É depois estimado um modelo 
Ordinary Least Squares (OLS) para identificar e quantificar quais os fatores que levam a 
um aumento da despesa em saúde per capita nos países em estudo. Com base nos re-
sultados obtidos, considera-se que a análise apresentada constitui uma fonte de infor-
mação válida, por permitir perceber quais os fatores que influenciam as exportações de 
produtos farmacêuticos, no mercado português face a dois mercados potencialmente 
importantes em termos de volume e valor, como esses fatores influenciam a atividade 
exportada e, assim, perceber qual a melhor forma de elaborar estratégias futuras de 
exportação.

Palavras-chave: Angola; Exportações; Moçambique; Portugal; Produtos Farmacêuticos
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Resumo
Até inícios da década de 60, o movimento de turistas em Portugal era bastante 

modesto. Desde então registou-se um aumento muito significativo, a ponto do Turismo 
assumir hoje uma importância económica extraordinária em Portugal, quer pelas recei-
tas financeiras directas e indirectas geradas, quer pela criação de emprego. 

Tendo em conta a importância alcançada pelo sector do Turismo em Portugal, o 
objectivo deste trabalho passou por encontrar um modelo que estudasse o impacto 
das variáveis turísticas nas Receitas Turísticas para a Região Norte de Portugal. Após a 
recolha e análise de 72 dados mensais e 13 variáveis explicativas utilizou-se um mode-
lo econométrico de regressão linear múltipla para modelar as receitas turísticas entre 
2006 e 2011. 

Concluiu-se que o modelo das primeiras diferenças de Logaritmo é o modelo que 
melhor explica as receitas turísticas para a Região Norte de Portugal, obtendo-se um 
coeficiente de determinação ajustado de 87%, demostrando assim a elevada qualidade 
de ajustamento do modelo concebido para a explicar a variável dependente em estudo 
e que esta varia com o número de turistas nacionais e estrangeiros, com os rendimen-
tos disponíveis dos turistas nacionais e estrangeiros e ainda com a tipologia do esta-
belecimento hoteleiro. Apesar do elevado aumento do turismo estrangeiro na Região 
Norte e do investimento em Hotéis, o principal contributo para as Receitas Turísticas 
foram os turistas nacionais (mercado interno). 

Palavras-chave: Receitas Turísticas; Região do Norte; Plano Estratégico; Investimento 
turístico; Dormidas
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Identificação de fatores críticos de sucesso no 
desenvolvimento de estratégias que maximizem a satisfação 
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Resumo
O estudo da importância vs satisfação permite identificar os atributos mais impor-

tantes para o consumidor, com o maior impacto para a satisfação do consumidor e, 
simultaneamente, os atributos de baixo desempenho dos quais se requer que sejam 
imediatamente melhorados. 

Este estudo teve por objetivo identificar fatores chave na implementação de estra-
tégias de Marketing. Para tal, aplicou-se a matriz Importância vs Satisfação à empresa 
Futurlab - material de Laboratório, Lda., sediada em Lisboa. Esta matriz permite através 
de uma representação num referencial cartesiano identificar as áreas onde uma orga-
nização deverá concentrar, reduzir, manter os seus esforços ou continuar o bom traba-
lho. Pretende-se, assim, que os administradores da Futurlab avaliem e identifiquem as 
maiores vantagens e fraquezas dos fatores chave de sucesso. 

O estudo da Importância vs Satisfação possibilita reconhecer os atributos mais 
importantes para o consumidor, com o maior impacto para a satisfação do mesmo e, 
simultaneamente, os atributos de baixo desempenho dos quais se requer que sejam 
imediatamente melhorados. 

Como principal resultado deste trabalho identificou-se que os atributos mais im-
portantes para os clientes são a Competitividade dos preços e a Gestão Estratégica da 
Empresa. São também estes os atributos com os quais os clientes se encontram mais 
satisfeitos. Por outro lado o atributo Estratégia Promocional registou pouca satisfação, 
sendo também o atributo menos importante para os clientes. 

Palavras-chave: Fatores Críticos de Sucesso; Matriz Importância-Satisfação; Cliente.

A eficácia dos postos de atendimento ao cidadão: o caso de 
Portugal Continental
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Resumo
Os Postos de Atendimentos ao Cidadão (PAC) são postos multisserviços com aten-

dimento personalizado, instalados nas Autarquias, como extensões da Loja do Cidadão, 
que dotam as regiões de maior interioridade de uma rede multicanal garantindo uma 
maior proximidade com as exigências e diligências da Administração Pública.

Neste contexto e tendo como pressuposto a mudança de paradigma na presta-
ção de serviços públicos, o objetivo deste estudo assenta em mensurar a satisfação 
dos cidadãos quanto à prestação dos serviços fornecidos nos PAC. Para tal, o objeto 
de estudo incidiu sobre os utentes, uma amostra de 306 cidadãos representativa do 
universo, que se deslocam aos 54 PAC distribuídos por Portugal Continental. Optou-se 
por recorrer a uma metodologia de natureza descritiva e quantitativa. O instrumento 
de recolha de dados teve por base o modelo CAF (Common Assessment Framework), na 
tradução portuguesa “Estrutura de Avaliação Comum”.

De acordo com os resultados obtidos pode dizer-se que os cidadãos se encontram 
muito satisfeitos com a eficácia dos PAC. Os resultados manifestaram ainda que são as 
variáveis relacionadas com Acessibilidade, Produtos e Serviços e Envolvimento e Parti-
cipação são as que têm maior peso quando se pretende mensurar a Satisfação Global 
do cidadão utilizador do PAC.

Palavras-chave: Eficácia; Interoperabilidade; Postos de Atendimento ao Cidadão; Satis-
fação; Serviço Público.
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Estudo da adequação da rede nacional de cuidados 
continuados integrados às necessidades da população: o 
conhecimento da realidade como instrumento de apoio à 
gestão 
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Resumo

Constituindo o envelhecimento populacional uma realidade cada vez mais presen-
te a nível mundial é essencial conhecer o tipo de cuidados de saúde adequados à popu-
lação com 65 ou mais anos. É fundamental dar respostas apropriadas à população idosa 
que, naturalmente, adquire necessidades inerentes ao processo de envelhecimento e 
que exige, cada vez mais, respostas ajustadas e diversificadas. 

Em Portugal a tentativa de obter um modelo de cuidados de longa duração surgiu 
com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Contudo, importa 
aferir se este tipo de cuidados realmente cumpre os objetivos para que foram criados 
e desenvolvidos e se estão adequados à estrutura da população portuguesa. Só com 
o total conhecimento desta realidade é possível melhorar e desenvolver cuidados de 
saúde adequados à população com 65 ou mais anos e/ou em situação de dependência. 
Face ao exposto, a dissertação, tem como objetivo a análise da adequação da RNCCI às 
necessidades da população portuguesa, no período de 2007 a 2011 com o intuito de per-
ceber se existe um adequado ajustamento e racionalização dos cuidados continuados. 
Para atingir o objetivo proposto, foram recolhidos, descritos e analisados dados estatís-
ticos dispersos por diferentes fontes e relatórios técnicos e que caracterizam a oferta 
de cuidados de saúde. Em simultâneo, também foram recolhidos, descritos e analisados 
dados estatísticos caracterizadores da estrutura demográfica portuguesa para aferir 
sobre a procura de cuidados de saúde. Observa-se, de um modo geral, que a RNCCI se 
está a adequar à procura de cuidados continuados por parte da população portuguesa. 

Contudo, findo o processo de implementação da RNCCI em 2016, e face ao cons-
tante e rápido envelhecimento da população, é importante tentar ajustar o modelo de 
cuidados continuados no sentido de responder às reais e novas necessidades que vão 
surgindo. 

Palavras-chave: oferta de cuidados de saúde; Portugal; procura de cuidados de saúde; 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
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Resumo
Os serviços de saúde em Portugal enfrentam várias limitações quer em termos 

orçamentais quer em termos de recursos humanos. Por isto, assume importância que 
estes tenham uma distribuição adequada de recursos, consoante as necessidades da 
população. No que se refere à distribuição dos enfermeiros em Portugal existem pou-
cas evidências empíricas tendo-se elaborado um estudo onde se pode apreciar as esta-
tísticas de distribuição de enfermeiros em Portugal, a nível concelhio de 2002 a 2010, 
contextualizando-as com países da OCDE. Adicionalmente, procede-se à avaliação da 
distribuição do número de enfermeiros a nível concelhio recorrendo ao índice de Gini, 
que analisa a equidade de distribuição de profissionais de saúde. O índice demonstra ha-
ver melhorias entre 2002 e 2010, persistindo iniquidades da distribuição de enfermeiros 
em Portugal Após esta avaliação utilizou-se a metodologia OLS para verificar os aspetos 
que influenciam a distribuição de enfermeiros em 2002 e 2010. Verifica-se que o número 
de enfermeiros por mil habitantes é influenciado positivamente por variáveis como o 
número de médicos e o número de camas, em linha com o esperado e de acordo com a 
literatura observada. Surpreendente é a elevada influência do índice de poder de com-
pra na distribuição de enfermeiros e a influência crescente de variáveis eminentemente 
demográficas como o índice de envelhecimento e índice de dependência de idosos. 

Palavras-chave: Distribuição; Enfermeiros; Gini; Metodologia OLS; Portugal.
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Resumo
A vitivinicultura desempenhou sempre um papel muito importante na agricultura 

portuguesa, exercendo o vinho um papel relevante na economia nacional. O cultivo da 
vinha está praticamente disseminado por todo o território português, estando o mes-
mo dividido em diversas regiões vitivinícolas, sendo o vinho produzido nessas regiões 
naturalmente diferente. De entre os vinhos portugueses, aquele que mais sucesso co-
nheceu em Portugal e além fronteiras foi o Vinho do Porto. O Vinho do Porto é uma 
bebida licorosa produzida na região demarcada do Douro, região situada a Nordeste de 
Portugal, na bacia hidrográfica do Douro. 

As condições singulares verificadas na região, a seleção criteriosa de castas, a de-
limitação geográfica, os processos de fabrico são alguns dos fatores que contribuem 
para a elevada qualidade dos produtos marca Vinho do Porto. Já a longevidade da mar-
ca e a confiança dos consumidores garantem-lhe um posicionamento de destaque na 
hora de escolha do produto.

Tendo em conta o sucesso alcançado pelo Vinho do Porto, os autores procuraram, 
neste artigo, posicionar a marca Vinho do Porto no contexto das marcas de vinho portu-
guesas, através da aplicação de alguns indicadores e instrumentos de gestão estratégi-
ca. Da análise concluiu-se que o Vinho do Porto apresenta-se numa posição de destaque 
no mercado dos vinhos, desempenhando um papel importante na economia nacional, 
cuja qualidade e preços superiores orienta a estratégia da marca para o mercado inter-
nacional.

Palavras-chave: Marca, Posicionamento, Produto Estratégico, Vinho do Porto.
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Resumo 
O Norte de Portugal continental encontra-se dividido em 8 regiões (NUT III). Re-

giões estas que diferem entre si originando assimetrias. As assimetrias regionais nor-
malmente traduzem-se, em diferentes níveis de desenvolvimento económico e social, 
que poderá induzir a processos de vulnerabilidade das regiões levando a aplicação de 
políticas de desenvolvimento regionais incoerentes, com consequências preocupantes 
para a coesão social e territorial. 

Com este trabalho pretendeu-se caracterizar/classificar as diferentes NUTS III, da 
Região Norte de Portugal, aplicando uma análise de clusters. Utilizaram-se métodos hie-
rárquicos e métodos não hierárquicos, no sentido de encontrar uma homogeneidade 
socioeconómico. Para tal, utilizaram-se diversos indicadores que permitem caracterizar 
sócio e economicamente as NUT III, para os anos 2004 e 2008. Os resultados evidencia-
ram nitidamente 3 regiões diferenciadas e classificadas com distintos graus de desen-
volvimento, pelo que se identificaram as seguintes: “Regiões Menos Desenvolvidas”, 
“Regiões Desenvolvidas” e “Região Mais desenvolvida”. Constatou-se assim, assime-
trias na região Norte de Portugal, ‘fenómeno’ que no decorrer dos anos ainda nunca se 
conseguiu colmatar. 

Esta classificação deixa a descoberto a realidade, as assimetrias e discrepâncias 
existentes em 8 regiões vizinhas, bem como a conhecidíssima assimetria litoral versus 
interior, chamando-se atenção para a aplicação de políticas de desenvolvimento regio-
nais coesas. 

Palavras-chave: Análise de Clusters; Assimetrias; Região Norte de Portugal; Indicadores 
Socioeconómicos.
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Resumo
Uma das tarefas da Administração Publica é coordenar a afectação e redistribui-

ção de recursos na sociedade, tendo por base conseguir maior eficiência, equidade, 
promoção do crescimento e estabilidade, visando o bem-estar social (Pereira, 2005). 
Os Estudos mostram que o mercado não é um sistema perfeito. As suas falhas justifi-
cam a intervenção Estatal. A produção de respostas sociais, na prossecução dos inte-
resses da Segurança Social, é uma área sensível, relacionada com a dignidade humana. 
O Mercado, por si só, não responde às necessidades de procura, por dois motivos: Não 
considera o negócio atractivo e não participa na sua produção; Existem falhas de mer-
cado, como as assimetrias de informação, que podem penalizar os consumidores. Nes-
tas circunstâncias, o Estado intervém como financiador, numa partilha de responsabili-
dades, com o terceiro sector. O presente trabalho propõe analisar as circunstâncias em 
que existe competitividade entre estes sectores. O Estudo engloba 278 municípios, de 
Portugal Continental. Será testado para um conjunto de indicadores estatísticos, que 
procurarão explicar as variáveis dependentes, nesse contexto socioeconómico. Para o 
tratamento estatístico foi utilizado o modelo de regressão Seemingly unirelated regres-
sion, operacionalizado através do software estatístico Data Analysis and Statistical soft-
ware (STATA). O estudo conclui que existem variáveis relacionadas com a atractividade 
do mercado, altruísmo e procura específica, que influenciam as respostas sociais, num 
ambiente de concorrência entre o mercado e terceiro sector.

Palavras-chave: Mercado; Terceiro sector; Organizações Sem Fins lucrativos; Respostas 
Sociais.
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Resumo

Apesar dos esforços efectuados para desenvolver um Sistema de Informação efi-
caz e eficiente na Administração Pública, acompanhados pela aprovação de leis, regu-
lamentos, e a implementação de práticas de divulgação da informação, ainda existe 
um longo caminho para percorrer. Ao longo dos anos, tem-se notado um atenuar do 
desequilíbrio entre os países com mais propensão em desenvolver boas práticas de di-
vulgação da informação, na tentativa de uma melhor harmonização na comunicação. 

Algumas Instituições, Organismos, e os próprios Governos, ampliaram a ideia de 
globalização da informação, e da sua divulgação. Este facto levou a que muitos autores 
estudassem diferentes aspectos da informação divulgada pela Administração Pública, 
nomeadamente o poder que ela detém para influenciar decisões, desempenhos econó-
micos, políticos, de entre outros. Desta forma, os autores foram desenvolvendo teorias 
da informação, a teoria da legitimidade, a teoria de agência e a teoria da assimetria de 
informação, esta última também designada de teorias da sinalização. 

O presente estudo tem por objectivo estudar os determinantes da divulgação da 
informação financeira na Internet, pelos municípios portugueses. O estudo assenta na 
mensuração do nível da divulgação da informação, atendendo aos requisitos exigidos 
pelo Tribunal de Contas. O desenvolvimento empírico assenta a análise em sete hipóte-
ses, cinco das quais corroboradas. Obteve-se uma relação estatisticamente significativa 
entre a divulgação da informação financeira na Internet e a dimensão populacional, a 
ideologia política, bem como o nível de endividamento líquido do município.

Os resultados permitiram também constatar que a informação patrimonial é aquela 
que é mais divulgada pelos municípios portugueses, embora também se verifique um ní-
vel satisfatório no que corresponde à divulgação da informação orçamental e de gestão. 
Os resultados da relação entre a divulgação da informação e os principais factores expli-
cativos, mostram uma relação positiva para a dimensão populacional, bem como para o 
endividamento líquido. Porém, a ideologia política apresenta uma relação negativa. Isto 
significa que nos municípios, onde o partido em exercício seja de Direita, o nível de divul-
gação da informação não é tão elevado quanto nos liderados por partidos de Esquerda. 
Palavras-chave: Divulgação de informação; Internet; Municípios; Relato financeiro público.
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Resumo
Introdução: O ambiente hospitalar constitui de per si um complexo meio propício 

ao surgimento de acidentes de trabalho com os custos associados. 
Objetivo: Estudar os acidentes de trabalho em meio hospitalar e os custos asso-

ciados. 
Participantes e Métodos: Estudo longitudinal retrospetivo. A amostra foi constituí-

da por 164 trabalhadores, que no período de 2006/2010, tiveram acidente de trabalho 
notificado numa unidade hospitalar do norte de Portugal. 

A recolha dos dados foi realizada no período de 01/12/2011 a 30/04/2012 no Departa-
mento de Recursos Humanos, através dos boletins de participação dos acidentes e da 
ficha de registo de urgência, junto do responsável pelo departamento. 

Recorreremos à estatística descritiva e à inferencial através do teste ANOVA. 
Resultados: Os resultados revelaram as variáveis que se associaram significati-

vamente com os custos e foram: grupo profissional (p=0,048); parte do corpo atingi-
da (p=0,002); ação que conduziu à lesão (p=0,031); exames auxiliares de diagnóstico 
(p<0,001); agente da lesão (p<0,001) e dias de trabalho perdidos (p<0,001). Os médicos 
foram o grupo com maior média (7 605,60 €) nos custos por acidente e os enfermei-
ros os mais acidentados (55,5%). O grupo etário mais acidentado situou-se nos 50-54 
anos com predominância feminina (82,3%) e mais de 10 anos de serviço (89,0%), sendo a 
principal causa, a picada de agulha (32,3%). Os esforços excessivos/movimentos inade-
quados foi a lesão que apresentou média de custos (6 501,96€) mais elevada. As mãos 
foram a parte do corpo mais lesionada, sendo a cabeça a que apresentou maior média 
de custos (9 633,58 €). O maior número de acidentes registou-se entre as 8-16 horas 
(62,8%) e nos serviços de internamento médico (29,3%). Os trabalhadores com ausên-
cias faltaram em média 50,93 dias. 

Conclusão: Os custos dos acidentes de trabalho são uma realidade com repercus-
sões económicas significativas, afetando não só os trabalhadores individualmente mas 
também as instituições e a sociedade em geral. 

Palavras-chave: absentismo; acidentes de trabalho; alocação de custos; economia.
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Resumo
A região Norte de Portugal, ao longo dos últimos anos, tem revelado algumas po-

tencialidades no sector turístico que atraem visitantes para a região. Deste modo, faz 
todo o sentido construir mecanismos que permitam obter uma visão antecipada da 
evolução da procura turística.

Assim, este trabalho teve como principal objetivo modelar a procura turística na 
Região Norte de Portugal utilizando modelos econométricos, assentes no modelo de 
regressão linear geral. Para tal, utilizou-se as Dormidas Mensais, nos estabelecimen-
tos hoteleiros, na região Norte de Portugal, como variável dependente para traduzir o 
comportamento da procura turística e como determinantes que influenciam a procura 
turística utilizou-se a Permanência Média, o Índice Harmonizado de Preços no Consu-
midor, N.º de Desempregados e Produto Interno Bruto, para Portugal e para os prin-
cipais mercados emissores de Turistas da Região Norte de Portugal, nomeadamente 
a Espanha, Alemanha, França e o Reino Unido, para um período de Janeiro de 1996 a 
Dezembro 2009.

Os resultados obtidos revelaram que os determinantes em estudo explicam o com-
portamento da procura turística. Verificou-se ainda, que o modelo encontrado produziu 
resultados satisfatórios, garantindo as hipóteses básicas do modelo linear geral, evi-
denciando, ainda, ser adequado para explicar o comportamento da procura turística, 
na região Norte de Portugal.

Palavras-chave: Modelos Econométricos; Modelo Linear Geral Estocástico; Procura Tu-
rística; Região Norte de Portugal, Turismo.
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Resumo
Os estudantes são a razão de ser das Instituições de Ensino Superior. Os tempos 

mudaram, pelo que o seu futuro depende da sua capacidade para atrair e reter os seus 
estudantes.

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo principal avaliar a qualidade do 
serviço prestado, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança (ESTiG), do 
Instituto Politécnico de Bragança, através da comparação entre as expectativas dos 
alunos com as perceções que os mesmos têm sobre o desempenho da ESTiG. Preten-
deu-se assim, identificar os atributos e as dimensões relacionadas com a qualidade dos 
serviços prestados e que influenciam a satisfação dos estudantes. Para tal, recorreu-se 
à aplicação de um inquérito por questionário a 695 estudantes, que frequentavam o 
2.º semestre do ano letivo 2009/2010, assumindo-se um erro de precisão de 3,7% e um 
intervalo de confiança de 95%.

Da aplicação da metodologia da Matriz Importância-Desempenho/Satisfação, ve-
rificou-se que a ESTiG posiciona-se no quadrante em que a estratégia reflete que deve 
continuar o seu bom trabalho, porém deve estabelecer prioridades e intervir nos servi-
ços de atendimento ao cliente. Os resultados revelaram, ainda, a localização geográfica 
como o fator mais importante na escolha da Instituição; as fontes de informação pes-
soais foram as mais utilizadas pelos potenciais candidatos; e que estes estão bem infor-
mados no momento da sua candidatura ao Ensino Superior e a maioria dos estudantes 
recomendaria a ESTiG a amigos.

Palavras-chave: Análise de Importância-Desempenho/Satisfação; Ensino Superior; Qual-
idade de serviços; Satisfação de clientes.
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Resumo
A abordagem integrada da ciência, nas suas relações e interações com a tecnolo-

gia, a sociedade e o ambiente (perspetiva CTSA -Ciência, Tecnologia, Sociedade e Am-
biente- de ensino das Ciências) é uma necessidade da sociedade altamente científica e 
tecnológica dos dias de hoje e tornou-se uma das linhas mais inovadoras no ensino das 
Ciências e um dos campos de investigação mais relevantes dos últimos tempos.

É nesse contexto que a presente comunicação se insere, baseada num estudo que 
teve como objetivo construir recursos didáticos que proporcionassem uma fácil abor-
dagem CTSA, tendo os alunos um papel ativo na aprendizagem, propondo soluções 
para problemas do quotidiano. Apresentamos alguns desses recursos e os resultados 
obtidos com a sua aplicação.

Numa perspetiva CTSA, os recursos devem servir de mediadores entre os alunos 
e o conhecimento científico e tecnológico, tendo em conta fatores como a adequação 
aos conteúdos, ao contexto e aos alunos; a fácil aplicação; despertarem curiosidade e 
vontade de saber mais; proporcionarem enriquecimento curricular e permitirem traba-
lhar competências sociais.

O interesse dos recursos é grande, pois os professores revelam algum conheci-
mento da perspetiva CTSA de ensino das Ciências (Parreira, 2012), até porque é referida 
nas orientações curriculares e nos manuais (Fernandes, 2011), mas parecem ter dificul-
dades na forma de a implementar, nomeadamente, na produção de recursos adequa-
dos às necessidades dos alunos (Parreira, 2012).

Palavras-chave: Abordagem CTSA; Alunos; Ciências Naturais; Recursos didáticos;
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Resumo
A saúde deve ser entendida como um recurso para a vida, como tal, exige a ado-

ção de comportamentos saudáveis para se atingir o bem-estar pleno. Atualmente, as 
alterações dos estilos de vida começam a repercutir-se em problemas graves de saúde 
pública. Nesta perspetiva, todos os espaços e tempos são profícuos para a promoção 
de atitudes saudáveis, sendo a escola um dos locais de excelência para implentar a Edu-
cação/ Promoção da Saúde (Precioso, 2004).

A alimentação para além de ser uma necessidade fundamental do ser humano, é 
um dos fatores mais determinante no estado de saúde (Loureiro, 2004). Como tal, é 
de extrema importância conhecer os hábitos alimentares das populações, a fim de se 
poder agir e promover a educação alimentar (Baixinho 2008).

O presente estudo teve como objetivos principais: conhecer os hábitos alimenta-
res dos alunos dos cursos do 1º ciclo de Educação de Adultos do concelho de Vinhais, 
elaborar recursos didáticos adequados, contribuir para a promoção de uma alimenta-
ção saudável e aumento dos níveis de literacia.

A análise dos resultados permitiu inferir que os referidos alunos apresentavam al-
guns hábitos e conceções alimentares incorretos.

Face aos resultados obtidos foram elaborados recursos didáticos adequados a 
este nível de ensino, para orientar atividades e procedimentos no sentido de alterar os 
hábitos nocivos, melhorar a saúde e aumentar a literacia numa perspetiva de aprendiza-
gem ao longo da vida e ao exercício de uma cidadania ativa e responsável.

Palavras- chave: Educação Alimentar; Educação de Adultos; Promoção da Saúde; Recur-
sos Didáticos.
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Resumo
A presente comunicação enquadra-se num vasto trabalho realizado no âmbito do 

relatório final de prática de ensino supervisionada. A experiência de ensino e aprendiza-
gem [EEP] que se pretende relatar e analisar foi desenvolvida em contexto de educação 
pré-escolar e teve como intencionalidade a forma como as crianças constroem os seus 
saberes sobre o mundo que as rodeia. O estudo segue uma abordagem qualitativa, ten-
do como linha orientadora a investigação-acção (Máximo-Esteves, 2008).

A EEP “Como vivem as abelhas?’” surgiu da escuta dos interesses das crianças nos 
momentos de partilha em grande grupo. Esta escuta possibilitou a recolha de ques-
tões e intenções a partir das quais se desenvolveram diversas atividades integradoras. 
O trabalho tem como foco principal as conceções alternativas (Cachapuz, citado por 
Martins et al, 2007) das crianças no sentido de perceber como é que elas formulam o 
seu pensamento e apontando, posteriormente, caminhos para as ajudar a reconstruir 
as suas ideias.

O processo teve por base a atitude de apoio, explicitando e esclarecendo as ideias 
iniciais, questionando os passos a seguir, estimulando o registos e escutando as con-
versas entre pares. As ideias das crianças foram registadas em diferentes momentos: 
antes, durante e após a realização das atividades, encorajando sempre, quer as suas 
previsões, quer as suas explicações. Os dados que emergiram permitem-nos compreen-
der que as crianças vão alterando as suas conceções quando o seu pensamento é esti-
mulado através do trabalho científico.

Palavras-Chave: Atividades integradoras; pedagogia de participação; aprendizagem sig-
nificativa, conhecimento do mundo, conceções alternativas
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Resumo

A comunidade científica considera que o Ensino Experimental das Ciências é funda-
mental para a construção da literacia científica e promove a interação entre os alunos 
e o desenvolvimento de atitudes e competências de carácter transversal. Paralelamen-
te, reconhece-se a importância dos manuais escolares, fortemente influenciadores das 
práticas pedagógicas, e reconhecidos pela sociedade como elementos centrais para a 
aprendizagem, embora nem sempre de acordo com os princípios cientificamente acei-
tes.

Os objetivos deste estudo, realizado no âmbito do Mestrado em Ensino das Ciên-
cias são: (1) verificar em que medida os manuais escolares de Estudo do Meio do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico incentivam à realização de atividades experimentais e obter informa-
ções acerca da sua tipologia; (2) verificar se as atividades experimentais existentes nos 
manuais estão enquadradas em estratégias cientificamente aceites; (3) contribuir para 
um aperfeiçoamento dos manuais escolares, nomeadamente no aumento da cientifi-
cidade das atividades experimentais propostas; (4) fornecer a colegas docentes argu-
mentos para uma melhor escolha dos manuais escolares, com base numa análise mais 
crítica e reflexiva.

A análise incidiu em quatro manuais de Estudo do Meio do 4.º Ano de Escolaridade 
utilizados em escolas do Distrito de Bragança. Os resultados obtidos mostram que há 
poucas atividades experimentais, que são de tipologias diferentes, pelo que podem de-
senvolver nos alunos competências diferentes.

Palavras-chave: Atividades experimentais; Manuais escolares; Tipologia de atividades
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García-Carmoma, A.; Criado, A. M. (2012). Naturaleza de la Ciencia en Educación Prima-
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las Ciencias. Madrid.
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Educação CTSA nas orientações curriculares de Portugal e 
Espanha: construção de um instrumento de análise 
Fernandes, Isabel1; Pires, Delmina2;  Villamañán, Rosa3

1isabel.fernandes@ipb.pt, Departamento de Didactica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de 
la Matemática, Facultad de Educación y Trabajo Social, Universidad de Valladolid, Espanha.
2piresd@ipb.pt, Departamento de Ciências da Natureza, Escola Superior de Educação de Bragança, 
Portugal
3rvillama@dce.uva.es, Departamento de Didactica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la 
Matemática, Facultad de Educación y Trabajo Social, Universidad de Valladolid, Espanha.

Resumo
A comunicação centra-se na apresentação um instrumento de análise das Orien-

tações Curriculares (OC) para o ensino básico (10-12 anos), com o objectivo de recolher 
contributos para a sua finalização.

Num trabalho que dá continuidade ao percurso iniciado aquando da realização da 
dissertação do mestrado, em que foram analisados manuais escolares de Ciências para 
perceber se incorporavam a perspetiva CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) 
pretende-se, agora, analisar, de forma comparativa, as OC de Portugal e Espanha, para 
perceber se essa abordagem está nelas integrada e de que forma. Considera-se que 
esta forma de encarar, e abordar a ciência, nas suas relações e interacções com a tecno-
logia, a sociedade e o ambiente é uma necessidade que se impõe à educação dos nossos 
alunos (García-Carmona & Criado, 2012; Fernandes, 2011; Fernandes & Pires, 2012; Vieira, 
Tenreiro-Vieira & Martins, 2011) pois promove o desenvolvimento de capacidades que 
lhes permitem lidar com o meio em que estão inseridos, tornando-os aptos a aliar os 
conteúdos científicos às questões problemáticas atuais, bem como o desenvolvimento 
do seu pensamento crítico, em suma, promove a literacia científica dos alunos e, por 
isso, achamos que deverá ser considerada nos documentos oficiais que são reguladores 
da ação educativa e da atuação dos professores.

Para além dos documentos oficiais (OC), complementarmente analisar-se-ão ma-
nuais Espanhóis de Ciências, cujos resultados serão comparados com os obtidos para os 
manuais Portugueses, que ainda transmitem uma visão pouco integrada da ciência com 
poucas relações estabelecidas com a tecnologia, a sociedade e o ambiente, e mesmo 
quando essas relações são estabelecidas, são pouco evidenciadas.

Palavras-chave: educação básica; instrumento de análise; orientações curriculares; per-
spetiva CTSA.
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Exploração do meio próximo: construindo olhares sobre a 
cidade 
Morgado, Tânia1; Mesquita, Cristina
1 tania.m.q.morgado@gmail, Escola Superior de Educação de Bragança, Portugal

Resumo
Esta comunicação relata e analisa uma experiência de aprendizagem, acerca da 

forma como as crianças desenvolvem os seus saberes sobre o meio próximo. Este es-
tudo foi desenvolvido em contexto pré-escolar, no âmbito do Mestrado em Educação 
Pré-escolar.

O trabalho teve como suporte metodológico uma abordagem qualitativa, tendo 
seguido a investigação-acção como linha orientadora, através da qual se procurou de-
senvolver uma ação educativa sustentada nos interesses da criança, envolvendo-a em 
processos de observação, questionamento, reflexão e resolução de problemas (Máxi-
mo-Esteves, 2008). A ação pedagógica foi conduzida através do trabalho de projeto e 
alicerçou-se na descoberta da cultura local (Rodrigues, 1999). Ao longo do processo 
foram-se implicando as famílias e a comunidade onde nos encontrávamos inseridos. 
O processo desenvolvido foi avaliado através da utilização de instrumentos de apoio 
como a Escala das Oportunidades Educativas da Criança (Bertram & Pascal, 2009) e a 
Escala de Envolvimento da criança (Laevers, 2005). A documentação recolhida e traba-
lhada proporcionou a reflexão sobre a prática e repensá-la. Recorreu-se à observação e 
escuta diárias, a registos gráficos e fotográficos bem como à interpretação e narração 
dos mesmos. Para a apresentação dos dados, utilizou-se um processo descritivo e in-
terpretativo do projeto desenvolvido. Os resultados evidenciam que a da organização 
progressiva do EU da criança e das suas conceções sobre o meio que a rodeia são o 
resultado simultâneo da maturação neurológica, desenvolvida através da descoberta 
e ação reflexiva, bem como, das interrelações constantes entre a criança, os outros e o 
mundo a que pertence.

Palavras-chave: Educação de Infância; pedagogia participativa; trabalho de projecto.
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Continuidade pedagógica entre o 1.º e 2.º ciclo: metodologias 
e recursos 
Moreira, Vânia; Guerreiro, Carla

vania_asm@hotmail.com, ESE- Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
carlaguerreiro.ese@gmail.com, ESE- Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Resumo
O estudo feito “Continuidade Pedagógica entre o 1.º e 2.º Ciclo: Metodologias e 

Recursos” foi realizado como parte integrante da unidade curricular de Prática de Ensi-
no Supervisionada do Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola 
Superior de Educação de Bragança. Esta prática decorreu ao longo de dois anos letivos, 
nomeadamente 2011/2012 e 2012/2013, em duas instituições distintas, sediadas no con-
celho de Penafiel, com cinco turmas.

Pretende-se enfatizar uma continuidade educativa sustentada numa metodológica 
socioconstrutivista, apresentando as experiências de ensino/aprendizagem em articu-
lação vertical progressiva ao longo dos ciclos (1.º e 2.º), com vista a promover aprendi-
zagens significativas.

Quanto às experiências de ensino/aprendizagem propriamente ditas: relativamen-
te à de Português, daremos ênfase a técnicas de leitura, bem como às atividades que 
decorrem antes, durante e após a leitura como motivação para a mesma; no que con-
cerne, à área disciplinar de Estudo do Meio e à disciplina de História e Geografia de 
Portugal, enfatizaremos a importância dos recursos como auxiliares de construção do 
conhecimento do aluno; pretendemos, na discrição e reflexão da experiência de en-
sino/aprendizagem da área disciplinar de Estudo do Meio e disciplina de Ciências da 
Natureza, relevar a importância das atividades práticas na aprendizagem do aluno. Por 
último, Na experiência de ensino/aprendizagem na área disciplinar/disciplina de Mate-
mática, salientaremos a importância do jogo como estratégia de motivação no proces-
so de aprendizagem e no desenvolvimento de competências matemáticas.

Palavras-chave: Aprendizagens Significativas; Continuidade Educativa; Metodologia So-
cioconstrutivista
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Perspectiva CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente) no ensino das ciências: concepções e práticas de 
professores de ciências 
Parreira, Sofia Nunes1; Pires, Delmina2

1 sofianunespar@gmail.com, Agrupamento Escolas de Miranda do Douro, Portugal.
2 piresd@ipb.pt, Departamento de Ciências da Natureza, Escola Superior de Educação de Bragança, 
Portugal.
Resumo

Numa sociedade marcadamente influenciada pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico, com fortes repercussões na sociedade/ambiente, a Educação Científica 
torna-se uma necessidade para todos, exigindo cidadãos críticos e capazes de tomar 
decisões e resolver problemas de forma fundamentados e esclarecida. É neste contex-
to que a abordagem integrada da ciência, nas suas relações e interações com a tecno-
logia, a sociedade e o ambiente é considerada uma das linhas mais inovadoras e orien-
tadoras do ensino.

Na comunicação iremos evidenciar resultados do questionamento aos professores 
de Ciências do distrito de Bragança, que permitiram concluir que a maioria considera 
importante, e dizem ter um conhecimento razoável da perspetiva CTSA de Ensino das 
Ciências, embora não saibam justificar porquê, nem reconheçam muitos dos objetivos 
pretendidos com esta abordagem da ciência. Ou seja, os professores parecem ter algu-
ma noção sobre a importância CTSA no Ensino das Ciências, mas depois verifica-se des-
conhecimento das suas vantagens na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos, 
bem como da forma de a implementar na sala de aula.

Ainda segundo os professores inquiridos, apesar das vantagens reconhecidas, 
existem alguns constrangimentos à implementação desta perspetiva de ensino, desta-
cando-se a falta de tempo para planificar e implementar novas modalidades de ensino, 
bem como a ausência de recursos didáticos adequados e uma deficiente formação dos 
professores.

Palavras-chave: Conceções e práticas de professores de Ciências; Ensino das Ciências; 
Perspetiva CTSA
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Conceções alternativas de alunos de 9º ano de escolaridade, 
no âmbito da unidade temática Noções Básicas de 
Hereditariedade 
Xavier1, Conceição; Mafra2.3, Paulo 
1 Agrupamento Vertical de Escolas de Macedo de Cavaleiros.
2 Departamento de Ciências da Natureza da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Bragança
3 CIEC - Centro de Investigação em Estudos da Criança. Instituto de Educação - Universidade do 
Minho

Resumo
Os alunos constroem representações, crenças e convicções acerca do mundo que 

os rodeia. Muitas dessas representações, também designadas de conceções alternati-
vas, desviam-se do conhecimento cientifico, são adquiridas antes do ensino formal e 
apresentam resistência à mudança, constitundo obstáculos à aprendizagem. É impor-
tante que o professor as conheça antes de abordar os conteúdos. O estudo que aqui se 
apresenta tem como objetivos identificar algumas conceções e verificar a sua resistên-
cia em alunos de nono ano de escolaridade, relativamente aos conteúdos lecionados na 
unidade “Noções básicas de Hereditariedade”.

Como instrumento de recolha de dados, aplicou-se um questionário em dois mo-
mentos distintos a duas turmas num total de 46 alunos. O estudo seguiu o desenho Pré 
teste-Intervenção Educativa-Pós teste. Num primeiro momento, através da aplicação 
de um pré teste, recolheram-se as ideias prévias dos alunos relativamente ao tema. De 
seguida, com base no pograma da unidade e nas ideias apresentadas pelos alunos ini-
cialmente, procedeu-se à prática pedagógica seguindo um modelo construtivista. Nesta 
prática, foram utilizadas metodologias diversificadas que possibilitaram a exposição, 
reflexão e respetiva assimilação dos conteúdos. Por fim aplicou-se o pós teste com vista 
a aferir a persistência (ou não) das conceções identificadas inicialmente.

Os resultados obtidos confirmaram a existência de várias conceções alternativas, 
passíveis de se tornarem osbtáculos à aprendizagem. Verificou-se também que algumas 
destas conceções resistem à prática pedagógica pelo que é importante que o professor 
insista em metodologias alternativas e inovadoras, que vão ao encontro da mudança 
concetual e ao aumento da literacia cientifica dos seus alunos.

Palavras chave: Conceções alternativas; Ensino Básico; Hereditariedade
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Saúde e Proteção Social
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Uma nova perspetiva no cuidar: competência emocional 
(CE) nos fisioterapeutas da rede nacional de cuidados 
continuados integrados (RNCCI) 
Afonso, Julieta1; Fernandes, António2; Veiga-Branco, Maria3

1 juribasafonso@gmail.com, Plataforma Aberta - Associação Internacional para o Desenvolvimento 
da Educação Emocional, Clínica Macedense, Portugal
2 toze@ipb.pt, Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, Instituto Politécnico 
de Bragança, Portugal
3 aubra@ipb.pt, Plataforma Aberta - Associação Internacional para o Desenvolvimento da 
Educação Emocional, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
Resumo

Os cuidados de saúde exigem competência, também nos conceitos do que, atual-
mente, se considera CE em atividade profissional. Verifica-se a importância de conhecer a 
componente emocional daqueles que prestam cuidados diretos aos utentes (Vilela, 2006; 
Agostinho e Arruda, 2010), nomeadamente de como os Fisioterapeutas das Unidades de 
Internamento da RNCCI vivenciam emoções, reconhecendo de que forma consideram 
que a sua CE se correlaciona com as cinco capacidades que a integram: Autoconsciência, 
Gestão de Emoções, Automotivação, Empatia e Gestão de Emoções em Grupos.

Foi desenvolvido um estudo transversal, quantitativo, analítico e exploratório, 
com recurso a amostra de 58 Fisioterapeutas da RNCCI: 49 do género feminino e 9 do 
género masculino, com idades maioritariamente entre os 21 e os 30 anos. Foi aplicada 
a Escala Veiga de Competência Emocional (EVCE), (Veiga Branco, 2004) para traçar o 
perfil de CE através das cinco capacidades do construto e determinado o coeficiente de 
correlação r de Pearson, permitindo conhecer a existência ou não de correlação entre 
as cinco capacidades, quer entre si, quer com a CE.

O tratamento dos dados (SPSS 20.0) revelou que as correlações entre as capacida-
des e a CE são positivas e, extremamente fortes. O estudo revelou que a CE dos Fisiote-
rapeutas tem correlação mais forte com a Empatia (r=,811), a Automotivação (r=,809) a 
Autoconsciência (r=,804), seguida da Gestão de Emoções (r=,795) e da Gestão de Rela-
cionamentos em Grupos (r=,734).
Palavras-chave: Competência Emocional; Fisioterapeutas; RNCCI
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Dinâmica empresarial do setor da saúde humana e ação / 
apoio social no distrito de Bragança: aplicação de um modelo 
de dados em painel 
Alves, Raquel1; Nunes, Alcina2

1 a19595@alunos.ipb.pt, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Bragança, 
Portugal
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Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Resumo
Um conjunto de fatores demográficos e socio económicos conduzem as popula-

ções a procurar, com maior intensidade, cuidados de saúde. Em Portugal, o Serviço Na-
cional de Saúde não tem conseguido acompanhar, e responder, satisfatoriamente a este 
crescimento sendo-lhe atribuídos problemas de cobertura, acessibilidade e ineficiência. 
Estes factos têm preocupado e orientado os prestadores privados para o mercado. É, 
assim, importante que se conheça, e perceba, a dinâmica empresarial do setor da saú-
de e ação/apoio social, de forma a melhorar a actividade empresarial dos cuidados de 
saúde numa determinada localização. Com base em dados estatísticos longitudinais, o 
trabalho de investigação tem como objetivo a análise e explicação da evolução da ati-
vidade empreendedora privada no distrito de Bragança, de 1985 a 2009. A aplicação de 
indicadores de estatística descritiva permite descrever a evolução da atividade ao longo 
do tempo e a aplicação da metodologia econométrica de dados em painel, através da 
estimação de modelos de efeitos fixos e aleatórios, permite identificar e mensurar os 
indicadores sócio demográficos que estão na origem de tal evolução. Conclui-se que o 
número de estabelecimentos privados, e respetivo pessoal ao serviço, tem crescido nos 
doze concelhos do distrito de Bragança sendo que a estrutura da população residente, 
em particular os níveis de dependência da população idosa e o aumento da longevidade 
da população, influenciam muito forte e positivamente esta tendência.

Palavras-chave: Bragança; empreendedorismo; oferta privada de cuidados de saúde; 
sector da saúde humana e ação/apoio social.
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Espelho quadriculado digital 
Araújo, Ana1; Teixeira, Cátia2; Rocha, João3; Novo, André4

1 a25416@alunos.ipb.pt, DTM, ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal
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4 andre@ipb.pt, Departamento de Enfermagem, ESSa, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, 
Portugal

Resumo
O objetivo deste estudo foi verificar a validade da utilização de uma metodologia 

de correção postural baseada na utilização de um espelho quadriculado, na aquisição 
de imagens digitais e na análise destas através da medição de ângulos utilizando o soft-
ware SAPO (software para avaliação postural) no plano anterior.

Foram analisados 12 voluntários em pé (4 homens e 8 mulheres), sendo que dos 12 
voluntários, 6 (2 homens e 4 mulheres) também foram analisados sentados, não apre-
sentando nenhuma patologia músculo-esquelética no último ano. Para cada voluntário 
foi captada uma imagem com e sem quadriculado, através da rotação da estrutura com 
o vidro, num plano frontal.

O vidro utilizado para a avaliação dos voluntários tinha a característica de espelho, 
apresentando um lado normal e um lado com quadriculado.

Assim, após a análise dos ângulos medidos, fez-se a média e respetivo desvio pa-
drão, onde se pode concluir que todos os voluntários apresentavam uma postura incor-
reta, um desnível dos ombros tanto numa postura em pé como numa postura sentada 
e ainda chegar à mesma conclusão em relação ao objetivo deste estudo. Visto que, a 
partir dos resultados obtidos, pode verificar-se a validade da utilização de um espelho 
quadriculado para a correção postural uma vez que, quando o lado quadriculado era 
exibido aos voluntários induzia-os a autocorrigirem-se sozinhos enquanto que o lado 
sem quadriculado induzia-os a terem a postura normal do dia a dia.

Palavras-chave: Avaliação Postural; Imagem Digital; Postura

Mulheres hospitalizadas por abortamento espontâneo 
Borges, Amandina¹; Correia, Teresa²; Abrantes, Adelaide ³

¹ enfnina79@gmail.com, Serviço de Obstetrícia/Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E, 
Unidade Hospitalar de Bragança, Portugal
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Bragança, Portugal
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Hospitalar de Bragança, Portugal

Resumo
O objetivo deste estudo é descrever o perfil epidemiológico de mulheres hospita-

lizadas por abortamento espontâneo, numa Unidade de Saúde do Norte de Portugal. 
Realizou-se um estudo transversal retrospetivo, no período de 2010 a 2012, com amos-
tra inicial de 165 mulheres resultando para análise final 122, após aplicação de critérios 
de inclusão, conseguida na base de dados do Sistema Informático Hospitalar.

A informação foi obtida pela análise dos processos clínicos, feita compilação dos 
dados para um guião, sustentado na colheita de dados e registos contidos nas notas de 
enfermagem, depois foram informatizados e tratados no programa SPSS. Foi obtido 
parecer favorável da Comissão de Ética.

A prevalência do abortamento aumenta com a idade das mulheres, recai nas urba-
nas (64,8%), casadas (75,4%), com escolaridade até ao 12º ano (68,9%), profissão remu-
nerada (61,5%), com filhos (53,3%), sem abortamentos anteriores (75,4%), com gestação 
inferior a 12 semanas, fumadoras (21,3%), aceitando a gravidez (94,3%) e que perma-
necem hospitalizadas um dia (86%). Mulheres com idade igual ou superior a 35 anos 
(OR=4,5; IC: 1,886-10,737; p=0,001) e mulheres com mais de um filho (OR= 4,9761, IC: 
859-13,318; p=0,001) apresentam um risco de abortamento cerca de 5 vezes superior em 
relação a mulheres que não apresentam estas caraterísticas.

Mulheres mais velhas, com menor escolaridade e com mais de um filho são as que 
abortam espontaneamente. O tempo de permanência hospitalar destas mulheres é de 
apenas um dia.

Palavras-chave: Abortamento Espontâneo; Hospitalização; Mulheres; Orientações.
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MAL: instrumento para avaliação do membro superior 
parético 
Diz, Elisabete de Fátima Dinis1; Gomes, Maria José2 ; Galvão, Ana Maria3
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Resumo

O Acidente Vascular Cerebral continua a ser a primeira causa de morte em Portu-
gal, representando uma das principais causas de mortalidade e morbilidade a nível mun-
dial, sendo responsável pelo elevado índice de incapacidade e dependência funcional 
da população adulta portuguesa. Mais de 80% dos doentes com história de AVC apre-
sentam hemiparesia e, daqueles que inicialmente têm paresia da extremidade superior, 
estima-se que 70% permaneçam com incapacidades residuais.

Objetivos: Analisar a relação entre o lado afetado após o AVC, o tempo de ocor-
rência do AVC e a força de preensão manual com a quantidade e qualidade do uso do 
membro superior parético.

Metodologia: Desenvolveu-se um estudo descritivo de cariz transversal com uma 
abordagem quantitativa, numa amostra não probabilística. Foram utilizados como ins-
trumentos de colheita de dados um questionário sociodemográfico, a Escala de Ash-
worth modificada, o dinamómetro de preensão manual (dynateste) e a Escala MAL-30.

Resultados: Dos 84 doentes que compõem a amostra, 66,7% são do sexo mascu-
lino, a média de idades é de 66,77 anos (dp=11,18). O AVC ocorreu em média há 34,45 
meses (dp=28,96), sendo que 42,9% ficaram com o lado dominante afetado. Verifi-
cou-se correlação entre as subescalas e a força de preensão manual no lado afetado 
(CCS=0,523, p=0,000 para a QL e CCS=0528, p=0,000 para a QT). Através do teste t, 
verificou-se diferença na média de ambas as subescalas em função do lado afetado ser 
ou não o dominante.

Conclusões: Com base nos resultados obtidos, acreditamos que a MAL-30 constitui 
um instrumento válido e útil para avaliação do desempenho motor do membro superior 
parético em doentes vítimas de AVC.

Palavas chave: Membro superior parético; Motor Acivity Log; Reabilitação.

Lesões em nadadores. Um estudo epidemiológico 
Forte, Pedro1; Morais, Jorge2,3
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi apresentar as lesões mais prevalentes em atletas 

de Natação Pura Desportiva. Foram utilizadas as bases de pesquisa de dados PubMed 
e Google Académico. As palavras-chave utilizadas foram: (i) “Natação e Lesões”; (ii) 
“Lesões em nadadores”; (iii) “Swimmers Injuries” e; (iv) “Injuries Prevalence in Swim-
mers”. Foi utilizado como critério de exclusão a ausência das palavras-chave no título e/
ou no resumo dos artigos, ou se a abordagem não remetesse à descrição de lesões na 
modalidade. Dos estudos analisados1,2 e 3 verificou-se que a área corporal com maior 
taxa de prevalência de lesão foi o ombro (50 a 75%). No entanto foi observada prevalên-
cia de lesão em todas as zonas corporais. Na cabeça e/ou pescoço (37%), no tronco (18% 
a 33%) nas extremidades superiores cotovelo: 12%; antebraço e mão: 9%) e nas extre-
midades inferiores (joelho: 25%; perna e coxa: 24% a 35%; pé e tornozelo: 6%). O tipo de 
lesão, independentemente da zona corporal, foi essencialmente músculo-esquelético. 
Concluiu-se que as lesões mais frequentes ocorreram no ombro e/ou ombro-braço. Os 
técnicos e praticantes de natação devem ter estratégias de prevenção primárias e se-
cundárias para evitar lesões essencialmente músculo-esqueléticas nas zonas referidas.

Palavras-chave: Epidemiologia, Lesões, Nadadores, Prevalência.
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Nurses in emotional competence: exploratory study on 
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Abstract

The relevance of this study - the first empirical research (to our knowledge) in Contin-
ued Care National Network (RCNN) context - emerge to understand the role of emotions in 
workplace behaviour (Côté, 2005; Austin, Dore & Donovan, 2008; Liu et al. 2008; Barsade, 
Ramarajan, Burack, 2008), but here, with terminally ill people and great physical and psycho-
logical weakness. Recent scientific literature is exposing a significatly negative correlations 
between Emotional Intelligence (EI) and emotional exhaution; and significantly positive cor-
relations between EI and occupational identity (Geng; Li; Zhou, 2011), and the development 
of emotional competence (EC) skills in workplace context (Veiga-Branco, 2007, 2010, 2011). 
Authors agree with the relationship between emotional responses, therapeutic relationship 
and perception of job satisfaction (Li, 2004; Hart & Walton, 2010; Karim & Weiz, 2010).
Keywords: emotional inteligence, emotional competence profile, nurses

Aim: to know, the capacities levels in the Emotional Competence (EC) profile in a 
nurses sample of RNCC, and study the five capacities as predictive variables, in the their 
Emotional Competence’s (EC) profile.

Method:A cross-sectional survey was carried out in a probabilistic sample including 
154 nurses in RNCC, about 22 % male and 78% female, and aged between 26 and 30 years 
old. The instrument applied was “Escala Veiga de Competência Emocional” (EVCE), de-
veloped by Veiga-Branco (2009), with 84 itens, in temporal Lickert scale, from Never (1) 
to Always (7). Data was analyzed using descriptive statistics. Factor analysis was used 
to identify capacities. Additionally, a multiple regression analysis was conducted to de-
termine the relationship between capacities and EC and to establish the capacities that 
were the strongest predictors of EC.

Conclusions/Results :
1. Five competencies were identified in this study. The ranking of the correlations 

was as follows: Empathy (r=0.783; p<0.01), Emotions Management in Group (r=0.724; 
p<0.01), Emotions Management (r=0.760; p<0.01), Self-motivation (r=0.693;p<0.01), 
and Self-conscience (r=0.678; p<0.01). The results were according the American Society 
of Registered Nurses (2007) that emphasizes the need of emotional skills in nursing 
education.

2. The Cronbach Alpha for Internal Consistency obtained for each of the capacities 
was as follows: Empathy (0.854), Emotions Management in Group (0.833), Emotions 
Management (0.740), Self-motivation (0.705), and Self-conscience (0.622).

3. The estimated regression model includes Empaty, Emotion Management, Self-
Motivation, Emotions Management in Group, Self-conscience, that represents 97,4% of 
the variance in EC. This result, not according the theoretical model (Caruso & Salovey, 
2004), presents how much important is empathy in work settings.
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Satisfação das puerperas com os cuidados de enfermagem 
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Resumo
O objetivo deste estudo foi identificar a satisfação das puérperas hospitalizadas 

com os cuidados prestados pelos enfermeiros, numa Unidade de Saúde do Norte de 
Portugal. Realizou-se um estudo transversal, com uma amostra de 120 puérperas, atra-
vés da aplicação de um questionário com quatro partes distintas, entre fevereiro a abril 
de 2013.

Para inserir e analisar os dados utilizou-se o software SPSS 20. Obtido parecer favo-
rável da Comissão de Ética. Analisou-se a satisfação nos cuidados prestados, em geral, 
e às técnicas da amamentação, autocuidado e banho ao recém-nascido em particular.

As puérperas apresentaram-se muito satisfeitas quanto aos cuidados recebidos 
pelos enfermeiros (50%), referindo como excelentes: cuidados e atenção, atenção 
prestada e informação recebida. A opinião das mulheres baseada na sua experiência 
de internamento acerca dos cuidados de Enfermagem foi positiva(78%) sendo que 16% 
melhorou essa apreciação. A satisfação das mulheres com a técnica do banho foi 99%, 
com a amamentação 94% e com o autocuidado 89%.

Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre a satisfação 
com a informação disponibilizada sobre a amamentação e o autocuidado e a explica-
ção de cada tópico a abordar em cada técnica(p<0,000), entre a satisfação as puér-
peras e a importância do trabalho dos enfermeiros para o funcionamento da Unidade 
hospitalar(p=0,001).

As puérperas manifestaram-se satisfeitas e confiantes relativamente aos cuidados 
prestados pelos enfermeiros.

Palavras-chave: Autonomia; Boas práticas; Hospitalização; Puerpério; Satisfação

Gestão da supervisão do ensino clínico em enfermagem 
Novo, Sandra1; Galvão, Ana2
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2 anagalvao@ipb.pt; IPB - Escola Superior de Saúde de Bragança; Portugal

Resumo
A gestão da supervisão do ensino clínico de enfermagem representa um aspeto 

importante no processo de gestão de cuidados e de aprendizagem de saberes profissio-
nais. A qualidade da orientação disponibilizada aos alunos é fundamental no processo 
de construção do seu conhecimento pessoal e profissional, no desenvolvimento das 
capacidades crítico-reflexivas e na construção da identidade profissional.

O presente estudo reporta-se à Gestão do Ensino Clínico em Enfermagem, na pers-
petiva dos enfermeiros supervisores, tendo como objetivo promover a reflexão sobre 
o percurso de formação e da prática de enfermagem. Estudo exploratório, descritivo, 
correlacional e transversal de natureza quantitativa, aplicado um inquérito por questio-
nário, a 100 enfermeiros do CHNE, EPE, utilizando a escala CIRCS.

Dos resultados do estudo destaca-se: As variáveis idade, instituição onde trabalha, 
tempo de serviço, categoria profissional e vínculo laboral revelam evidência estatística 
na valorização das dimensões. As relações de dependência revelam evidência estatísti-
ca suficiente para as dimensões professor/Pessoa e Enfermeiro/Pessoa.

Torna-se desejável que todos os intervenientes participem na gestão. Para este 
processo devem existir estruturas e procedimentos próprios que passam pela forma-
ção científica e pedagógica dos orientadores, pela articulação com outros contextos 
organizacionais centradas na exigência, no desempenho e no desenvolvimento emo-
cional.

Palavras chave: Ensino Clínico; Gestão; Supervisão Clínica.
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Resumo
em Portugal, à semelhança das sociedades desenvolvidas, verifica-se um envelhe-

cimento crescente da população.
Envelhecer implica para a maioria dos idosos perdas importantes, e consequente-

mente mais intervenções especializadas de cuidados de saúde. Compreender o enve-
lhecimento como um processo dinâmico, conduz a uma mudança de atitude em relação 
ao idoso e permite ao enfermeiro assumir um papel inovador e relevante no cuidar.

As atitudes são entendidas como disposições favoráveis ou desfavoráveis face a 
objectos, pessoas ou acontecimentos, salientando ainda que as atitudes face ao tra-
balho ou à organização têm efeitos na prestação de serviços, na qualidade de vida e 
influencia a concretização dos objectivos pessoais e empresariais.

Ao pretender analisar as atitudes dos enfermeiros que exercem funções no distrito 
de Bragança face ao idoso, objectivo do trabalho de investigação, realizou-se um estu-
do de observação, analítico, transversal e do tipo quantitativo tendo-se aplicado um 
inquérito utilizando a escala AKPI, no mês de Junho de 2010.

Como resultados destaca-se que os enfermeiros mais jovens têm menos tempo na 
categoria, têm mais habilitações académicas e os docentes têm atitudes mais favorá-
veis face ao idoso. Os enfermeiros que exercem funções nas Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados (UCCI) são na globalidade jovens e apresentam atitudes bastante 
favoráveis perante o idoso, enquanto os enfermeiros que trabalham em Lares têm as 
atitudes mais desfavoráveis.

Palavras-chave: atitudes; enfermeiro; idoso.
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Segmentação de imagens radiológicas dentárias 
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Resumo
A imagiologia odontologia é cada vez mais utilizada como meio complementar de 

diagnóstico médico, de seguimento e de avaliação de planos de tratamento. A radiogra-
fia dentária também se tem revelado um instrumento imagiológico valioso na área da 
odontologia forense por permitir a identificação de cadáveres humanos, especialmente 
em circunstâncias adversas.

Em odontologia, a segmentação de imagem médica obtida por radiografia visa, em 
particular, a obtenção do contorno bidimensional dos dentes. Esta tarefa requer algu-
ma perícia dos especialistas devido ao facto da raiz se confundir facilmente com o teci-
do ósseo ou haver sobreposição de dentes. No sentido de eliminar os erros decorrentes 
da perceção humana e de tirar partido da velocidade e reprodutibilidade algorítmica 
dos computadores torna-se desejável a sua automatização.

Este trabalho recorre a técnicas de processamento de imagem digital para seg-
mentação de dentes em imagens obtidos por radiografia dentária apical. Combinam-se 
técnicas de filtragem no domínio das frequências da imagem, como o filtro passa-altas, 
com técnicas como a binarização, as operações morfológicas e a deteção de extremi-
dades.

Inicialmente, a imagem radiológica sofre alteração de contraste através da aplica-
ção de um filtro passa-altas de forma a intensificar os contornos e atenuar as regiões 
com frequências mais baixas. De seguida, por aplicação de um threshold obtém-se uma 
binarização da imagem com a finalidade de separar o foreground (dentes) do back-
ground (fundo) da imagem. A aplicação de operações morfológicas (dilatação e ero-
são) é benéfica para aperfeiçoar os contornos das regiões que definem os dentes. Fi-
nalmente, a aplicação do filtro Canny permite a obtenção dos contornos que definem a 
geometria aproximada dos dentes.

Os resultados mostram que esta técnica permite segmentar grande parte da área 
correspondente ao dente. Contudo na zona da raiz do dente, onde a tonalidade de cin-
zento é muito semelhante à do tecido ósseo, apenas se consegue definir o contorno do 
dente de forma aproximada.

Palavras-chaves: radiografia, digital, dente, processamento, tonalidade, segmentação 
e binarização.

Biomodelação de patologias em tecidos moles 
Brazete, Daniela1
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Resumo
Este projeto centra-se na biomodelação de patologias em tecidos moles, mais 

concretamente ao nível da cartilagem, com recurso a softwares de segmentação de 
imagem gratuitos, comummente designados “open source” e, posterior, impressão tri-
dimensional do biomodelo através do fabrico aditivo.

A primeira etapa para a construção do biomodelo é a escolha da tomografia com-
putadorizada (TC), que se encontra no formato DICOM para que assim possa ser lida 
nos softwares de segmentação. A escolha recaiu para uma TC de um tornozelo. Após a 
escolha da TC procedeu-se à escolha do software, que inicialmente recaiu para o 3DSli-
cer, no entanto surgiram alguns obstáculos e, sendo assim, partiu-se para a escolha do 
InVesalius. Após análise da TC foram detetadas duas patologias, osteoartrose e esporão 
do calcâneo sendo que, de seguida procedeu-se à segmentação do tecido ósseo e do 
tecido mole, nomeadamente a cartilagem. Obtido o biomodelo virtual fez-se a exporta-
ção dos dados STL para assim se imprimir o biomodelo físico.

Em suma, os softwares “open source” permitem efetuar a segmentação desejada, 
no entanto, ficam aquém das expectativas pois, falham em alguns aspetos em que os 
softwares pagos não falham, como por exemplo, no tempo despendido na construção 
do biomodelo virtual. O biomodelo físico permite diagnosticar e perceber qual a nature-
za das patologias e, se necessário, planear o procedimento da cirurgia.

Palavras-chave: Biomodelo; fabrico aditivo; segmentação; softwares “open source”
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e sua posterior utilização na síntese de poliésteres e poliuretanos. Pretendeu-se assim, 
contribuir para a valorização de um subproduto agroindustrial relevante no contexto 
nacional.

Palavras chave: Caroço de azeitona; oxipropilação; polióis; poliuretanos, poliésteres.
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Resumo
O previsível esgotamento dos recursos fósseis é um facto incontornável que torna 

fundamental o desenvolvimento de novos processos de produção de químicos, mate-
riais e combustíveis a partir de fontes renováveis, nomeadamente da biomassa vegetal. 
O caroço de azeitona (CA) é um resíduo agroindustrial (subproduto do processo de 
extração do azeite), que devido ao seu elevado poder calorífico encontra maioritaria-
mente aplicação em processos térmicos, sendo o mais comum a combustão direta para 
aquecimento doméstico/fornos. Outros exemplos incluem a gaseificação, a produção 
de carvão ativado e de furfural e a extração de compostos bioactivos/valor acrescen-
tado. No que refere à sua utilização para produção de materiais poliméricos, os exem-
plos existentes na literatura limitam-se maioritariamente ao seu uso como agente de 
reforço ou carga em materiais compósitos. Mais recentemente, e no contexto do pro-
jeto OLIVPOL, foram realizados estudos de liquefação (oxipropilação) tendo em vista 
a produção de polióis e sua posterior utilização como precursores de outros materiais 
tais como poliuretanos e poliésteres. O processo de oxipropilação do caroço de azei-
tona foi estudado à escala laboratorial na presença de um catalisador básico (KOH) de 
acordo com as seguintes variáveis: (1) granulometria do caroço; (2) razão óxido de pro-
pileno/massa caroço; (3) razão catalisador/caroço; (4) temperatura, (5) pré-tratamento 
do caroço (impregnação com o catalisador) e (6) teor de humidade. Tendo por base o 
conhecimento existente no grupo sobre a produção de espumas rígidas de poliuretano 
e com o objetivo de atingir resultados mais inovadores, no presente projeto foi dado es-
pecial relevo à produção de poliuretanos (outros que não espumas rígidas) a partir dos 
oxipropilados obtidos. Foram utilizadas as seguintes estratégias: (i) reação com monó-
meros monofuncionais; (ii) reação com monómeros bifuncionais e (iii) reação com mis-
turas de reagentes mono/bifuncionais nas proporções molares de 80/20, 50/50 e 20/80. 
Os materiais obtidos foram caracterizados por FTIR e DSC. Adicionalmente foi realizado 
um estudo de monitorização da reação de polimerização por FTIR tendo por base um 
composto modelo (lenhina oxipropilada). Com o trabalho desenvolvido foi possível de-
mostrar a viabilidade de utilização do CA como substrato para a produção de bio-polióis 
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Resumo
O sangue humano consiste numa suspensão de elementos celulares (glóbulos 

vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas) numa matriz aquosa chamado plasma. Os 
elementos celulares abrangem cerca de 46% do seu volume total, sendo os glóbulos 
vermelhos o que ocupam a maior percentagem [1]. No entanto, os cuidados especiais 
associados à colheita, manuseamento, transporte e armazenamento do sangue tem 
proporcionado um amplo interesse por parte da comunidade científica em desenvolver 
fluidos reologicamente análogos ao sangue [2,3].

Numa primeira fase deste trabalho, conseguiram-se fluidos bifásicos com proprie-
dades reológicas análogas ao sangue por meio de estudos de reometria de corte e de 
sedimentação de partículas. Estes análogos são compostos por partículas esféricas 
de PMMA de 6 μm e 10 μm de diâmetro com diferentes concentrações (1% e 5% w/w) 
dispersas em uma solução polimérica de goma de xantano. Numa segunda fase, fo-
ram fabricados microcanais com uma estenose através da técnica de xurografia, com 
o objetivo de estudar experimentalmente a queda de pressão dos fluidos e visualizar 
o escoamento dos mesmos. Com o auxilio de um sistema de microscopia foi possível 
comparar o escoamento de um fluido análogo ao sangue (1% de partículas com 6 μm 
de diâmetro) com o escoamento sanguíneo com 1% de glóbulos vermelhos. Finalmente, 
foram realizadas simulações numéricas com o intuito de comparar com os resultados 
experimentais das quedas de pressão obtidos nos microcanais.

Palavras-Chave: Análogos ao sangue; CFD; Microfluídica; Reologia.
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Abstract
There are many diseases that directly affect the foot plant, some examples are the 

diabetic foot and the ulcers, among the others. The main objective of this study is to 
define an alternative diagnostics for the early detection of the disease on the foot. The 
early detection of the diseases will permit an effective application of a given treatment, 
which increases the probability of disease elimination.

In this study it was made a comparative mathematical study between two types of 
feet: the healthy and the diabetic feet. Thermal plantar images were used to support a 
mathematical model for the feet temperature distribution. The thermographic images 
were obtained using a thermal camera applying a rigorous process to archive them. In 
order to obtain the temperature distribution matrix some image processing techniques 
were used (Bento, 2011; Carvalho and Pereira, 2012).

Two nonlinear optimization methods were applied to minimize the quadratic 
square error between the mathematical modeling and the real temperature distribu-
tion (Carvalho and Pereira, 2013b). In this study, some local and global methods were 
compared: the pattern search method and two variants of the genetic algorithm meth-
od (Carvalho and Pereira, 2013a).

As conclusion it was possible to identify some characteristics and some significant 
differences between the feet temperature distribution in healthy and diabetic feet. Fi-
nally, as future work, we want to test others optimization techniques in order to im-
prove the numerical results. Test others mathematical models and expand the study to 
other kind of diseases are other possibilities.
Keywords: Global Optimization; Nonlinear Optimization; Temperature Distribution.
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Resumo
Neste trabalho foram sintetizados hidrogéis inteligentes, sensíveis ao pH e tem-

peratura, tendo sido também realizados testes de libertação de quatro fármacos di-
ferentes a partir dos materiais preparados. Com o objectivo de estudar o efeito das 
condições de síntese sobre as propriedades e desempenho dos hidrogéis, foi feita a sua 
produção em suspensão inversa (a morfologia das partículas obtidas foi analisada por 
microscopia electrónica de varrimento – SEM) e em solução. Foram considerados dois 
mecanismos diferentes de reação: polimerização radicalar clássica e polimerização por 
transferência de cadeia reversível por adição-fragmentação (RAFT).1 Usando diferentes 
combinações nos monómeros de partida, foram sintetizados hidrogéis polielectrólitos 
de diferentes tipos, nomeadamente aniónicos, catiónicos e anfotéricos e também hi-
drogéis não-iónicos. Foi observada a efectiva sensibilidade dos materiais obtidos à va-
riação das condições envolventes, nomeadamente variações no pH de soluções aquo-
sas, temperatura, força iónica ou presença de solvente desidratante. Demonstrou-se 
assim a possibilidade fazer transitar os hidrogéis entre estados de inchamento/colapso 
em consequência da alteração de parâmetros pré-definidos. As propriedades únicas 
destes materiais foram exploradas na libertação estimulada fármacos, nomeadamen-
te de 5-fluorouracil (tratamento do cancro), ibuprofeno (anti-inflamatório), isoniazida 
(tratamento da tuberculose) e cafeína (actuador do sistema nervoso central).
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Resumo

O sangue é um fluido fisiológico de elevada importância para o normal funciona-
mento do organismo humano pois desempenha funções essenciais à vida. Um ser huma-
no possui cerca de 5 litros de volume sanguíneo no organismo onde, aproximadamente, 
metade desse volume é composto por eritrócitos e estes influenciam fortemente as pro-
priedades do escoamento sanguíneo. A microcirculação tem uma função muito impor-
tante na circulação sanguínea pois é nesta que ocorre a maioria das trocas de substân-
cias entre o sangue e os tecidos vizinhos. O estudo do comportamento dos eritrócitos 
apresenta uma elevada importância na avaliação precoce de alterações comportamen-
tais dos mesmos evitando o aparecimento e a evolução de patologias no organismo.

Neste estudo, com o auxílio do MatLab, foi desenvolvido um método semi-automáti-
co para o cálculo do Coeficiente de dispersão de eritrócitos em microcanais. O algoritmo 
desenvolvido em MatLab foi validado através da comparação com um método manual 
e foi testado em vários elementos selecionados e seguidos em segmentos de imagens, 
obtidos por um sistema de micoscopia confocal (Leble et al., 2011, Lima et al., 2006, 2008).

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios. A validação do método auto-
mático foi positiva, apresentando um erro despresável em comparação com o método 
manual. Os resultados obtidos no cálculo do coeficiente de dispersão através do méto-
do semi-automático aproximaram-se dos valores teóricos esperados.
Palavras-chave: Coeficiente de Dispersão; Eritrócitos; Microcirculação.
Referências bibliográficas
Leble, V.; Lima, R.; Dias, R.; Fernandes, C.; Ishikawa, T.; Imai, Y.; Yamaguchi, T., (2011). 

Asymmetry of red blood cell motions in a microchannel with a diverging and con-
verging bifurcation. Biomicrofluidics, 5, 044120, 2011.

Lima, R.; Wada, S.; Tanaka, S.; Takeda, M.; Ishikawa, T.; Tsubota, K.; Imai, Y.; Yamaguchi, 
T., (2008). In vitro blood flow in a rectangular PDMS microchannel: experimental 
observations using a confocal micro-PIV system. Biomedical Microdevices, 10(2), 
153-167.

Lima, R.; Wada, S.; Tsubota, K.; Yamaguchi, T., (2006). Confocal micro-PIV measure-
ments of three dimensional profiles of cell suspension flow in a square microchan-
nel. Measurement Science and Technology 17, 797-808.

Libertação controlada de 5-fluorouracil e ibuprofeno a partir 
de hidrogeis inteligentes 
Freitas, Ana Filipa1; Dias, Rolando2

1 filipa_freitas_5@hotmail.com, Departamento de Engenharia Química e Biológica, Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão/Instituto Politécnico de Bragança. Portugal
2 rdias@ipb.pt, Departamento de Engenharia Química e Biológica, Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão/Instituto Politécnico de Bragança. Portugal

Resumo
Neste trabalho foi estudada a libertação controlada de 5-fluorouracil (usado no tra-

tamento do cancro) e de ibuprofeno (anti-inflamatório/analgésico) a partir de hidrogéis 
inteligentes com sensibilidade à temperatura e ao pH. Realizou-se a síntese de diferen-
tes tipos de hidrogéis considerando como monómeros base o ácido acrílico ou 2-(dime-
tilamino)etil metacrilato. Obtiveram-se redes de polímero com diferente desempenho 
(inchamento/contracção) quando estimuladas pelo pH. A produção de hidrogéis com 
sensibilidade à temperatura foi realizada considerando N-isopropilacrilamida como mo-
nómero. A sensibilidade desses materiais a variações no pH e temperatura das suas 
redondezas foi quantificada medindo a variação da razão de inchamento, tendo sido 
confirmada a sua estimulação por alterações nesses parâmetros. Com o objectivo de 
avaliar o efeito da técnica de síntese sobre a arquitectura molecular e desempenho dos 
hidrogéis, foram realizadas polimerizações radicalares clássicas e controladas (RAFT). 
A dinâmica de libertação de 5-Fu e IBU a partir dos diferentes tipos de hidrogéis foi 
medida através de espectroscopia ultravioleta. Foram realizados testes considerando 
diferentes estímulos de libertação dos fármacos, nomeadamente pH ácido/alcalino 
(recreando estomago/intestino) ou impondo variação de temperatura de 25/37 °C (na 
gama da fisiologia humana). Os testes realizados permitiram identificar a influência do 
processo de síntese nas propriedades/desempenho destes biomateriais.
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Resumo
Os fluidos reoespessantes(STF) são um tipo de fluido que aumenta a sua viscosida-

de quando é submetido a uma determinada força[1], sendo uma das potenciais aplica-
ções os compósitos absorvedores de energia de impacto. O objectivo deste trabalho é 
desenvolver espumas protectoras baseadas em esponjas de maquilhagem preenchidas 
com STF a 25% do volume vazio da esponja. O fluido utilizado é uma suspensão de par-
tículas de sílica fumada (SiO2) em polipropileno glicol (PPG) (Mw=400 [g/mol]) a três 
concentrações diferentes: 5%, 10% e 15% [w/w] [2].

Numa primeira fase, realizaram-se estudos de reometria de corte e obtiveram-se 
as curvas de viscosidades destes fluidos sendo que o comportamento reoespessante é 
maior quanto maior a concentração de SiO2 [3]. Seguidamente, foram realizados testes 
de impacto nas esponjas, que permitiram confirmar que a energia dissipada é maior 
quando preenchidas com o fluido de 15% [w/w] de partículas de sílica. Numa segunda 
fase, desenvolveram-se por intermédio da técnica de Xurografia, microcanais consistin-
do numa expansão/contração/expansão com diferentes dimensões, de forma a simular 
os diversos tipos de poros. Por intermédio de um sensor foram medidas as quedas de 
pressão devidas ao escoamento do fluido reoespessante no interior da esponja, com o 
intuito de as relacionar com a energia dissipada. Finalmente, foram realizadas simula-
ções numéricas e os resultados das quedas de pressão ao longo dos microcanais foram 
comparados com os valores experimentais.

Palavras-Chave: CFD; Espuma protectora; Fluido reoespessante; Microfluídica; Reolo-
gia.
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Resumo
A indústria do calçado é o núcleo de um importante cluster da economia nacional. 

A sua evolução refletiu-se no aumento da produtividade e no valor bruto da produção. 
Como resultado, o preço do calçado exportado em 2011 subiu para os 23,70 euros/par, 
tendo o valor global das exportações atingido 1548 milhões de euros (APICCAPS, 2012). 
Atualmente, este setor procura afirmar-se em nichos de mercado com maior exigência 
técnico-científica, de valor acrescentado e de padrões de qualidade elevados, resultan-
do no investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, o 
IPB tem participado em projetos de I&DT em parceria com o Centro Tecnológico do Cal-
çado de Portugal (CTCP), estando presentemente em curso o projeto NEWALK. O obje-
tivo geral deste projeto consiste no desenvolvimento de novos materiais, componentes 
e tecnologia para calçado do futuro. A equipa do IPB participa nos seguintes PPS: PPS1 
– NEWALK MAT: Novos materiais, produtos químicos e dispositivos funcionais; PPS5 – 
NEWALK QUAL: Metodologias e sistemas inovadores de controlo de qualidade e PPS6 
– NEWALK LIFE: Calçado para o conforto, saúde e bem-estar. As atividades compreen-
dem o desenvolvimento dos seguintes materiais/metodologias, (i) poliuretanos termo-
plásticos com propriedades de biodegradabilidade para solas (modificação de formu-
lações base por aditivação e desenvolvimento de novas formulações); (ii) espumas de 
poliuretano para incorporação em palmilhas destinadas à redução da pressão plantar e 
impacto; e (iii) metodologias para a análise da biodegradabilidade de poliuretanos. No 
presente trabalho será feita a apresentação do projeto, sua articulação com os outros 
participantes, nomeadamente do setor industrial (beneficiadores dos resultados em 
desenvolvimento). Serão ainda apresentados em maior detalhe os resultados obtidos 
no tema do desenvolvimento de poliuretanos termoplásticos com propriedades de bio-
degradabilidade para solas e obtidos por aditivação.
Palavras-chave: Calçado; materiais inovadores, poliuretanos, biodegradabilidade.
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Resumo

As fraturas diafisárias do fémur são lesões complexas resultando em períodos 
extensos de hospitalização e de reabilitação. O recurso a hastes intramedulares blo-
queadas, no que diz respeito à fixação intramedular, é um dos tratamentos possí-
veis deste tipo de fraturas e tem sido objeto de vários trabalhos de investigação. O 
presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma metodologia para a 
avaliação biomecânica de diferentes tipos de fraturas diafisárias do fémur, seguindo 
um tipo de tratamento utilizado no hospital Nossa Senhora das Dores no Brasil. Foi 
desenvolvido um biomodelo 3D e um modelo simplificado do conjunto osso-implante-
-parafusos para o estudo deste tipo de fraturas. O estudo biomecânico foi efetuado 
através de uma análise por elementos finitos. Os resultados obtidos indicam que a 
introdução de hastes intramedulares em aço inoxidável ou em titânio, no fémur com 
fraturas diafisárias, diminuem as tensões ao longo do osso promovendo a sua estabili-
dade. O estudo permitiu ainda identificar a zona medial do fémur, como sendo a zona 
crítica no que diz respeito às tensões envolvidas. Na análise comparativa das tensões 
com diferentes materiais para a haste intramedular, o modelo em titânio apresentou 
um desempenho mais homogéneo do que o modelo em aço inoxidável. Finalmente, 
o modelo simplificado desenvolvido apresentou resultados comparáveis com o bio-
modelo 3D, tornando-se numa ferramenta vantajosa para a análise biomecânica das 
fraturas diafisárias do fémur.
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Abstract
Many materials used in coating and adhesive industries (paints, glues), sanitary 

industries and agriculture (superabsorbent polymers), biomedicine and pharmaceutics 
(smart hydrogels for drug delivery) or separation processes/environment (exchange 
resins) are produced through the polymerization of multi-vinyl monomers. Perfor-
mance of these materials is dependent on their production process and therefore it is 
important to find the link between their synthesis conditions and properties. This work 
reports the synthesis and characterization of materials obtained by free radical poly-
merisation (FRP) and controlled radical polymerisation (CRP)1 techniques (NMRP, ATRP 
and RAFT), in different kinds of reactors, using water and organic soluble monomers. 
Molecular architecture of the polymerization products was experimentally measured 
using size exclusion chromatography with multiple detection, namely refractive index, 
multi-angle light scattering, intrinsic viscosity and ultraviolet. In-line and off-line FTIR-
ATR measurements were also performed in order to obtain information concerning the 
kinetics of formation and final structure of gels (materials functionalization). Gel frac-
tions and swelling ratios2 were quantified and the performance of the synthetized wa-
ter compatible polymer networks (hydrogels) was studied through drug delivery tests. 
It is showed that the used polymerization mechanism has a huge effect on network 
structure which can be explored to design tailored materials.3

Keywords: gels; hydrogels; polymers; radical polymerization;
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Resumo
Este artigo tem como objetivo desenvolver um estudo preliminar de forma a anali-

sar a influência da carga ao longo da atividade muscular durante a marcha, recorrendo 
à técnica de termografia.

Com esta técnica é possível efetuar a medição da temperatura de um corpo em 
tempo real e observar a dinâmica das reações do aparelho locomotor sujeito a provas 
de esforço físico.

Pretende-se, avaliar quais os músculos ativos, quando jovens caminham com uma 
sobrecarga ao ombro, neste caso uma mochila com portátil, possibilitando determinar 
desequilíbrios posturais.

Neste estudo foram analisados sujeitos do sexo masculino do ensino superior (en-
tre os 21 e 23 anos de idade), com o tronco despido. Para avaliar a evolução da tem-
peratura e os grupos musculares mais ativos, os alunos foram fotografados antes da 
marcha, após os 10 minutos da mesma e seguidos 5 minutos de repouso.

A partir das imagens térmicas é possível averiguar que através da vista posterior se 
tem uma melhor perceção dos músculos afetados. Os resultados do ensaio experimen-
tal foram influenciados por alguma atividade física exercida previamente. A causa não 
controlada deve se ao facto de os alunos, não terem estabilizado a temperatura cor-
poral com o meio envolvente. A temperatura medida nesta atividade diminuiu após a 
locomoção, sofrendo um ligeiro aumento após o repouso de 5 minutos, contrariamente 
ao esperado. Isto acontece porque, a produção de calor desta atividade, não foi capaz 
de compensar a perda de calor para a vizinhança.
Palavras-chave: Atividade muscular; Carga; Marcha; Termografia.
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Resumo

O cetoprofeno (ácido 2-(3-benzoilfenil) propiónico) é um anti-inflamatório não 
esteroidal (AINE) utilizado no tratamento de uma grande variedade de doenças in-
flamatórias agudas e crónicas incluindo artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite 
anquilosante. A sua administração oral prolongada está associada a diversas reações 
gastrointestinais, tais como irritações e ulcerações. Neste contexto é importante de-
senvolver sistemas alternativos, nomeadamente sistemas de libertação controlada 
para administração oral, transdérmica ou intradérmica. No presente trabalho testou-se 
a utilização de dispersões aquosas de poliuretano (PUDs) como material de suporte 
para a produção de sistemas de libertação controlada de cetoprofeno. Foram sinte-
tizadas quatro PUDs (PUD1, PUD2, PUD3 e PUD4) utilizando dois poliois (um de base 
poliéster (PCL) e outro de base poliéter (PPG)) e dois extensores de cadeia (EDA e HYD) 
utilizando um método desenvolvido no LSRE-IPB (método do pré-polímero modifica-
do). A incorporação de cetoprofeno foi testada para teores de 5% e 10% (razão fármaco/
polímero, m/m) utilizando 1% de Tween 80 (razão surfactante/polímero, m/m). Os testes 
de libertação de cetoprofeno foram efetuados a 37 ºC utilizando um tampão PBS de pH 
7,5. Os perfis de libertação foram determinados recorrendo à técnica de UV (l=300 nm) 
e registados até libertação total do cetoprofeno ou, alternativamente, até à desintegra-
ção do filme. Em síntese, o estudo aqui apresentado permitiu analisar de forma sistemá-
tica o efeito da formulação da PUD (efeito do poliol usado (PCL e PPG) e do extensor 
de cadeia (EDA e HYD) e do teor de cetoprofeno (5 e 10%) na durabilidade do filme e no 
perfil de libertação. Os resultados obtidos podem ajudar na seleção do material de base 
mais adequado para um determinado fim. Adicionalmente, e mais importante, compro-
vou-se a viabilidade de utilizar PUDs como material base para o desenvolvimento de 
sistemas de libertação controlada, utilizando como exemplo o cetoprofeno. A avaliação 
da toxicidade e da atividade anti-inflamatória dos filmes produzidos foi considerada es-
tando em curso neste momento no grupo do Professor Armando Cunha Júnior.
Palavras chave: Cetoprofeno, Dispersões aquosas de poliuretano, Libertação controlada.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para a deter-

minação da morfologia do fémur, através da análise de 6 tomografias computorizadas 
a senhoras com idades compreendidas entre os 37 e os 56 anos. Sendo o fémur o osso 
mais longo e resistente do corpo humano é de interesse estudar a forma e geometria 
óssea, em função da idade do indivíduo. Para cumprimento desse objetivo foram obti-
das diferentes medições ao longo da geometria óssea, tanto para o fémur esquerdo 
como para o direito. Para a medição efetuada foram utilizados os programas IQ-View 
Lite e Centricity Dicom Viewer. Os parâmetros em análise possibilitaram o cálculo do 
desvio medial; desvio vertical; o diâmetro da cabeça do fémur; a largura acima, na base 
e a meio do trocânter menor; a largura do periósteo e do endósteo; o istmo femoral 
e por fim o ângulo colodiafisário, ao longo da anatomia do osso femoral. Com base 
nas medições efetuadas e no cálculo da respetiva média, mediana e desvio padrão, é 
possível verificar se a morfologia do fémur se altera em função da idade, sendo regista-
das as diferenças entre o fémur esquerdo e o fémur direito. Os resultados do presente 
estudo permitirão obter os parâmetros da geometria óssea do fémur possibilitando a 
conceção de uma prótese femoral. Os parâmetros registados serão ainda comparados 
com outros estudos referenciados.
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Resumo
Os perfis enformados a frio têm uma grande aplicação em estruturas de aço leve 

(“lightsteelframing”), nomeadamente em edifícios, devido à sua leveza e resistência 
mecânica específica. Tratando-se de elementos estruturais de parede fina, são em ge-
ral classificados como secções de classe 4 segundo o Eurocódigo 3, parte1 e sujeitos a 
fenómenos de instabilidade local, distorcional e global, ou uma interação destes três 
modos. Quando expostos a uma condição de incêndio atingem o colapso a baixas tem-
peraturas, traduzindo-se num baixo tempo de resistência ao fogo.

Este trabalho aborda o comportamento térmico e mecânico de perfis de aço en-
formados a frio através de um estudo experimental à temperatura ambiente e simul-
taneamente em condições de incêndio. São analisadas secções C e Z com espessuras 
de chapa de 1.5 e 2[mm] e três alturas da secção distintas. A capacidade resistente dos 
perfis é determinada à temperatura ambiente por um conjunto de 12 testes através da 
aplicação de uma força de compressão continuamente crescente até se atingiro colap-
so do elemento. Em situação de incêndio são realizados 24 testes num forno de resis-
tência ao fogo, apresentado na Figura 1, nos quais o elemento estrutural é submetido 
a um carregamento mecânico constante, representativo de um grau de utilização, e 
simultaneamente ao fogo através da curva de incêndio padrão. Estes ensaios permitem 
a determinação do tempo de resistência ao fogo e da temperatura crítica dos perfis 
ensaiados.

Os resultados são comparados com aqueles provenientes dos modelos simplifica-
dos do Eurocódigo 3, verificando-se que, tendencialmente, os obtidos pelos modelos 
simplificados são em geral superiores aos obtidos nos ensaios experimentais, como se 
apresenta na Figura 1.
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Figura 1 – Setup experimental dos ensaios realizados à temperatura ambiente e ao fogo. 

Comparação entre os resultados experimentais e os obtidos pelo Eurocódigo 3 da resistência 
mecânica, tempo e temperatura de resistência ao fogo. 
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Figura 1 – Setup experimental dos ensaios realizados à temperatura ambiente e ao 
fogo. Comparação entre os resultados experimentais e os obtidos pelo Eurocódigo 3 

da resistência mecânica, tempo e temperatura de resistência ao fogo.
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Resumo

O polidimetilsiloxano (PDMS) é um elastómero pertencente à família dos mate-
riais poliméricos biocompatíveis. Este material apresenta propriedades muito atrativas 
no que diz respeito a aplicações em biomedicina. Alguns exemplos são a utilização de 
dispositivos biomédicos em PDMS para a separação e classificação de células [1-4]. No 
entanto, algumas propriedades mecânicas deste material tais como a adesão, não fo-
ram ainda totalmente testadas. De forma a obter informação mais detalhada sobre as 
propriedades mecânicas do PDMS foram efetuados alguns testes, incluindo ensaios de 
tração e adesão do PDMS ao vidro (adesão natural e adesão por Spin Coater). Neste 
estudo foram testados três rácios: 5:1, 10:1 e 20:1 e duas temperaturas de cura: 80ºC 
e 125ºC. Após a realização dos ensaios de tração verificou-se que os melhores resulta-
dos correspondem ao PDMS com um rácio 10:1 curado a 125ºC. Estes resultados foram 
coerentes propriedades obtidas com os ensaios de adesão simples e com a adesão de 
uma película de PDMS no vidro, sendo esta película realizada com o auxílio de um Spin 
Coater. Para além destes ensaios foram ainda efetuadas várias medições do caudal e 
das quedas de pressão máximas que os microdispositivos médicos propostos neste tra-
balho conseguem atingir durante o escoamento de um fluido Newtoniano.

Palavras-chave: biomicrofluidica, microcanais, PDMS, propriedades mecânicas.
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Resumo
Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular Tecnologias de Reabi-

litação pertencente ao mestrado de Tecnologias Biomédicas do Instituto Politécnico 
de Bragança. Teve como principal objetivo analisar os estímulos musculares através da 
eletromiografia durante a marcha com diferentes tipos de calçado. O calçado utilizado 
possuía diferentes solas e onde se pretendia verificar qual exigia menor esforço muscu-
lar durante a marcha. Para tal recorreu-se ao software BIOPAC, presente no Laboratório 
de Tecnologias Biomédicas, para a recolha dos sinais eletromiográficos. A marcha foi 
efetuada numa passadeira a velocidade constante de 3km/h.

Segundo a literatura, a força total existente na contração muscular e o número de 
fibras musculares ativadas durante a marcha estão diretamente relacionadas com a am-
plitude do sinal eletromiográfico. Os principais resultados obtidos neste estudo foram 
que com a utilização de sandálias com tacão registou-se um valor máximo de amplitude 
e de área e ainda que no caso das sandálias sem tacão possuem valores inferiores de 
amplitude e área.

Os resultados obtidos podem conter erros devido à influência do movimento dos 
cabos, que têm como função a transferência dos dados adquiridos nos sensores para o 
suporte digital (computador), pois pode-se estar a adicionar ruído ao sinal. Outro fator 
que pode contribuir para um resultado menos fiável foi o facto de não se ter limpo a 
pele com álcool, bem como a colocação dos elétrodos não ter sido precisa. De notar 
ainda que os elétrodos utilizados foram da marca DAHLHAUSEN (Ag/AgCl), os quais 
podem não ter sido a melhor escolha para o estudo efetuado. O erro da passadeira 
também pode exercer uma influência sobre os resultados.

Palavras-chave: Calçado; Eletromiografia; Marcha Humana; Músculo Gastrocnémico
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Resumo
Uma epidemia é um problema de saúde pública sendo importante modelar a sua 

propagação para que se possa atuar sobre ela. Para realizar a modelação existem duas 
grandes classes de   com origem no modelo predador-presa (Lotka-Volterra), utilizam 
equações diferenciais para modelar o (de)crescimento das populações envolvidas. Es-
tes modelos são o modelo Suscetíveis-Infetados (SI) e o modelo Suscetíveis-Infetados-
-Recuperados (SIR) nas suas três variantes, simples, baseado em equações algébricas e 
com atraso, que, neste trabalho, foram implementados em Matlab para modelar casos 
propostos na literatura. Os resultados permitem compreender a evolução geral de uma 
epidemia em função de certos fatores determinantes como é o caso do período de con-
tágio e da taxa de contágio da doença. Os modelos estocásticos utilizam informação es-
tatística sobre a população afetada para gerar padrões que facilitam a sua análise. Nes-
te estudo, foram aplicados modelos estocásticos, designados de modelos de duração 
não paramétrica, para modelar a propagação da gripe em Portugal entre novembro de 
2010 e maio de 2011. Conclui-se que existem certas características populacionais, como 
os hábitos tabágicos, que potenciam o risco de contágio. Verifica-se, também, que ou-
tras características, como o género ou meio de transporte habitualmente utilizado, não 
influenciaram a tendência para o contágio, no período considerado.

Palavras-Chave: Gripe; Modelação epidemiológica; Modelos determinísticos; Modelos 
estocásticos.
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Resumo
O objetivo deste estudo é a avaliação da atividade muscular no tronco humano 

durante um exercício físico, recorrendo à termografia infravermelha. Utilizando técni-
cas termográficas é possível estudar a atividade funcional e metabólica dos tecidos, 
incluindo o tecido muscular e articular. É uma técnica que possibilita a análise de esfor-
ços e síndromes dolorosos em tempo real. Pretende-se analisar, utilizando esta técnica, 
jovens após uma marcha numa passadeira rolante com sobrecarga ao ombro, neste 
caso um computador pessoal, determinando desequilíbrios posturais percursores de 
ocorrências de lesões agudas e crónicas (Rocha, Queijo, & Santos, 2013).

O método consistia em obter uma imagem termográfica de um sujeito, em segui-
da ele caminharia numa passadeira rolante com uma mochila de 5,4Kg carregada no 
ombro direito durante 15 minutos onde, no final era retirada mais uma imagem. Após 
cinco minutos de repouso era obtida outra imagem. Posteriormente as imagens eram 
analisadas num software próprio.

Conclui-se que, a temperatura do sujeito desce após os 15 mintuos de marcha, 
provavelmente devido à transpiração do sujeito e que existem três grupos musculares 
mais afetados, nomeadamente o ombro onde a carga é transportada e o trapézio e 
abdómen do lado esquerdo provavelmente devido à necessidade do corpo manter uma 
postura correcta, utilizando estes músculos para realizar contra peso. Também é possí-
vel observar que a roupa tem interferência nos resultados finais bem como o índice de 
gordura corporal e o trabalho efetuado antes do exercício.

Palavras-chave: Termografia infravermelha, Movimento Humano, Desequilíbrios Pos-
turais
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Resumo
A crescente complexidade das águas residuais tem levado ao aumento do número 

de poluentes que são refractários aos processos convencionais de tratamento bioló-
gico. Tipicamente, a transferência deste tipo de poluentes para uma fase sólida – via 
adsorção – tem sido um método bastante utilizado; contudo, no sentido de promover a 
sua efetiva destruição, com especial incidência em águas residuais de origem industrial, 
surgem os processos avançados de oxidação (AOP, Advanced Oxidation Processes) – 
baseados na geração, e subsequente utilização, de radicais hidroxilo (HO•), conhecidos 
fortes agentes oxidantes. A oxidação catalítica com peróxido de hidrogénio (CWPO, Ca-
talytic Wet Peroxide Oxidation) é um AOP que utiliza peróxido de hidrogénio (H2O2) e 
um catalisador para promover a produção de HO•, sendo eficiente na oxidação de uma 
gama alargada de poluentes em fase aquosa. A utilização de iões metálicos como catali-
sadores em processos de CWPO (e.g. processo de Fenton) é eficaz, contudo apresenta 
como principal desvantagem a presença de espécies metálicas na água residual tratada. 
No sentido de superar esta desvantagem, tem vindo a ser demonstrado, desde o final 
da década de 90, que materiais de carbono podem atuar eles próprios como catalisa-
dores livres de metais em processos de CWPO; em trabalhos anteriores do nosso grupo 
foi estudada a atividade de carvões ativados, de xerogéis de carbono e de nanotubos 
de carbono para o processo de CWPO (Gomes et al., 2011; Ribeiro et al., 2012, Ribeiro et 
al., 2013).
Palavras-chave: Carvão ativado; Catalisadores livres de metais; Nanotubos de carbono; 
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Abstract
Abnormal microscopic blood flow behaviors are often associated with several dis-

orders and diseases, such as hypertension, anemia, diabetes, cancer and malaria (Yin 
et al., 2013; Kim et al., 2012; Fujiwara et al., 2009). Therefore, an automatic cell tracking 
method able to acquire some cell features that can change along the trajectories may 
help to diagnose several microvascular diseases.

In this study, it is presented an automatic tracking method able to compute au-
tomatically red blood cells (RBCs) trajectories using OpenCV (Bradski, 2000), in order 
to minimize user errors and shorten handling time when compared to the traditional 
manual methods (Lima et al., 2009). The proposed method is based on optical flow 
calculation assisted by the maximization of the template-matching product. The Opti-
cal flow was used to estimate the cell shifts that occurred between two consecutive 
frames of a video sequence. The optical flow process could present some estimation er-
rors. To correct it, we used a search method based on template-matching. The function 
matchTemplate (Bradski, 2000) calculates a normed correlation. The global maximum 
of the correlations corresponds to a best match and to a true cell location.

In the present work, an automatic tracking of red blood cells trajectories was suc-
cessfully implemented, using OpenCV. The data processing time using this method is 
short and RBCs trajectories were obtained correctly for the majority of the cells (76%).

Keywords: OpenCV; Optical flow; Red blood cells; Template-Matching; Tracking.
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Resumo
A maioria das pessoas passa cerca de 90% do seu tempo em ambientes fechados, 

e por isso, a qualidade do ar interior é de grande importância para a produtividade, e 
o bem-estar e saúde do homem (EEA, 2013). O desenvolvimento deste estudo surgiu 
com o objetivo de avaliar a dinâmica do CO2 em salas de aula sem ventilação mecâni-
ca. Foram realizados 24 ensaios no Instituto Politécnico de Bragança, de Março a Maio 
de 2013, com monitorização de CO2, de temperatura e humidade relativa, bem como 
condições meteorológicas exteriores. Com base nesses dados e através da equação 
geral da evolução temporal da concentração do CO2 em ambientes interiores (Griffiths 
e Eftekhari, 2008), foi possível obter o caudal de renovação de ar. Em condições de 
ausência de ventilação, os níveis de CO2 atingem rapidamente os 1000 ppm, mesmo em 
situações em que a ocupação é inferior a 30%. Nas salas mais pequenas, os valores mé-
dios, situam-se entre os 1900 e 2300 ppm e nas salas de maior dimensão variam entre os 
1000 e 1400 ppm, dado assegurarem um maior volume por ocupante. Quanto à ventila-
ção natural, verificou-se que, na ausência de aberturas, a entrada de ar novo oscilou em 
média entre 1,0 e 1,5 renovações de ar por hora. Com aberturas, a ventilação dos espa-
ços interiores melhorou bastante, tendo-se registado aumentos médios de 4 a 10 vezes 
superiores por m2 de abertura. Estes valores são representativos de um conjunto vasto 
de condições ambientais, nomeadamente de condições de vento e de diferença de tem-
peratura exterior e interior. Essas aberturas, em simultâneo ou não, poderão assegurar 
a redução do CO2 abaixo dos valores recomendáveis, mas implicará áreas e tempos de 
abertura relativamente longos, que poderão ser dissuasores nas épocas frias.

Palavras-chave: ar interior; dióxido de carbono; monitorização; salas de aula; ventilação 
natural.
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Abstract
The continued growth of the world energy consumption requires the implementa-

tion of new and effective energy strategies, targeted to enhance the transition toward 
low-carbon technologies, where energy efficiency and renewable energies play a major 
role. In order to cope within this scenario, an intelligent integration in electrical energy 
infrastructure, called Smart Grids, allows the implementation of the Conservation Volt-
age Regulation (CVR) technique, which is based on the premise that reduction of the 
supplier voltage will lead to reduced energy consumption by final consumers without 
harming their appliances.

This work aims to evaluate the power consumption reduction due to CVR imple-
mentation and its economic viability at residential level. Several experimental tests were 
carried out on residential appliances, including lighting systems, liquid-crystal-display 
televisions, washing machines, air-conditioning devices, fridges and laptop computers.

To quantify the energy savings achieved by the CVR implementation for each of 
the mentioned equipment, it was used the CVR factor, fCVR, which measures the ratio 
between energy savings and voltage reduction. This quantitative indicator has typical 
values between 0,4 and 1,0, and may take values higher than 1,0 in the case of resistive 
loads, upon how long they are in operation.

The obtained results validate the implementation of CVR technique at residential 
level, indicating a considerable energy and money savings for final consumers.

Keywords: Conservation Voltage Regulation, Energy efficiency, Smart grids.
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Resumo
Algumas intervenções médicas podem levar à entrada de microbolhas gasosas na 

corrente sanguínea. Estas bolhas gasosas circulam ao longo dos vasos sanguíneos po-
dendo alojar-se nos vasos capilares obstruindo a circulação de sangue, ocorrendo desta 
forma uma embolia gasosa. A obstrução da circulação pode levar à deterioração dos 
tecidos e, em determinados casos, causar a morte [1].

A dificuldade de observação directa do comportamento das bolhas gasosas no in-
terior do corpo humano sugere que em alternativa se usem modelos in vitro [2, 3]. O 
objectivo deste trabalho consiste na fabricação por xurografia de um dispositivo em 
polidimetilsiloxano (PDMS) capaz de produzir microbolhas. Com o auxílio de um siste-
ma de microscopia foi possível visualizar e analisar o comportamento de microbolhas 
gasosas a circularem ao longo dos microcanais.

Palavras-Chave: Escoamento Sanguíneo; Embolias; Microbolhas; Xurografia.
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Resumo
Com a evolução tecnológica dos meios e dispositivos ao nosso dispor ao longo 

dos anos, devemos tentar aproveitar e usar o máximo possível dessa tecnologia para 
o bem-estar e segurança das pessoas, principalmente com as que necessitam de mais 
cuidados.

Esta dissertação enquadra-se precisamente nesse objectivo, o de aumentar a segu-
rança através de um sistema aplicado numa cadeira de rodas. Partindo deste princípio, 
este projecto apresenta uma solução para que seja possível resolver este problema. 
É necessário por isso desenvolver uma aplicação capaz de tomar decisões através de 
um sistema de visão artificial que seja aplicado ao problema em questão. Para isso, o 
dispositivo escolhido para este caso é o Microsoft Kinect, um equipamento de visão 
tridimensional, estudado profundamente de modo a compreender todo o seu funciona-
mento e constituição para melhor aplicar as suas características ao problema em causa. 
Para o uso deste dispositivo, desenvolveu-se uma aplicação capaz de realizar estudos e 
cálculos através da análise da imagem recebida, podendo tomar decisões e alertar para 
as mudanças no meio, recorrendo à plataforma Lazarus. Esta aplicação é assim capaz 
de rápidas análises à informação extraída da imagem recebida mas principalmente da 
profundidade que o Microsoft Kinect adquire do meio observado.

Numa fase inicial, recolheu-se imagens fixas do meio e recorreu-se ao software 
Matlab para a sua análise estática, de momentos e situações pontuais, ou seja, um pro-
cessamento de imagem básico em que se detectavam obstáculos ou impedimentos na 
imagem; numa segunda fase, a aplicação desenvolvida em Lazarus deteta, em tempo 
real e situações simples, objectos numa vista em frente e buracos ou desníveis no chão. 
Através da interface desenvolvida é possível visualizar a distância a certos pontos da 
imagem, chamados de sensores virtuais, assim como uma sinalização se o “caminho” 
está livre, ou encontra algum impedimento para o seu normal funcionamento.
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Abstract
Ever since the clinical significance of red blood cells (RBCs) deformability became 

a possible way to diagnose several pathologies, many methods of measuring this phe-
nomenon have been proposed. Some examples are the rheoscopy [2] and micropipette 
aspiration [5]. Recently, by using a soft lithography technique it is possible to fabricate 
transparent micrometer-sized channels to study motion and dynamical deformation of 
cells flowing through the microchannels [3, 4].

In this study, an image processing and analyzing method has been developed in 
the MATLAB environment, to characterize the motion of RBCs flowing through a micro-
channel with a smooth contraction shape.

After obtaining the images, it was applied a pre-processing stage, which consisted 
of removing the background noise and some artifacts, adjust the image contrast and 
the application of a median filter. For the image segmentation, it was used the water-
shed approach.

In order to predict the next position of the cells it was used the optical flow [1] and 
the keyhole model proposed by keyhole-Aldasoro Reys et al [6].

The direction of optical flow, obtained for each region, allowed to place the keyhole 
model so that it includes the child cell, allowing to identify and characterize the cell.

The complexity of the studied images make difficult the cells segmentation, so 
some errors in the cells tracking may occur. However the model has proven to be a 
promising technique for tracking cell.
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Resumo
O sucesso de todos os procedimentos envolventes nas manutenções preventivas 

depende de decisões, uma boa gestão prévia e organização de todos os órgãos envol-
ventes, para que os equipamentos médicos maximizem o seu desempenho e prolon-
guem a sua vida útil a um custo compensador para a instituição hospitalar.

Dentro deste contexto, foram elaboradas listagens exaustivas aos equipamentos 
à medida que se executavam as manutenções preventivas, para que contribuíssem na 
atualização da base de dados do programa MAC e por outro lado, se pudesse efetuar 
uma estimativa do mês das próximas manutenções preventivas, de acordo com a perio-
dicidade recomendada pelos manuais de serviço dos equipamentos médicos.

O presente trabalho escrito pretende, inicialmente, a descrição de alguns temas 
essenciais referentes ao estágio desenvolvido e, seguidamente, a apresentação do tra-
balho prático realizado. O estágio foi desenvolvido ao longo de 6 meses (desde 20 de 
novembro de 2012 até 24 de maio de 2013) no Serviço de Instalações de Equipamentos 
do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Todos os dados apresentados são referentes a esse período de análise, sendo que 
são apresentadas algumas estimativas do comportamento esperado de algumas ativi-
dades, relativas às manutenções preventivas, a fim de retirar algumas conclusões alusi-
vas às manutenções preventivas para o próximo ano.

Palavras-chave: Equipamentos Médicos; Manutenções preventivas; Serviço de Insta-
lação de Equipamentos.
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Resumo
Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto da Licen-

ciatura em Engenharia Biomédica do Instituto Politécnico de Bragança. Teve como 
principal objetivo desenvolver um processo de microencapsulação para proteção do 
α-tocoferol, a principal forma da vitamina E. O α-tocoferol é um antioxidante que pos-
sui um papel importante na proteção do organismo contra certos tipos de cancro e do 
envelhecimento da pele. Contudo, apresenta instabilidade à temperatura, oxigénio 
e luz, sendo importante a sua microencapsulação para garantir a sua proteção. Os 
estudos preliminares levados a cabo no âmbito da unidade curricular supramencio-
nada consideram a utilização de duas matrizes poliméricas (quitosano e alginato), 
optando-se neste trabalho por apresentar os resultados obtidos com o quitosano e 
na perspetiva do desenvolvimento do processo de microencapsulação. Numa última 
etapa, o comportamento das microesferas produzidas foi testado para diferentes 
condições de pH.

Para o processo de microencapsulação foi utilizada uma unidade de microen-
capsulação NISCO Var J30, existente nas instalações do LSRE-IPB. Esta unidade é 
constituída por um controlador de pressão ligado a uma fonte de gás (azoto), uma 
bomba seringa e um bico atomizador (nozzle). O controlador de pressão e a bomba 
de seringa garantem o controlo da pressão e do caudal de alimentação ao nozzle, 
respetivamente. O spray formado no nozzle é constituído por partículas de tamanho 
micrométrico, dependendo este da dimensão do orifício e das condições operató-
rias. As partículas assim formadas contactaram depois com uma solução de coagu-
lação, que no caso do quitosano correspondeu a uma solução de hidróxido de sódio 
(NaOH). Foram testadas as seguintes variáveis: pressão, caudal, teor de princípio ati-
vo e teor de emulsionante. O processo desenvolvido compreendeu as seguintes eta-
pas: (i) preparação de uma emulsão óleo-em-água estabilizada com um emulsionante 
(FO=α-tocoferol+Tween20; FA=solução de quitosano em meio ácido), (ii) atomização 
da emulsão preparada, (iii) consolidação das microesferas em solução de NaOH e (iv) 
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separação e lavagem das microesferas produzidas.
Em síntese, efetuou-se a microencapsulação do α-tocoferol com sucesso verifican-

do-se que as microesferas mantêm a sua integridade a pH neutro. Adicionalmente re-
sistem a pH básico e desagregam-se a pH ácido. Assim, as microesferas de quitosano 
apresentam potencial para proteger o α-tocoferol e proporcionar uma libertação loca-
lizada no estômago.

Palavras-chave: Quitosano; α-tocoferol; Microesferas.
Agradecimentos: Os autores agradecem à FCT pelo apoio financeiro ao LSRE (projeto 
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Resumo
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tem assumido uma relevância cres-

cente a nível global. Relativamente ao contexto Europeu, a Comissão Europeia tem de-
senvolvido diversas iniciativas no sentido de promover a RSE. Assim, as organizações 
têm hoje um poder e uma influência crescente na economia e deverão assumir respon-
sabilidades pela correta geração de riqueza e pela sua distribuição equitativa, o que 
contribuirá para a sua sustentabilidade. Seguindo esta linha de raciocínio pretendeu-se 
identificar grupos homogéneos de empresas cotadas na EURONEXT pertencentes ao 
PSI-20, de acordo com a atuação socialmente responsável, tendo por base a análise de 
clusters. Para tal, utilizaram-se as seguintes variáveis: Gestão Responsável; Gestão dos 
Recursos Humanos; Saúde e Segurança no Trabalho; Gestão do Impacto Ambiental e 
dos Recursos Naturais; Ética Empresarial; Comunidades Locais; Stakeholders; Direitos 
Humanos; Preocupações Ambientais e Filantrópicas Globais; Instrumentos de RSE.

O estudo incidiu sobre 19 empresas de referência e abrangeu um período de aná-
lise de cinco anos (2005-2009). Esta escolha deveu-se ao facto das empresas cotadas 
na EURONEXT LISBON serem obrigadas desde 2005 a relatar as suas contas de acordo 
com as Normas Internacionais de Contabilidade, encontrando-se predispostas a adotar 
práticas de RSE. Os resultados indicaram três clusters que se classificaram em RSE Baixa 
(incluiu 3 empresas), RSE Média (incluiu 12 empresas) e RSE Elevada (incluiu 4 empre-
sas).

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial, Desempenho Económico-Finan-
ceiro, Desenvolvimento Sustentável, Análise Multivariada.
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Resumo
A par da evolução da nanotecnologia, assiste-se a uma crescente preocupação so-

bre eventuais riscos/toxicidade que os nanotransportadores possam representar [1]. A 
maioria dos trabalhos publicados relativos à avaliação da citotoxicidade in vitro de na-
notransportadores (NT) incide na comparação quando a substância ativa (SA) é admi-
nistrada em solução ou nanoencapsulada, sendo escassos os estudos que visam avaliar 
a possível toxicidade do NT por si só (sem SA).

O objetivo deste trabalho consistiu na avaliação da citotoxicidade de NT sem SA 
em função da sua densidade populacional, tendo sido testados quatro NT distintos: na-
nocápsulas (NC), nanoesferas (NE), transportadores lipídicos nanoestruturados (NLC) 
e lipossomas, com oito densidades populacionais (diluições décimais de 2,10×1012 part/
mL a 2,10×105 part/mL). A avaliação da citotoxicidade realizou-se numa cultura primária 
(linfócitos) pelo teste do MTT e numa linha celular (fibroblastos 3T3) pelo teste do ver-
melho neutro (NR).

À exceção dos lipossomas, verificou-se um ligeiro decréscimo da viabilidade celular 
dos linfócitos quando expostos às duas concentrações mais elevadas de NT, sendo a 
menor viabilidade (69,2%) obtida com os NLC. Para a maior concentração de cada um 
dos NT, a viabilidade celular dos fibroblastos 3T3 apresentou um decréscimo considerá-
vel, obtendo-se valores de IC50 de 1,12×1011 part/mL para as NC, 4,13×1011part/mL para 
as NE e 1,59×1010part/mL para os NLC.

Palavras-chave: Citotoxicidade; Fibroblastos 3T3; IC50; Linfócitos humanos; Nanotrans-
portadores sem substância ativa.
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Resumo
Os nanotransportadores (NT) são sistemas desenvolvidos à escala nanométrica (< 

1μm) sendo usados como veículo de substâncias ativas (SA) [1]. Atualmente a maioria 
dos trabalhos foca o encapsulamento de fármacos e caracterização dos NT obtidos, 
sendo escassos os dados relativos a NT sem SA.

Este trabalho teve como objectivo a preparação e caracterização de diferentes ti-
pos de NT sem SA: lipossomas (L), nanocápsulas (NC), nanoesferas (NE) e transporta-
dores lipídicos nanoestruturados (NLC). Os lipossomas foram preparados pelo método 
de hidratação do filme lipídico seguido de extrusão mecânica, as NC e NE por nanopre-
cipitação e os NLC por homogeneização a alta pressão a quente. Cada NT foi preparado 
mediante a realização de 3 ensaios independentes. Os NT obtidos foram caracterizados 
no que respeita (i) a sua concentração, por análise de localização de nanopartículas, (ii) 
tamanho médio e (iii) índice de polidispersão (PdI) ambos por dispersão dinâmica de 
luz, (iv) potencial Zeta e (v) pH.

Os NT que apresentaram maior concentração foram os lipossomas (média de 
6,27x1013 part/ml). O diâmetro hidrodinâmico médio dos NT variou entre 127,9±1,5 nm 
(NE) e 176,0±0,6 nm (NC) e o potencial zeta entre -6,7±2,7 mV (L) e -18,9±3,7 mV (NE). 
Em todas as amostras, não se verificou alterações consideráveis de pH. De entre os NT 
preparados, as NE apresentaram menor tamanho, maior valor absoluto de potencial 
zeta e baixo PdI. Mais ainda, foram os que apresentaram os resultados mais reprodu-
tíveis.

Palavras-chave: Lipossomas; Nanocápsulas; Nanoesferas; Nanotransportadores sem 
substância ativa; Transportadores lipídicos nanoestruturados.
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Resumo
Atualmente, muitas pessoas sofrem de stresse e ansiedade e as terapias alternati-

vas e/ou complementares surgem como uma possível solução no controlo destes pro-
blemas.

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da aromaterapia na diminuição de 
níveis de stresse e ansiedade dos utentes que recorreram à aromaterapia numa clínica 
da cidade de Bragança (Portugal). Participaram no estudo 36 indivíduos, de ambos os 
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e 45 anos, que foram divididos em dois 
grupos: os que receberam tratamento com uma sinergia de óleos essenciais e massa-
gem, “grupo aroma” e outro que apenas recebeu massagem “grupo controlo”. Os par-
ticipantes foram avaliados quanto a níveis de stresse e ansiedade antes e após o trata-
mento, pela escala de sintomas de stresse Cohen (1983) [1] e ansiedade Hamilton (1992) 
[2]. O tratamento consistiu em catorze sessões, uma vez por semana, de trinta minutos 
cada. Os níveis de stresse e ansiedade antes e após o tratamento, foram comparados 
estatisticamente com um nível de significância de 5% (r<0,05). 

No final do tratamento, a aromaterapia mostrou-se eficaz na diminuição dos níveis 
de stresse e ansiedade. O grupo aroma apresentou uma diminuição significativa de 12% 
e 30%, no que respeita ao stresse e ansiedade, respetivamente, enquanto no grupo con-
trolo observou-se uma menor diminuição destes níveis (de 3% do stresse e de 2,6% da 
ansiedade). No entanto, são necessários mais estudos para identificar as razões desta 
diminuição e, igualmente, compreender quais os compostos químicos e mecanismos de 
ação inerentes a cada óleo essencial utilizado.

Palavras-chave: Aromaterapia; Lavandula angustifolia Mill; Matricaria recutita L; Óleos 
essenciais; Terapias Complementares.
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Resumo
Com o presente trabalho pretendeu-se analisar algumas das implicações para os 

Técnicos Oficiais de Contas (TOC) decorrentes das recentes alterações à normaliza-
ção contabilística em Portugal. Foi necessário utilizar como instrumento de recolha de 
dados um inquérito por questionário. Este foi aplicado a todos os TOC, em Portugal, 
inscritos na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Validaram-se 415 questionários e 
assumiu-se um erro amostral de 4,8% e um nível de significância de 5%.

Os resultados obtidos através do estudo empírico revelaram, essencialmente, que 
os TOC sentiram uma grande mudança com a entrada em vigor do Sistema de Normali-
zação Contabilística (SNC), que necessitaram de assistir a muitas mais horas de forma-
ção do que em anos anteriores, que os conceitos se alteraram, a forma de pensar se 
alterou, que as formações ministradas pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas são 
de qualidade, que as áreas temáticas onde se sentem mais dificuldades são na aplica-
ção do justo valor e nos testes de imparidade, que o SNC permitirá maior liberdade de 
pensamento e que o TOC deve ser o parceiro privilegiado do empresário. Contudo, os 
profissionais da contabilidade demonstraram uma capacidade de adaptação positiva, 
pois na sua maioria sentiram poucas dificuldades na transição do Plano Oficial de Conta-
bilidade para o Sistema de Normalização Contabilística. Ainda, os TOC reconhecem que 
a sua principal função será o cumprimento das obrigações fiscais, que a contabilidade 
ainda não vai ser independente da fiscalidade e que o SNC vai aumentar o grau de con-
flitualidade entre as empresas e a administração fiscal.

Palavras-chave: Plano Oficial de Contabilidade; Sistema de Normalização Contabilística 
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Resumo 
Tendo em conta que o consumidor possui mais informação relevante sobre os pro-

dutos e as estratégias que o suportam, torna-se necessário conhecer a informação que 
permite ir ao encontro das verdadeiras necessidades do consumidor, bem como a for-
ma de melhor o satisfazer e fidelizar. 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto da Inter-
net na intenção da compra on-line. Pretendeu-se, assim, compreender o papel da ati-
tude do consumidor em relação à compra pela Internet e a relação do mesmo com as 
compras on-line, bem como a sua satisfação em relação à orientação da compra por im-
pulso, orientação da marca, orientação da qualidade, experiência das compras on-line. 

Analisaram-se as atitudes dos consumidores nas diferentes regiões de Portugal: 
Norte, Centro, Sul e Ilhas. A amostra encontrada para aferir sobre a população foi de 
360 indivíduos selecionados proporcionalmente à população existente, em cada região. 
Para tal, assumiu-se um erro amostral de 5,16% e um nível de significância de 5%. 

De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que os consumidores manifes-
taram uma atitude positiva em relação ao impacto da Internet na intenção da compra 
on-line. Observou-se, ainda, que os fatores que mais influenciam a escolha da compra 
on-line são: encontrar marcas e produtos conhecidos, a disponibilidade de produtos de 
alta qualidade e serviços prestados e ter confiança on-line.

Palavras-chave: Atitude do Consumidor; Comércio Eletrónico; Compras On-line; Inten-
ção de Compra On-line; Internet.
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Abstract
One of most popular and traditional method to fabricate microfluidic devices is the 

soft-lithography technique with polydimethylsiloxane (PDMS) [1, 2]. By using this fab-
rication technique several researchers [3-5] have demonstrated that the cell free layer 
could be enhanced by using a microchannel containing a constriction followed by sud-
den expansion to separate plasma from the whole in vitro blood. Although the results 
are extremely encouraging, the high costs and time-consuming involved in the tradi-
tional photolithography process is currently slowing down the interest of the industrial 
community to commercialize microfluidic devices for engineering and biomedical appli-
cations. Hence, it is crucial to develop simple, rapid and low-cost alternative technique 
to fabricate microfluidic systems. Recently, Pinto et al. [6] have used a nonlithographic 
technique, known as xurography, to perform blood flow studies in bifurcations and 
confluences. However, by using this method it was not possible to fabricate microchan-
nels less than 100 μm width and as a result blood flow studies were limited to geom-
etries bigger than 100 μm. In this work, we present a hybrid method able to perform in 
vitro blood flow studies in microchannels smaller than 100 μm. The proposed method 
comprises the use of glass capillaries combined with the xurography technique. The 
preliminary results show that by using this method it is possible to perform separation 
of red blood cells from plasma.
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Resumo
A xurografia é uma técnica de baixo custo que recorre a equipamentos e materiais 

usualmente utilizados na indústria gráfica, como plotters de corte e vinil e atualmente 
têm vindo a ser utlizadas na fabricação de moldes para a produção de microcanais [1, 
2]. Recentemente, têm-se efetuado diversos estudos sobre o comportamento do san-
gue em microcanais fabricados por litografia suave [3-5]. O objectivo principal deste 
trabalho é a fabricação de microcanais em polidimetilsiloxano (PDMS) e analisar o es-
coamento sanguíneo em várias geometrias obtidas a partir de moldes produzidos por 
xurografia. Verificou-se que a xurografia permite a fabricação de moldes de diferentes 
geometrias à escala mícron e os fenómenos de escoamento observados são idênticos 
aos já observados nos estudos que recorrem a litografia suave.

Palavras-Chave: Microfabricação de baixo custo, xurografia, microcanais, escoamento 
sanguíneo.
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