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I Jornada de Iniciação Científica – UNISANTOS 

Tema: Em Busca da Formação de Pesquisadores 
 

 
 O PROIN - Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Católica 
de Santos, foi instituído com a finalidade básica de proporcionar uma formação científica a 
estudantes da graduação, por meio da participação ativa dos mesmos em projetos de 
pesquisa desenvolvidos dentro da Universidade, nas mais diferentes áreas do 
conhecimento.  Para organizar e gerenciar o PROIN foi criado o COIC – Comitê 
Institucional de Iniciação Científica, em conformidade com as recomendações expressas 
na resolução normativa do CNPq – RN 015/2004. 
 A fase operacional do PROIN foi consolidada neste ano de 2005 com a 
participação ativa de mais de 40 alunos da graduação, dos quais, 25 foram patrocinados 
com bolsa de pesquisa institucional da UNISANTOS e os demais, desenvolveram os seus 
projetos com auxílios provenientes de outras agências de fomento, principalmente, da 
FAPESP e do CNPq.  
 Nesta oportunidade e com muito orgulho e satisfação de todos os envolvidos, é que 
está sendo divulgado o primeiro resultado da implantação do PROIN, em uma Jornada de 
Iniciação Científica.  O tema escolhido vai de encontro com o principal objetivo de 
qualquer programa com estas características, que é a formação de novos pesquisadores.  
O evento, aberto também a alunos que desenvolvem projetos de iniciação científica em 
outras universidades, contou com a participação de 41 trabalhos, selecionados seguindo 
os critérios de qualidade estabelecidos pelo regimento interno do COIC.  
 Os membros da Comissão Organizadora, constituídos por pesquisadores 
experientes e produtivos, desempenharam com muito profissionalismo e responsabilidade 
as atividades que lhes foram atribuídas, principalmente, no que se referiu à seleção dos 
trabalhos e à estruturação do evento.   
 Espera-se que a I Jornada de Iniciação Científica da UNISANTOS seja mais um 
dos agentes motivadores na formação dos novos talentos e que possa constituir-se em 
um espaço adequado para propiciar a troca de informações e experiências entre os 
jovens pesquisadores participantes.   
 Para finalizar esta apresentação, seria importante agradecer a dedicação e 
solidariedade de toda a equipe envolvida na realização do evento: comissão 
organizadora, funcionários, docentes, orientadores e alunos. 
 
 
 

Luiz Paulo Geraldo 
Coordenador do Comitê Institucional de Pesquisa 
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RESUMO # 1 
 

EFETIVIDADE DAS NORMAS DE DIREITO URBANÍSTICO:  
O CASO DO CENTRO DE SANTOS 

 
Alex Sanches Tranche 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Ana Maria Nusdeo 

(orientadora; Faculdade de Direito, UNISANTOS) 
 
Tem o nosso trabalho por objetivo fazer uma análise acerca do cumprimento da lei de Zoneamento 
em algum dos bairros da área central de santos, centro velho e levantar e analisar os problemas 
concretos de descumprimento da legislação, possíveis causas e conseqüências, estudar o tratamento 
da doutrina acerca desse fenômeno de falta de efetividade das leis de zoneamento, bem como das 
possíveis soluções apontadas para solucioná-los ou minorá-los. Quanto a metodologia seguimos os 
seguintes passos:1) levantamento e estudo da doutrina acerca do Direito Urbanístico, bem como 
acerca de possíveis instrumentos urbanísticos trazidos pelo Estatuto da Cidade que possam 
contribuir para uma melhoria dos aspectos de sustentabilidade das cidades, em especial no tocante 
ao zoneamento urbano e à eficácia da legislação a seu respeito2) Estudos de monografias, 
dissertações3) levantamento e estudo da legislação sobre zoneamento da cidade de Santos e, ainda, 
a lei de organização do espaço urbano da referida cidade.4) Definição de um bairro da área central 
de Santos para análise das condições de efetividade da Lei de uso do solo do município.5) coleta de 
informações “in loco”, para se verificar a situação atual da área de estudo, de modo a verificar se os 
dados colhidos na prefeitura e em trabalhos acadêmicos encontram-se atualizados. E também a 
consulta a órgãos municipais, como o ALEGRA-CENTRO.6) confrontação do zoneamento definido 
na legislação com a  situação atual da região, podendo-se verificar se a legislação é cumprida ou 
não e elaboração de um mapa indicando a situação dos imóveis da região.7) Finalmente, houve a 
participação em evento, realizado na Unisantos, referente, a plano diretor e gestão democrática nas 
cidades brasileiras. O desenvolvimento do trabalho permitiu um diagnóstico do cumprimento da 
legislação sobre o uso do solo na região delimitada, que confirmou os elementos apontados e 
discutidos na literatura urbanística e jurídica sobre o tema. Foi elaborado um mapa apresentando 
detalhadamente esse diagnóstico. Finalmente, a pesquisa realizada no âmbito deste trabalho foi 
objeto de apresentação no CONPEDI (congresso de pós-graduação e pesquisa em direito) em co-
autoria com a professora-orientadora. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 2 
 

UM SISTEMA IMUNOLÓGICO ARTIFICIAL  
PARA RECONHECIMENTO DE CARACTERES 

 
Ana Karina Fontes Prior 

(Bolsista ITI/CNPq) 
Leandro Nunes de Castro 

(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn), Programa de Mestrado em Informática, UNISANTOS) 
 
O sistema imunológico (SI) é responsável pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, 
conhecidos como antígenos. Se o SI reconhecer algum agente causador de doenças ele irá efetuar 
uma resposta imune para eliminar esse agente do organismo. Uma teoria que explica como ocorre a 
resposta imunológica é denominada de seleção clonal. A Teoria da Seleção Clonal foi elaborada 
por Macfarlane Burnet e David Talmage em 1957. Cada célula B possui em sua superfície 
receptores de especificidade única. Quando uma célula B reconhece um antígeno que é semelhante 
(de forma complementar) a seu receptor, esse antígeno ativa a célula induzindo sua proliferação e 
diferenciação. A célula B se multiplica dando origem a vários clones que sofrem mutação e são 
divididos em células que secretam anticorpos para combater a infecção e células de memória. Neste 
projeto o algoritmo de seleção clonal (CLONALG) foi implementado para resolver problemas de 
reconhecimento de caracteres. Neste algoritmo cada caractere corresponde a um antígeno a ser 
reconhecido e é comparado a um conjunto de anticorpos. A partir do reconhecimento de um 
antígeno por um anticorpo é criado um conjunto de clones do anticorpo que estarão sujeitos a um 
processo de mutação. A combinação da clonagem, mutação e seleção pelo antígeno promovem uma 
melhoria constante da população de anticorpos, até que eles reconheçam os antígenos, como 
ilustrado na figura abaixo. Este trabalho faz parte do projeto LVCoN que tem a finalidade de 
desenvolver um Laboratório Virtual em Computação Natural.  
Financiamento: CT-INFO/CNPq. 
 

UNISANTOS - 2005 



RESUMOS DA I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 6
RESUMO # 3 
 

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E O PERFIL DOS NOVOS MINISTROS DO STF 
 

André Luiz Conrado Mendes 
(Estudante sem bolsa) 

Caroline Sarty Vianna 
(Estudante sem bolsa) 

Giovanni Almeida Fernandes 
(Bolsista PIBIC/UFRJ/CNPQ) 
Giselle Gonçalves Seabra 
(Bolsista PIBIC/UFRJ/CNPQ) 

Tassia Lima Ramos da Silva 
(Estudante – sem bolsa) 
Vinícius Paz Leite 
(Estudante sem bolsa) 
José Ribas Vieira 

(Orientador ; Faculdade Nacional de Direito – FND, UFRJ) 
 
A pesquisa científica "Jurisdição Constitucional e o perfil dos novos ministros do STF" tem como 
objetivo a análise dos votos dos 4 (quatro) novos ministros nomeados pelo Governo Lula (Joaquim 
Barbosa, Eros Grau,Cezar Peluso e Ayres Britto),em uma interface com o programa de campanha 
do Governo Lula e a vontade majoritária consagrada nas urnas, a qual legitimou esse governo. A 
pesquisa propõe-se a comparar se há ou não coerência desses votos com os compromissos político-
sociais assumidos pelo Governo Lula. A metodologia empregada nessa investigação, em uma fase 
preliminar, foi comparativa no sentido da análise do perfil dos ministros (biografia e suas 
representações sociais) e o programa de campanha do referido governo. Porém, também é utilizado 
um método que diz respeito à matéria inerente aos votos, como a análise de um caso concernente 
aos Direitos Fundamentais (Habeas corpus por crime de racismo, a questão do aborto de feto 
anencéfalo), de modo que possamos suscitar um debate, não só acadêmico, sobre a importância 
dessa modalidade de jurisdição e sua influência direta na sociedade. Como parte das conclusões 
obtidas até o momento, temos a defesa dos Ministros pelo Direito da mulher, autonomia da mulher; 
temos também a defesa contra qualquer manifestação de racismo em um histórico julgamento (HC 
82424/RS) em que os ministros atendem a proposta de campanha do Governo; além de analisarmos 
o histórico do STF e sua atuação, o que nos leva a compreendermos que o Tribunal atende a maioria 
das demandas do Executivo. Palavras-chave: análises jurisprudenciais;  Histórico do Supremo 
Tribunal Federal;  Jurisdição Constitucional. 
Financiamento:PIBIC/UFRJ/CNPQ . 
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RESUMO # 4 
 

HISTÓRIA DA MÚSICA E CRÍTICA DE ARTE NA REVOLUÇÃO FRANCESA:  
A OPERETA O ADIVINHO DA ALDEIA  

DO FILÓSOFO JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 

Angela de Campos M. Vessoni Calderazzo 
(Bolsista UNIFIEO) 

Cláudia Moraes de Souza 
(Orientadora; Faculdade de História, Centro Universitário FIEO) 

 
A pesquisa discute a História da música na Revolução Francesa, com a intenção de demonstrar as 
idéias críticas de Rousseau acerca da sociedade e da arte, uma vez que, o filósofo iluminista foi 
músico e compositor de obras, dentre muitas, da opereta  O adivinho da aldeia. Precursora do 
gênero cômico de sua época, esta obra expressou as idéias  do filósofo no contexto da Revolução 
Francesa. O objetivo é a análise do discurso da opereta para levantar o pensamento crítico do autor 
sobre a música, a arte e problemas sociais relacionados ao campesinato francês na sociedade. A 
análise, proposta para o período, relaciona a obra com o pensamento filosófico que expressou a 
crítica de arte de Rousseau no momento em que viveu.  A opção da pesquisa é pela metodologia 
analítica. Essa metodologia, baseada em Henri Lefebvre, propõe a análise das representações de 
Rousseau como expressões das representações de uma época, almejando descrevê-las, historicizá-
las e criticá-las. Até o presente momento, a pesquisadora discutiu questões sobre a História política 
da Revolução Francesa, sobre o Romantismo e sobre a crítica de arte do autor, crítica esta, produto 
do debate em que Rousseau se opôs ao formalismo e a elitização da música de Rameau e de 
Voltaire. Assim sendo, a pesquisa aborda um objeto pouco estudado, as articulações entre as idéias 
acerca da música e da opereta e as proposições políticas da Revolução Francesa. 
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RESUMO # 5 
 

CARACTERIZAÇÃO DA MORTALIDADE NEONATAL E PERINATAL  
EM MAPAS TEMÁTICOS DINÂMICOS  

DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
 

Angela M. Alves de Araújo 
(bolsista CNPq) 

Aylene Bousquat 
(co-orientadora) 

Domingos Alves 
(orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 

Saúde Coletiva, UNISANTOS) 
 
INTRODUÇÃO: A Região Metropolitana da Baixada Santista apresenta os piores indicadores de 
mortalidade infantil, incluindo seus componentes neonatal e neonatal precoce, do Estado São Paulo. 
Apesar disso, os nove municípios que compõem a região se situam em posições de boa a mediana 
no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). OBJETIVOS: Caracterizar 
os óbitos peri e neonatais da RMBS, especialmente do ponto de vista espacial e das diferenciações 
intra-urbanas existentes. METODOLOGIA: Os dados diários de mortalidade perinatal e neonatal 
para o período entre 01 de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 2005, foram obtidos através da 
Fundação SEADE e complementados com os endereços a partir do banco de dados disponíveis na 
DIR XIX. Estes dados foram trabalhados para o conjunto dos nove municípios da região a partir da 
construção e análise de mapas temáticos dinâmicos para o período. RESULTADOS O quadro 
resultante sugere a existência de uma grande diferenciação intra-urbana, a semelhança de outras 
metrópoles A metodologia adotada de geo-referenciamento vem contribuir para o desvendamento 
dos altos coeficientes de mortalidade infantil e neonatal na região, permitindo uma caracterização 
em uma escala mais apropriada do fenômeno estudado. CONCLUSÕES: Em particular, no que se 
refere a estudos da mortalidade infantil a análise das associações em nível geográfico é de grande 
interesse, já que permite não só uma avaliação do impacto produzido pelas políticas sociais como 
também a identificação de áreas singulares que necessitam de monitoramento. 
Financiamento: CNPq 
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RESUMO # 6 
 

UM ALGORITMO IMUNOLÓGICO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

Bruno Gomes 
(Bolsista IC/CNPq) 

Leandro Nunes de Castro 
(Orientador; UNISANTOS) 

 
Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn), Programa de Mestrado em Informática, Unisantos. 
O sistema imunológico tem como uma das principais funções a defesa do corpo contra agentes 
causadores de doenças, conhecidos como patógenos. Antes de algumas células imunológicas 
amadurecerem, ou seja, tornarem-se aptas para combater os patógenos, elas passam por um 
processo denominado de seleção negativa. A seleção negativa consiste em avaliar se estas células 
podem detectar moléculas do próprio organismo e, caso positivo, eliminá-las. Inspirado neste 
mecanismo de seleção negativa das células auto-reativas, foi desenvolvido o algoritmo de seleção 
negativa (negative selection algorithm - NSA) com o objetivo principal de detectar anomalias. O 
NSA tem uma operação simples da seguinte forma: a partir de um conjunto de dados que se deseja 
proteger, gera-se um conjunto de detectores que podem detectar qualquer dado diferente daqueles 
protegidos (ou próprios). A partir desta idéia este projeto investiga a possibilidade de adaptar o 
algoritmo de seleção negativa e empregá-lo na difícil tarefa de detecção de mensagens eletrônicas 
não-solicitadas, conhecidas como spams. A motivação deve-se ao potencial do algoritmo na 
detecção de anomalias, uma vez que o algoritmo permite detectar um dado ou conjunto de dados 
diferentes dos dados definidos para a geração dos detectores, que no caso seriam as mensagens 
normais do usuário. Na literatura há muitas versões do algoritmo de seleção negativa usando strings 
binárias. Entretanto, para atingir o objetivo de detectar spams é necessário fazer com que o NSA 
opere com dados do tipo texto. A partir do conhecimento consolidado sobre este algoritmo, ele será 
integrado a um laboratório virtual de computação natural e associado a conteúdos explicativos, 
possibilitando assim que interessados no assunto possam verificar seu desempenho on-line. 
Financiamento: CNPq 
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RESUMO # 7 
 

RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL:  
RISCOS E DANOS AMBIENTAIS OCASIONADOS POR ATIVIDADES  

DOS POSTOS DE GASOLINA NO MUNICÍPIO DE SANTOS 
 

Carolina Dutra 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Solange Teles da Silva 
(Orientadora; UNISANTOS) 

 
Objetivos: O objetivo desse trabalho é analisar o instituto da responsabilidade civil aplicada aos 
casos de riscos e danos ambientais oriundos da atividade desenvolvida pelos postos de combustível 
no Município de Santos, evidenciando os desafios desse instituto na prevenção e reparação dos 
danos ambientais. Métodos: Pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, análise dos termos de 
ajustamento de conduta e levantamento jurisprudencial. Resultados: A pesquisa de campo 
demonstra que dos 80 postos de combustível localizados em Santos, 49 apresentaram 
contaminações de solo e de água subterrânea em níveis agudos, sendo que apenas 10 já assinaram 
termo de ajustamento de conduta e iniciaram a reforma de adequação às normas técnicas. Há 
morosidade por parte do Poder Público na aplicação de medidas emergenciais de controle das áreas 
já contaminadas. A reparação envolve vultosos recursos técnicos e econômicos e dependendo do 
caso não e possível a reparação integral de todos os danos. Resta a equacionar igualmente o 
problema dos terrenos-órfãos. Conclusões: Há a necessidade de uma visão eminentemente 
preventiva em se tratando de riscos e danos ambientais, através da implementação de controle e 
medidas emergenciais por parte do Poder Publico. Um fundo de prevenção e reparação e um seguro 
ambiental devem complementar o instituto da responsabilidade proporcionando o desenvolvimento 
das atividades de risco como a dos postos de gasolina. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
 

UNISANTOS - 2005 



RESUMOS DA I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 11
RESUMO # 8 
 

PREVALÊNCIA DE DOR E/OU DESCONFORTO MÚSCULO-ESQUELÉTICO  
APÓS O USO DA CUNHA POSTURAL (KEILKISSEN) 

 
Carolina Vicaria Rodrigues D’Aurea 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Luana de Almeida Pinto 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Jusciliano Boaretto 

(Orientador; UNISANTOS) 
 
Indivíduos que permanecem freqüentemente numa mesma posição podem apresentar desconfortos 
corporais, além de desenvolverem vícios posturais e patologias relacionadas ao trabalho. Comparin 
(1998) in Moraes (2002) discorre que se acaso não ocorrer uma prevenção adequada, como a 
realização de pausas e alongamentos durante o expediente e mudança de mobiliário, podendo-se 
citar a utilização da almofada de keilkissen, a qualidade de vida do trabalhador poderá estar 
comprometida, já que a mesma promove um relaxamento corporal, por proporcionar uma 
anteroversão de quadril, de acordo com Von (2004) e Weiterempfehlen (2004), aliviando assim a 
pressão exercida sobre os discos intervertebrais, além de melhorar a circulação sanguínea da região 
hipogástrica e dos pés. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos proporcionados pelo uso da 
almofada de keilkissen nos relatos de dor e desconfortos músculo-esqueléticos. O projeto foi 
realizado no período de 08 de agosto a 12 de setembro de 2005, onde foram entregues dois 
questionários (auto aplicáveis) às 14 funcionárias selecionadas pelos critérios de inclusão e 
exclusão, antes e após a aplicação do método (5 semanas), sendo o primeiro de “Avaliação da Dor e 
Desconforto Músculo-Esqueléticos” (A.D.D.M.E.) e o Diagrama para Verificação do Desconforto 
Corporal. Posteriormente as mesmas foram divididas em 2 grupos, onde o primeiro constava de sete 
funcionárias utilizando as almofadas sem orientação em relação ao uso da mesma (permanecer com 
as articulações do quadril e joelhos alinhadas a 90º, sendo necessário um apoio para os pés, durante 
toda a jornada de trabalho, entre outras relativas à postura correta diante do computador), enquanto 
que o segundo continha também sete funcionárias, porém com orientação diária. Finalmente foi 
feita avaliação dos dados obtidos para verificar os possíveis efeitos do uso da cunha postural e 
relação com as orientações passadas. Após as 5 semanas de utilização da cunha postural observou-
se que os desconfortos músculo-esqueléticos reduziram-se em ambos os grupos, porém 
apresentando uma melhora significativa no grupo sem orientações, o que demonstra que a almofada 
é eficaz independente das informações sobre como utilizá-la, atingindo o objetivo proposto pelo 
estudo. 
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RESUMO # 9 
 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS ADMISSÕES  
NA UNIDADE NEONATAL DO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO 

 
Daniela Akemi Nakasome 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Domingos Alves 

(orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO. O estudo da distribuição da ocorrência de eventos em saúde no tempo pode 
fornecer inúmeras informações fundamentais para a compreensão, previsão, busca etiológica, 
prevenção e monitoramento de doenças e avaliação do impacto de intervenções em saúde. Além 
disso, a distribuição temporal de uma doença pode obedecer a um determinado padrão temporal 
sendo possível assim, conhecer os períodos de maior risco para uma doença ou de uma maneira 
mais geral para um evento em saúde de uma população, antes e após uma intervenção mostrando a 
efetividade daquela medida.. OBJETIVO. Descrever e analisar a evolução temporal dos 
atendimentos, desde a abertura do primeiro livro de admissão da Unidade Neonatal do Hospital 
Guilherme Álvaro (que teve início em Junho de 2002). MÉTODOS. Analisamos os dados 
disponíveis nos prontuários dos pacientes (com data da entrada da mãe e nascimento) das admissões 
nessa unidade durante esse período discriminadas por grupo etário e causa das internações, segundo 
a região de residência, para os vários municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira, regiões que 
esta entidade é referência. RESULTADOS. Com a construção e análise dessas séries temporais 
geramos e avaliamos para o Hospital indicadores locais, para estratificar períodos e áreas por 
diferentes níveis de risco de internação. CONCLUSÕES. Como conseqüência desse estudo, 
geramos e avaliamos indicadores, como um possível marcador do desempenho da unidade neonatal, 
utilizado como um instrumento na vigilância da qualidade da assistência. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 10 
 

INVESTIGAÇÃO E CORRELAÇÃO DA PRESENÇA DE  
SINERGISMO MUSCULAR RESPIRATÓRIO E PÉLVICO  

NA INCONTINÊNCIA E CONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA 
 

Daniela Silva Haddad 
(Estudante de Fisioterapia da Unisantos) 

Mariana Priuli Mota 
(Estudante de Fisioterapia da Unisantos) 
Fernanda Aparecida de Ornelas 

(Orientadora; UNISANTOS). 
 
Há décadas as mulheres vêm ocupando lugar de destaque frente à sociedade, refletindo em um 
maior interesse frente à procura do seu bem estar emocional e físico. A preocupação não está 
apenas na forma de intervenção das patologias, mas também com a de prevenção das mesmas. O 
objetivo do presente estudo foi de verificar se os grupos avaliados neste estudo apresentam 
sinergismo da musculatura respiratória com a pélvica, e se houver a presença de sinergismo, como 
se comporta nas mulheres com diagnóstico clínico de Incontinência Urinária quando comparadas às 
mulheres Continentes. Para obtenção deste objetivo foram avaliados 30 indivíduos do sexo 
feminino, sendo 15 mulheres no Grupo Incontinente e 15 no Grupo Continente, as quais foram 
submetidas às avaliações respiratória e pélvica concomitantemente. As avaliações foram divididas 
em dois momentos. No momento 1, não foi solicitado verbalmente à contração voluntária da 
musculatura do assoalho pélvico (MAP), desta forma a contração dessa musculatura ocorria como 
resposta sinérgica da contração dos músculos respiratórios pelo aumento da pressão da cavidade 
abdominal. No momento 2 seguiu-se a mesma metodologia do momento 1, no entanto, foi 
solicitada a contração voluntária da MAP durante as medidas de pressões respiratórias máximas. A 
avaliação da MAP foi realizada por um perineômetro da marca Dynamed® e a respiratória pelo 
manovacuômetro da marca GERAR®. Os resultados demonstraram que ambos os grupos 
apresentaram sinergismo da musculatura respiratória com a pélvica e as mulheres com diagnóstico 
clínico de incontinência urinária apresentam menor sinergismo dessas musculaturas, quando 
comparadas com as mulheres Continentes. 
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COMPUTAÇÃO INSPIRADA NA BIOLOGIA  
APLICADA À PROBLEMAS COMBINATORIAIS 

 
Davy Diegues Duran 

(Bolsista ITI/CNPq) 
Leandro Nunes de Castro 

(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn), Programa de Mestrado em Informática, UNISANTOS) 
 
Há muito tempo a natureza vem sendo usada como fonte de inspiração para o homem nas mais 
diversas áreas, o que não seria diferente dentro da computação. Com o passar dos anos ficou claro o 
bom desempenho das ferramentas computacionais desenvolvidas com inspiração na biologia para a 
solução de vários problemas. Neste estudo foram usados desde ferramentas simples, que utilizam 
métodos heurísticos, até algoritmos sofisticados inspirados na natureza. O enfoque das aplicações 
foi dado a problemas do tipo combinatorial conhecidos na literatura, como o problema do caixeiro 
viajante (TSP – travelling salesman problem). Dentre os métodos investigados estão, Subida da 
Montanha (Hill Climbing), Recozimento Simulado (Simulated Annealing), Busca Tabu (Tabu 
Search), Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms) e Otimização por Colônia de Formigas (Ant 
Colony Optimization). Com exceção dos dois primeiros, todos os demais são algoritmos 
biologicamente inspirados. Os resultados obtidos com a aplicação destes métodos ao problema do 
caixeiro viajante permitiram traçar comparações não apenas entre eles, mas também entre diferentes 
versões e extensões de cada um deles individualmente. A partir do conhecimento consolidado sobre 
estas ferramentas, elas serão integradas a um laboratório virtual de computação natural e associadas 
a conteúdos explicativos, possibilitando assim que interessados no assunto possam verificar o 
desempenho dessas ferramentas online, se dedicando mais ao estudo essencial e não se preocupando 
com a implementação propriamente dita. Além disso, é importante salientar que tais técnicas podem 
ser usadas em problemas de mundo real, como empresas que precisam reduzir custos, minimizar 
tempo de operação, otimizar a distribuição de tarefas de seus funcionários, etc. 
Financiamento: CT-INFO/CNPq 
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A IDENTIDADE MORAL DA CRIANÇA:  
UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES SOLIDÁRIAS E CAPACIDADES MORAIS DE 

CRIANÇAS PRÉ-ADOLESCENTES COM O CARDGAME "ERA UMA VEZ" 
 

Déa Bertran Munhoz 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Paola Ribeiro Dottori 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Denise D´Aurea Tardeli 
(Orientadora) 

Carla Maria S. Alves 
(Colaboradora) 

 
Pesquisa na área da Psicologia Moral e do Desenvolvimento Humano, com investigação de 60 
alunos da EMEF Profº José Inácio Hora, em Bertioga, e 20 alunos da EE Brás Cubas, em Santos, 
regularmente matriculados na 4º série do Ensino Fundamental. 
Hipótese: crianças, quando motivadas à discussão de valores significativos a elas, podem 
amadurecer para relações sociais mais solidárias e desenvolver capacidades psicomorais. 
Metodologia envolvendo o cardgame "Era uma Vez", para elaboração de narrativa de histórias 
sobre personagens e situações dos Contos de Fada, e Assembléias de Classe, técnica 
psicopedagógica proposta pelo grupo de pesquisadores de J. M. Puig de Barcelona, Espanha. A 
fundamentação teórica para este estudo está relacionada à teoria de Jean Piaget , de Lawrence 
Kohlberg, de autores atuais que discutem sobre o desenvolvimento do moralself, como Puig, Turiel, 
Nussi, Damon, Hoffman e colaboradores; e Yves de La Taille e suas pesquisas sobre as virtudes 
morais e o desenvolvimento moral. No 1º semestre, foram criadas 14 histórias pelos alunos de 
Bertioga. Foi escolhida uma história em cada turma para realização de dinâmica e assembléia de 
classe, após preenchido o questionário: O que você achou da história? Qual personagem gostaria de 
ser? Você agiria como este personagem? Você mudaria o final da história? 4ªA: História "Os dois 
irmãos", com discussão sobre a mentira e apresentação da fábula "A mentira tem pernas curtas". 
4ªB:   História "A vila", com discussão sobre a opressão social e representação de um reino ideal. 
Alteração após a Assembléia - 4ªA: Em 25,8% das crianças, classificadas no nível cognitivo Pré-
Operatório (4) e em transição do Pré-Operatório para Operatório (4), houve tomada de consciência 
após a discussão; Em 74,2% das crianças não foi observada nenhuma alteração. Alteração após a 
Assembléia - 4ªB: Regressão em 100% dos alunos, demonstrada por elementos primitivos, excesso 
de fantasia, exaltação de bens materiais e situação de conforto, desenhos apontam fartura de comida 
e de espaço, muitos elementos simbólicos - característica do pensamento egocêntrico, não houve 
internalização das regras de convivência na elaboração da atividade. Foram criadas 10 histórias na 
EE Brás Cubas, em Santos, e realizadas dinâmica e assembléia de classe. Os resultados estão sendo 
levantados. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
 

UNISANTOS - 2005 



RESUMOS DA I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 16
RESUMO # 13 
 

UMA FERRAMENTA INTERATIVA PARA APRENDIZADO ELETRÔNICO  
DE ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO DE DADOS 

 
Fábio Antônio Pereira Reis 

(Bolsista TT-1/FAPESP) 
Ricardo José Gabrielli Barreto Campello 

(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes – LSIn - Programa de Mestrado em Informática, UNISANTOS) 
 
Agrupamento de dados (clustering) é uma técnica usada em muitas áreas e visa identificar 
subgrupos (clusters) partindo de um conjunto de dados não classificado. Para isso, é utilizada 
alguma medida de similaridade ou dissimilaridade entre objetos, por exemplo, distância Euclidiana. 
Para a construção desta ferramenta foram estudados 3 algoritmos clássicos de agrupamento de 
dados, que são, k-Means, Fuzzy c-Means (FCM) e Gustafson-Kessel (GK). O algoritmo k-Means é 
baseado no cálculo de k médias (centróides), de cada um dos k grupos, onde cada objeto pertence 
exclusivamente a um único grupo. O algoritmo FCM é uma extensão do k-Means, e seu diferencial 
está no fato de permitir que cada objeto tenha valores de pertinência fuzzy diferentes no intervalo 
[0,1], para cada grupo. Já no algoritmo GK, extensão do FCM, o diferencial é o cálculo de uma 
matriz adaptativa, construída a partir da matriz de covariância fuzzy, que possibilita a detecção de 
grupos de dados em formas elipsoidais (possivelmente circulares). Após o estudo dos algoritmos 
acima descritos, iniciou-se a implementação de protótipos que foram posteriormente codificados em 
Java (applets) dispondo de uma interface gráfica para apresentação dos dados e execução dos 
experimentos de forma interativa. Na seqüência estes experimentos foram associados a conteúdos 
explicativos relacionados a cada um dos algoritmos para apoiar o processo de aprendizado, 
incluindo também um glossário básico de termos. A etapa final inclui a disponibilização da 
ferramenta na Web, via browser. 
Financiamento: FAPESP 
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ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS DISTRIBUIÇÕES TEMPORAIS  
DOS CASOS DE DENGUE NOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA 

 
Fernanda Maria de Oliveira Santos 

(Acadêmica Fisioterapia) 
Maria de Fátima Corrêa Oliveira 

(co-orientadora) 
Domingos Alves 

(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO. A Dengue é a doença re-emergente mais importante das Américas, tornando-se 
ainda mais importante devido ao aumento de casos em diversas cidades brasileiras. OBJETIVO. 
Este trabalho tem como objetivo estudar a distribuição temporal da Dengue na Região 
Metropolitana da Baixada Santista tentando estratificar os períodos de maior risco para a ocorrência 
e disseminação da doença, para cada cidade da região. MÉTODOS. Construímos a série temporal 
utilizando-se os casos autóctones de dengue notificados, para o período 1998 a 2005, no SINAN 
(Sistema de Informações de Agravos de Notificação). Os casos foram considerados segundo a data 
de início de sintomas. Calcularam-se coeficientes de incidência anuais, para cada município entre 
setembro de um ano a agosto do ano seguinte. O total de casos de cada período foi dividido pela 
respectiva estimativa de população e multiplicado por 100 mil, obtendo-se a série histórica de 
incidências anuais. Os meses de setembro e agosto foram escolhidos por apresentarem, em geral, os 
menores valores de incidência em relação aos demais meses do ano e possibilitarem boa 
representação da sazonalidade da doença. Calculando-se os coeficientes de incidências mensais pela 
divisão do total de casos de cada mês pela respectiva estimativa anual de população dos municípios 
e multiplicando-se os resultados por 100 mil obteve-se série anual de coeficientes mensais. 
RESULTADOS. Estes dados foram trabalhados para o conjunto dos nove municípios da região a 
partir da construção e análise das séries temporais para o período. Com a construção e análise 
dessas séries temporais geramos e avaliamos períodos e áreas por diferentes níveis de risco de 
desenvolvimento e espalhamento da doença. CONCLUSÕES: Em particular, no que se refere a 
estudos da Dengue a análise das associações em nível temporal estratificada por micro-região, 
permite a identificação de áreas que necessitam de monitoramento em períodos específico do ano. 
Financiamento: FAPESP 
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DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE METAIS PESADOS  
NAS ÁGUAS DO RIO CUBATÃO, SP 

 
Filipe de Oliveira Lima 

(Bolsista IPECI-UNISANTOS) 
Luiz Paulo Geraldo 

(Orientador; Instituto de Pesquisas Científicas IPECI-UNISANTOS) 
 
 
Nas últimas décadas, a bacia do Rio Cubatão tem convivido com importantes indústrias de 
fertilizantes, metalúrgicas e petroquímicas instaladas nas proximidades desta região. Assim, é de se 
esperar que esteja ocorrendo um aumento da concentração de metais pesados e outros elementos 
químicos tóxicos, neste importante compartimento ambiental da baixada santista. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar de forma quantitativa o nível de contaminação por metais pesados nas águas do 
Rio Cubatão para fins de estudos epidemiológicos na população da região. As amostragens foram 
realizadas, nas estações de chuvas e estiagem, em locais próximos às principais fontes poluidoras no 
município de Cubatão (SP), à uma profundidade em torno de 50 cm da superfície. Após um 
tratamento químico adequado destas amostras de água, envolvendo a concentração por evaporação 
lenta e a digestão ácida a quente, os teores totais de Cd, Pb, Cr, Cu e Zn foram determinados em 
triplicatas, utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica por Chama (FAAS). Os 
valores médios obtidos são discutidos em termos dos níveis máximos recomendados por agências 
oficiais de saúde e comparados com informações experimentais divulgadas na literatura para outros 
rios em condições similares de poluição. Resultados preliminares indicam uma contaminação por 
chumbo nas águas do Rio Cubatão.  
Financiamento: UNISANTOS 
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COMPORTAMENTO DE LAGARTAS DE  
ACTINOTE PELLENEA (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE)  

EM CONDIÇÕES DE CAMPO E LABORATÓRIO 
 
 

Flávia Ribeiro de Souza 
(Aluna do Curso de Ciências Biológicas, Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Ronaldo Bastos Francini 
(Orientador, Curso de Ciências Biológicas, UNISANTOS) 

 
Foi estudada a espécie Actinote pellenea pellenea Hübner, 1819, de amostras provenientes do Vale 
do Rio Quilombo, Santos, SP.  Essa espécie de ampla distribuição geográfica tem várias 
subespécies na região Neotropical indo da Argentina até o México.  Praticamente nada era 
conhecido sobre o comportamento e a ecologia das larvas desta espécie.  Para estudá-las foram 
observadas amostras em laboratório durante um período de 6 meses.  O comportamento de 
alimentação e consumo de folhas da planta de alimento foi observado e quantificado com o valor 
médio por lagarta variando entre um mínimo de 0,10 a um máximo de 19,78 mm2 de folha.hora-1.  
Um experimento de observação do comportamento de interação entre lagartas de último estádio 
mostrou que, a maior parte delas passa 52,4% e 26,0% do tempo parada movendo o corpo 
lateralmente e interagindo umas com as outras respectivamente.  Foram observadas 3 oviposições e 
a eclosão dos seus ovos.  Diferentemente do conhecido, as larvas saíram pela lateral dos ovos e 
consumiam o cório restante.  Mesmo ovos que ainda possuíam uma larva dentro também foram 
consumidos na região micropilar.  Isso aparentemente facilitaria a saída da larva irmã além de 
fornecer para a larva que ingeriu os restos certa quantidade de nutrientes.  Também os "ovos" que 
não foram fecundados (óvulos amarelos) foram totalmente comidos e muito procurados pelas larvas 
novas e talvez possam ter servido como óvulos tróficos. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS / BIOTA - FAPESP 
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A TEORIA DO DIREITO VIVO: 
UMA ANÁLISE DE SEUS ASPECTOS E DA SUA EXISTÊNCIA  

ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

Gabriel Nascimento Lins de Oliveira 
(Autor) 

Maria de Guadalupe Piragibe da Fonseca 
(Orientador ; Faculdade de Direito Evandro Lins e Silva/IBMEC) 

Denis de Castro Halis 
(Orientador ; Faculdade de Direito Evandro Lins e Silva/IBMEC) 

 
Este trabalho tem o objetivo de averiguar, através da análise da teoria do direito vivo vinculada à 
pesquisa que vem sendo desenvolvida no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro pelo grupo de estudos, se o direito vivo pode de fato ser observado no campo pesquisado. 
A teoria do direito vivo, em suma, expõe que o direito como fenômeno é algo muito maior do que o 
direito encerrado nos códigos .E o direito vivo seria aquele que mesmo não estando codificado, e 
não tendo sua existência reconhecida, ocorre e  tem o poder de produzir seus efeitos nas esferas 
onde atua,sendo por vezes mais importante que o direito positivado. A pesquisa de campo consistiu 
na análise – mediante o método antropológico da observação participante – das sessões assistidas 
pelos pesquisadores no Órgão Especial  e dos aspectos envolvidos no transcorrer destas tais como, o 
comportamento dos desembargadores ao longo destas, em que circunstâncias se processam as 
decisões. Esta avaliação permitiu constatar a existência de normas extra - jurídicas no transcorrer 
das sessões, tais como a tendência existente entre os desembargadores em votar da mesma forma 
que o relator e a influência que a opinião e o voto de determinados desembargadores exercem sobre 
o voto dos outros durante as sessões. Fez-se então uma análise conjunta (da teoria citada e da 
pesquisa de campo) que permitiu aos pesquisadores entender que estas normas extra - jurídicas 
observadas pelo grupo podem ser caracterizadas como um exemplo do direito vivo  uma vez que 
mesmo sendo externas ao campo do direito, elas existem e exercem influência sobre os 
desembargadores,sendo por vezes mais importantes na formulação das decisões que as normas 
positivadas. A partir daí, pode-se concluir que através da observação participante, o direito vivo 
pode ser observado no campo pesquisado. 
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A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE –  
UM CAMINHO PARA ENTENDER O JUDICIÁRIO 
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(Faculdade de Direito Evandro Lins e Silva/IBMEC) 
Roberta Rodrigues Font 

Ursula Taunfner Acciolli Aguilar 
Denis de Castro Halis 

(Orientador; Faculdade de Direito Evandro Lins e Silva/IBMEC) 
 
A pesquisa visa contrastar a utilização da dogmática do direito pelo judiciário com a realidade 
revelada pelo método antropológico da observação participante dentro do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do RJ. Baseando-se no entendimento de que os desembargadores não são meros 
agentes passivos na formulação de suas decisões, a pesquisa busca averiguar até onde e com que 
intensidade a discricionariedade dos desembargadores se manifesta em seus acórdãos. O método 
antropológico da observação participante utilizado permite um acompanhamento do dia-a-dia do 
tribunal para que a realidade constatada seja comparada às teorias formais. Tendo em vista os 
movimentos realistas no campo do direito que buscaram revelar a dicotomia existente entre a forma 
prescrita e a realidade, o estudo permite visualizar a existência de fatores “extra-legais” que 
influenciam na elaboração das decisões proferidas pelos desembargadores atuantes no Órgão 
especial do TJRJ e o elevado grau de discricionariedade dos mesmos. Através da comparação dos 
dados obtidos nesta pesquisa aos dados preexistentes, foi possível averiguar a presença de muitos 
critérios não técnicos utilizados durante o julgamento e que, dentro da realidade do agrupamento 
estudado, se tornam decisivos na formulação das sentenças. Os resultados obtidos permitem que se 
chegue à conclusão de que na prática os desembargadores não se utilizam da norma com a 
neutralidade e a imparcialidade que deveriam. 
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MEDIDAS DE CONCENTRAÇÕES DE URÂNIO  
NAS ÁGUAS DO RIO CUBATÃO 
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Luiz Paulo Geraldo 

(Orientador; UNISANTOS) 
 
O urânio é um metal pesado que além de ser muito tóxico é radioativo. Normalmente, é encontrado 
como impureza (menor que 1 ppm) em qualquer tipo de amostra biológica ou ambiental, não 
representando assim, um risco à saúde da população. Entretanto, por ter afinidade química com 
rochas fosfáticas, aparece em níveis relativamente altos (até centenas de ppm) nos fertilizantes que 
utilizam este tipo de rocha como fonte de fósforo. No município de Cubatão, estão instaladas as 
mais importantes indústrias de fertilizantes fosfatados do País e, portanto, pode estar ocorrendo uma 
contaminação ambiental nesta região por urânio e seus produtos de decaimento. O objetivo deste 
trabalho é a determinação da concentração de urânio em amostras de água do Rio Cubatão a fim de 
avaliar o nível de contaminação existente neste importante compartimento ambiental da Baixada 
Santista. A técnica empregada foi a do registro de traços de fissão em um plástico policarbonato 
denominado Makrofol E. As amostras de água coletadas, após um tratamento químico adequado, 
foram irradiadas na forma de depósitos (5 µL) sobre o detector plástico (dry method), em um fluxo 
de nêutrons térmicos produzido no reator nuclear de pesquisa IPEN-IEA-R1 (2MW). Juntamente 
com as amostras em estudo foram irradiados padrões confeccionados com soluções contendo 
quantidades conhecidas de urânio. Após as irradiações, os filmes plásticos passaram por um 
processo de revelação química utilizando uma solução PEW (15% KOH, 40% Etanol e 45% Água) 
a 60ºC por um período de tempo de 20 minutos, para ampliação dos traços ou furos produzidos 
pelos fragmentos de fissão. Em seguida, estes traços foram contados em um microscópio óptico 
comum acoplado à uma câmara de vídeo, permitindo assim, a determinação da concentração de 
urânio nestas amostras de água. Os resultados obtidos são discutidos em termos dos limites 
máximos recomendados internacionalmente e comparados com valores divulgados na literatura para 
amostras de águas similares às estudadas neste trabalho. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
 

Igor Cardoso Félix 
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(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes – LSIn- Programa de Mestrado em Informática, UNISANTOS) 

 
O laboratório virtual de redes neurais artificiais, parte integrante do laboratório virtual em 
computação natural (LVCoN), é um ambiente WEB em que estão disponíveis algoritmos 
específicos de redes neurais. As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas de processamento 
de informação inspirados no funcionamento das redes neurais biológicas. As RNAs são compostas 
basicamente por um conjunto de entradas, um conjunto de conexões com pesos associados, uma 
junção somadora e uma função de ativação que determina a saída da rede. Elas podem ser 
classificadas em três principais arquiteturas: redes de uma única camada com propagação positiva 
do sinal, redes de múltiplas camadas com propagação positiva do sinal e redes recorrentes. Há 
basicamente três paradigmas de aprendizagem: aprendizagem supervisionada, aprendizagem não-
supervisionada e aprendizagem por reforço. No LVCoN será disponível, inicialmente, o modelo 
pioneiro de neurônio em RNAs, conhecido como neurônio de McCulloch e Pitts, uma rede neural 
do tipo perceptron de uma única camada (SLP) e uma rede neural auto-organizada. O neurônio de 
McCulloch e Pitts pode ser utilizado, dentre outras coisas, para representar portas lógicas. O 
LVCoN conterá um applet que permitirá ao usuário usar o neurônio para simular diferentes portas 
lógicas, como a porta OR e a porta AND. A rede SLP foi proposta em 1957 por F. Rosenblatt para 
resolver problemas simples de reconhecimento de padrões. Neste caso, o LVCoN conterá um 
servlet que permitirá ao usuário testar a capacidade deste tipo de rede na solução de problemas 
simples de reconhecimento de caracteres binários, testando também a sensibilidade da rede à ruídos 
aleatoriamente introduzidos nos dados de teste.  
Financiamento: CNPq 
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PREVALÊNCIA DO DESCONFORTO CORPORAL  
EM TRABALHADORAS QUE UTILIZAM SALTO ALTO  

DURANTE A JORNADA DE TRABALHO 
 

Juliana Fernandes Simões 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Jusciliano Boaretto 
(Orientador ; UNISANTOS) 

 
Nos dias atuais, a colocação da mulher no posto de trabalho, e perante a sociedade fez com que seu 
hábito de vida antes totalmente controlado por uma sociedade machista mudasse, assim em alguns 
casos ela teve que se submeter a mudanças no seu estilo de vida, seja por vaidade ou necessidade.O 
uso de calçados de salto alto ou a permanência de uma pessoa em uma mesma posição durante 
algum tempo pode provocar retrações musculares, que no caso do uso do salto alto, pode ser 
considerado uma dessas alterações por conta da contração isométrica da cadeia posterior de 
membros inferiores. O objetivo do estudo foi verificar se há uma relação entre os desconfortos 
corporais existentes das trabalhadoras que fazem o uso de salto alto ou não, com as posturas 
adotadas no trabalho (sentada e em pé). Para isso foram avaliadas 80 mulheres, que deveriam seguir 
alguns critérios de inclusão e exclusão, como ser sedentária, não ter nenhum tipo de trauma 
ortopédico ou lesão neurológica, trabalhar de 6 a 8 horas com ou sem salto alto, seja em pé ou 
sentada. Essas participantes foram divididas em 4 grupos de acordo com a posição laboral e o uso 
de salto alto ou não; grupo I (GI) sentada com salto, grupo II (GII) sentada sem salto, grupo III 
(GIII) em pé com salto e grupo IV (GIV) em pé sem salto. Para a avaliação foram adotados como 
recursos, um questionário com questões para a inclusão ou exclusão da participante e o Diagrama 
de Desconforto Corporal. Esse estudo chegou ao resultado que o grupo III foi o mais afetado em 
relação ao quadro álgico. Podendo assim concluir que o uso de calçado de salto alto associado  a 
posição  em pé,  leva à possíveis alterações do sistema músculo-esquelético e como conseqüência a 
dor.  
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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PREVALÊNCIA DOS ENCURTAMENTOS/RETRAÇÕES MUSCULARES  
EM TRABALHADORAS QUE UTILIZAM SALTO ALTO  

DURANTE A JORNADA DE TRABALHO 
 

Juliana Fernandes Simões 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Jusciliano Boaretto 
(Orientador ; UNISANTOS) 

 
O uso de um calçado de salto alto tem influência na aparência e na elegância feminina, porém 
contribui para o aparecimento de alterações biomecânicas.O encurtamento muscular pode ser 
considerado uma dessas alterações por conta da contração isométrica da cadeia posterior de 
membros inferiores. O objetivo deste estudo, foi verificar se há relação entre as alterações músculo-
esqueléticas existentes das trabalhadoras que fazem o uso de salto alto ou não, com as posturas 
adotadas no trabalho (sentada e em pé). Para isso foram avaliadas 80 mulheres, que deveriam seguir 
alguns critérios de inclusão e exclusão, como ser sedentária, não ter nenhum tipo de trauma 
ortopédico ou lesão neurológica, trabalhar de 6 a 8 horas com ou sem salto alto, seja em pé ou 
sentada. Essas participantes foram divididas em 4 grupos de acordo com a posição laboral e o uso 
de salto alto ou não; grupo I (GI) sentada com salto, grupo II (GII) sentada sem salto, grupo III 
(GIII) em pé com salto e grupo IV (GIV) em pé sem salto. Para a avaliação foram adotados como 
recursos, um questionário com questões para a inclusão ou exclusão da participante, e o teste de 
sentar e alcançar que avalia o encurtamento de cadeia posterior de membros inferiores e de coluna 
(lombar). Como resultado, podemos observar com o teste de sentar e alcançar (banco de Wells) que 
me relação ao grau de encurtamento muscular, o grupo I - sentada com salto - apresentou os valores 
mais baixos, mostrando assim que foi o mais afetado com o encurtamento. Podendo assim concluir 
que o uso de calçado de salto alto associado à posição sentada, causa um encurtamento de cadeia 
posterior de membro inferior e de coluna. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 23 
 

AGREGADOS ESPACIAIS DOS DADOS DOS PRONTUÁRIOS DA UNIDADE 
NEONATAL DO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO  

EM MAPAS DOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA 
 

Juliane Pereira da Silva 
(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 

Domingos Alves 
(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 

Saúde Coletiva, UNISANTOS) 
 
INTRODUÇÃO: A recente disponibilidade de mapas digitais para algumas cidades representa, sem 
dúvida, um avanço para o planejamento integrado de diferentes setores. Nesse sentido, o interesse 
das secretarias municipais de saúde no uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 
esquadrinhamento da área urbana tem sido notável, embora o geoprocessamento em saúde venha 
sendo incorporado, basicamente, como ferramenta de visualização de eventos de saúde em mapas, 
sem definição de uma proposta epidemiológica conceitual de vigilância do espaço. OBJETIVO: O 
objetivo principal deste trabalho é estudar e analisar o comportamento espacial (com 
georeferenciamento de pacientes por endereço) e evolução temporal (com data dos primeiros 
sintomas) da Tuberculose no município de Santos. METODOLOGIA: Isso é feito, estudando-se o 
comportamento espacial de todas as variáveis disponíveis nas fichas de notificação compulsória dos 
pacientes de Tuberculose do município, tentando estabelecer associações com indicadores sócio-
ambientais, definindo prevalências por micro-região que foram espacializadas e analisadas em 
mapas temáticos do município. RESULTADOS: O delineamento do modelo de vigilância proposto 
aqui privilegia a compreensão do processo de produção das doenças em razão da ocupação do 
espaço urbano, com perspectiva de integração e compatibilização de bancos de dados existentes e 
análise interativa de dados de saúde e sócio-demográficos. CONCLUSÕES: Esse tipo de análise, ao 
identificar bolsões de carência e de ocorrência dos agravos em micro-áreas de forma simultânea e 
interativa, permite implementar ações seletivas e específicas na vigilância da TB. Este é um 
trabalho pioneiro na região que transcende o monitoramento de indivíduos doentes e estimula a 
articulação intersetorial. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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AUDITORIA DOS DADOS E ESTUDO DAS SÉRIES TEMPORAIS  
DOS CASOS DE HANSENÍASE DA BAIXADA SANTISTA 

 
Kamilaynne Kasthecianny Câncio Pereira 

(bolsista FAPESP) 
Maria de Fátima Corrêa Oliveira 

(co-orientadora) 
Domingos Alves 

(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é considerada hoje, uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, 
não necessitando de especialistas ou esquemas sofisticados para seu controle. No entanto, temos na 
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) um grande número de casos, que acarretam um 
coeficiente de prevalência médio e de detecção alto. Particularmente, esses coeficientes vêm sendo 
utilizados por todos os países endêmicos, há várias décadas, como indicadores da situação 
epidemiológica. Sua utilização para níveis sub-regionais (regionais ou municípios) somente 
começou a ganhar importância nos últimos anos, com a perspectiva de eliminação. OBJETIVOS: 
Caracterizar a evolução temporal dos casos de hanseníase na RMBS por município, avaliando a 
qualidade dos dados disponíveis no SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) 
para essa região no período de 1998 a 2005. METODOLOGIA: Análise crítica das informações 
disponíveis nesse banco de dados, atentando para sub-notificações e adequação para o cálculo dos 
coeficientes de prevalência e detecção por município e sua pertinência na comparabilidade entre 
diferentes áreas ou diferentes momentos. Organizamos a série histórica do número de casos 
detectados por mês, ano e município nesse período, incorporando as características demográficas e 
epidemiológicas destes municípios. Usamos média móvel para homogeneizar os coeficientes da 
série histórica, e avaliar tendências regionais. RESULTADOS: O método proposto identifica e 
reclassifica cada micro-região quanto ao risco coletivo de infecção, identificando a relação com os 
padrões da distribuição da ocorrência da hanseníase nos municípios. CONCLUSÕES: Em 
particular, no que se refere a estudos da hanseníase a análise dos dados e das associações em nível 
temporal estratificada por micro-região permite a identificação de áreas que necessitam de 
monitoramento. 
Financiamento: FAPESP 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE REAÇÕES ALÉRGICAS  
EM GRADUANDOS DA ÁREA DA SAÚDE DA UNISANTOS 

 
Karina Abbud Ramos 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Adriana dos Santos Carneiro 

(Orientadora ; Nutrição, Universidade Católica de Santos 
 
As doenças alérgicas representam hoje um problema de saúde pública atingindo 35% da população 
mundial. Estudos epidemiológicos internacionais mostram a tendência ao crescente aumento deste 
índice: nos anos 70, cerca de 10%; nos anos 90, 20%. No mundo moderno, a alimentação 
industrializada, os novos medicamentos (convencionais ou derivados da tecnologia do DNA 
recombinante), os produtos manufaturados e a poluição são fatores intrínsecos ao cotidiano e que, 
somados aos fatores hereditários estão associados ao aumento da incidência das alergias 
respiratórias, alimentares, medicamentosas e ocupacionais. A incidência de reações alérgicas em 
alunos da área da saúde da UniSantos foi investigada através da apilcação de um questionário 
alergológico. Dos 218 alunos avaliados, 147 (67,4%) relataram possuir pelo menos um tipo de 
alergia. A (s) causa (s) da reação alérgica (alérgenos) relatada (s) foi (foram): pó (36%), 
medicamentos (med) e cosméticos (cosm) + pó (27,9%), med e cosm (11,5%), causa desconhecida 
(9%), alimentos (alim) + pó (8,1%), alim (4%), med e cosm + pó + alim (3,4%), med + alim 
(2,7%). Dos que disseram ser “alérgicos”, apenas 21 (14,3%) possuem o diagnóstico 
clínico/laboratorial. Com relação à alergia na família, 62 indivíduos declararam que a mãe é 
“alérgica”, 38, o pai, 16, ambos os genitores, e 86, os irmãos, sendo que as doenças alérgicas citadas 
foram as seguintes: rinite (75,5%), asma (31,3%), alergia alimentar (19%), dermatite (14,3%), 
alergia à medicamentos (12,3%). A suposição de alergia mostrou-se maior do que a incidência real 
descrita em literatura, sugerindo o auto-diagnóstico errôneo dos probandos, fato comprovado pelo 
baixo índice de diagnóstico clínico/laboratorial, e que pode acarretar o uso de medicamentos e a 
exclusão de alimentos, sem necessidade. Foi possível a observação de uma correlação positiva entre 
o fator hereditário e o aparecimento da alergia, e entre os dados obtidos e as doenças alérgicas mais 
comuns descritas na literatura.  
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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ESTUDO DA VARIAÇÃO TEMPORAL DA 
 MORTALIDADE NEONATAL E PERINATAL  

NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
 

Karina Pereira Neves Martins 
(bolsista CNPq) 

Aylene Bousquat 
(co-orientadora) 

Domingos Alves 
(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 

Saúde Coletiva, UNISANTOS) 
 
INTRODUÇÃO: A distribuição temporal de uma doença pode obedecer a um determinado padrão 
temporal sendo possível assim, conhecer os períodos de maior risco para uma doença ou de uma 
maneira mais geral para um evento em saúde de uma população. A partir do conhecimento da 
evolução temporal de um evento em saúde, é possível criar modelos de predição de sua ocorrência 
futura, utilizando-se de técnicas de análise de série temporais. Particularmente, a variação ou 
tendência temporal da taxa de mortalidade para uma determinada região, como parâmetro isolado, 
não pondera as diferenças entre serviços de saúde. Essas diferenças sempre foram corrigidas 
analisando-se o peso de nascimento e a idade gestacional, porém, variações residuais ainda ficavam 
evidentes, provavelmente em decorrência de outros fatores. OBJETIVO. Descrever e analisar a 
evolução temporal dos dados diários de mortalidade perinatal e neonatal para o período, para a 
região da Baixada Santista. METODOLOGIA: Os dados diários de mortalidade perinatal e neonatal 
para o período entre 01 de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 2005, foram obtidos através da 
Fundação SEADE e complementados com os endereços a partir do banco de dados disponíveis na 
DIR XIX. Estes dados foram trabalhados para o conjunto dos nove municípios da região a partir da 
construção e análise das séries temporais para o período.RESULTADOS Com a construção e 
análise dessas séries temporais geramos e avaliamos indicadores locais, para estratificar períodos e 
áreas por diferentes níveis de risco de mortalidade infantil. CONCLUSÕES: Em particular, no que 
se refere a estudos da mortalidade infantil a análise das associações em nível temporal estratificada 
por micro-região permite não só uma avaliação do impacto produzido pelas políticas sociais como 
também a identificação de áreas que necessitam de monitoramento. 
Financiamento: CNPq 
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O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: ANÁLISE HISTÓRICA, ESTRUTURAL  
E COMPARATIVA COM OS TRIBUNAIS AD HOC  

PARA NUREMBERG, TÓQUIO, ANTIGA IUGOSLÁVIA E RUANDA 
 

Luciana Nóbrega e Silva Loureiro 
(Bacharelado em Direito da UNISANTOS) 

Alcindo Gonçalves 
(Orientador; UNISANTOS) 

 
Estudo sobre o Tribunal Penal Internacional como resultado de um longo processo de 
desenvolvimento do direito internacional penal e processual penal, iniciado em 1945 com a criação, 
pelos países Aliados, do Tribunal Militar Internacional para Nuremberg. É realizada uma análise 
estrutural comparativa entre o Tribunal Penal Internacional e os tribunais ad hoc que o precederam, 
quais sejam o Tribunal Militar Internacional para Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional para 
o Extremo Oriente, o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia e o Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda. São destacados os desafios enfrentados por cada um, em especial no que 
tange à legitimidade de suas instituições e à deficiência procedimental que foi aprimorada ao longo 
das décadas, atingindo seu ápice com o Tribunal Penal Internacional, que evitou a reprodução das 
mesmas falhas e, devido ao extenso processo de sua constituição por meio de um tratado 
internacional, primou por garantir a legitimidade de seu exercício. O Tribunal Penal Internacional é 
destacado, em inicialmente, por seu caráter permanente, e em segundo lugar por haver primado pelo 
positivismo jurídico, dando ênfase ao aspecto procedimental para que, ao contrário dos demais, não 
gerasse dúvidas acerca da obediência ao princípio da legalidade e ao nullum crimen sine lege. 
Ademais, enfatiza-se a adesão ao princípio da complementaridade, pelo qual o Tribunal só poderá 
exercer sua jurisdição quando os países dos quais os acusados são nacionais se recusarem ou 
estiverem impossibilitados de proceder ao eficaz julgamento em suas cortes nacionais. Conclui-se 
pelo progresso atingido no direito internacional penal e processual penal com o estabelecimento da 
nova corte criminal de jurisdição permanente, colocando-a como reflexo da mudança de 
mentalidade da comunidade internacional em reconhecer a importância da persecução aos 
perpetradores de crimes contra o direito humanitário, mas considerando-se que somente seu 
exercício, iniciado em 2002, poderá demonstrar sua eficácia. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA FASE AMBULATORIAL  
EM UMA CRIANÇA COM DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

(ESTUDO DE CASO) 
 

Luciana Zambon 
Ana Beatriz Sasseron 

Ana Carolina Teixeira Batistela 
Adriana Cecílio Filizola 

Paula Lumy da Silva 
(Centro Universitário Hermínio Ometto-UNIARARAS) 

 
A displasia broncopulmonar (DBP) foi descrita inicialmente em 1967 por Northway et al. como 
uma doença pulmonar crônica com características clínicas, radiológicas e histológicas próprias, 
acometendo principalmente os recém-nascidos pré-termos(RNPT) com síndrome do desconforto 
respiratório ou doença da membrana hialina, submetidos a oxigenoterapia e ventilação mecânica 
prolongadas com níveis pressóricos e frações inspiradas de oxigênio (FIO2 ) elevados.De acordo 
com a fisiopatologia, a evolução e o prognóstico da displasia broncopulmonar, faz-se extremamente 
necessária a intervenção da fisioterapia respiratória, seja na fase intra-hospitalar ou na fase 
ambulatorial, com o objetivo de manter a função pulmonar, minimizar as exacerbações da doença e 
diminuir o consumo de oxigênio. Este estudo teve como objetivo verificar as repercussões da 
fisioterapia respiratória na fase ambulatorial da displasia broncopulmonar.O estudo foi feito com 
uma criança do sexo masculino, nascido de parto cesárea,RNPT, com peso de 1.150g, tendo como 
diagnóstico de DBP. O tratamento fisioterapêutico durante a fase ambulatorial, foi realizado com a 
freqüência de duas vezes por semana, de forma passiva, com 40 minutos de duração, durante três 
meses, e com ênfase na parte respiratória;com manobras de higiene brônquica, manobras de 
reexpansão pulmonar, mensurando a freqüência respiratória da criança e a saturação de oxigênio 
através do oxímetro de pulso, antes, durante e após cada sessão de fisioterapia. Durante as sessões 
de fisioterapia, observou-se a melhora da ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente sem 
ruídos adventícios, na palpação apresentou aumento da expansibilidade torácica, e através do 
oxímetro de pulso foi verificado um aumento da SatO2 de 83% para 94%. Conclui-se que a 
fisioterapia respiratória é de extrema importância na fase ambulatorial da doença, atuando tanto na 
prevenção de possíveis complicações pulmonares, quanto na terapêutica da doença, podendo 
contribuir na melhora da qualidade de vida do paciente. 
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ALGORITMOS ITERATIVOS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 
 

Maínne Tarcila Profeta e Silva 
(Bolsista ITI/CNPq) 

Ricardo J. G. B. Campello 
(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes – LSIn - Programa de Mestrado em Informática, UNISANTOS) 

 
Com o intuito de contribuir na formação do Laboratório Virtual de Computação Natural, um dos 
objetivos do projeto LVCoN (CNPq #505844/04-4 ), foi realizado um estudo abordando algoritmos 
iterativos de otimização. Dentre as muitas técnicas existentes foram exploradas preliminarmente na 
pesquisa duas em especial, denominadas Hill Climbing e Busca Tabu. As mesmas podem ser 
aplicadas na resolução de problemas combinatoriais como, por exemplo, o problema do caixeiro 
viajante. Este trata da busca pela melhor rota possível (por exemplo com a menor distância) 
percorrendo uma lista de cidades conhecidas, respeitando o critério de que cada cidade só seja 
visitada uma única vez e que o percurso termine onde começou. Foi com base neste problema que 
ambos algoritmos foram formulados e testados. O estudo também abrangeu variantes das técnicas, 
variantes essas que possuem características peculiares capazes de às vezes contribuir de maneira 
significativa na otimização do problema. Na primeira técnica (Hill Climbing), independente da 
variante, a análise de resultados mostrou que a ferramenta não é de toda eficiente quando se procura 
a melhor solução possível, visto que fica usualmente presa em soluções locais. Já a Busca Tabu 
destaca-se pela sua principal idéia, que é a fuga de ótimos locais; com os resultados alcançados 
evidencia-se a eficiência em relação aos algoritmos da família Hill Climbing. Para tal, utilizam-se 
artifícios como o conceito de memória, que evita que sejam repetidas buscas recentes, a 
determinação da uma lista tabu, na qual são guardados por um determinado número de iterações 
movimentos proibidos, entre outros. Estudos adicionais que explorem o modo de determinar estes 
artifícios citados e o estudo de técnicas mais eficientes para problemas combinatoriais, como os 
algoritmos inspirados na biologia e na natureza em geral, fazem parte dos desenvolvimentos 
subseqüentes desse trabalho; outro objetivo traçado é a produção destas ferramentas desenvolvidas 
utilizando applets JAVA para execução interativa na web. 
Financiamento: CT-INFO/CNPq. 
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AGÊNCIA MULTILATERAL DE GARANTIA DE INVESTIMENTOS (MIGA) 
E A SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
Maria Carla Fontana Gaspar Coronel 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
José Augusto Fontoura Costa 

(orientador; UNISANTOS) 
 
Trata-se de um estudo das formas de soluções de controvérsias entre país investidor e receptor, 
oriundas de disputas referentes a investimento direto, assegurado pela Agência Multilateral de 
Garantia de Investimentos, mais conhecida como MIGA, que foi instituída pela Convenção de Seul. 
Tal Agência foi criada em 1988, e cuida ser uma entidade com personalidade jurídica própria, sendo 
apenas afiliada ao Banco Mundial, tendo sido desenvolvida especialmente para tentar equilibrar 
interesses de países receptores e investidores, buscando-se, para tanto, evitar riscos que não tenham 
natureza comercial. O objetivo da agência é assegurar os investimentos estrangeiros direto contra 
riscos políticos, como a restrição à movimentação de fundos, a expropriação, a quebra de contrato, 
guerra e distúrbios civis, que eventualmente possam ocorrer nos países receptores. Deste modo, o 
presente estudo, considerou as formas de funcionamento desta Agência, tecendo vários pontos 
fundamentais, como as suas características principais, a sua implementação jurídica em território 
nacional, bem como os possíveis conflitos que ela pode trazer com respeito ao Direito Internacional 
Consuetudinário, procedendo-se, neste sentido, ao estudo detalhado de institutos como a proteção 
diplomática o princípio da soberania sobre recursos internos do País. Nesta linha, estudou-se 
também um caso prático em que a Agência está atuando, que é o da Companhia Kasese Cobalt 
Ltda, situada em Uganda, podendo-se, desta forma, demonstrar claramente os seus resultados 
positivos e negativos. Além das conjecturas teóricas a respeito da implementação da Agência, 
foram apreciados e descritos artigos específicos de sua Convenção no que diz respeito às formas 
previstas para a solução de controvérsias. Tópicos separados foram direcionados para temas como a 
Arbitragem e a Conciliação, que, via de regra, são os meios operacionais preferidos pelos 
investidores, que se sentem intimidados pela justiça nacional dos países receptores, e estes, por sua 
vez, resistem às lides internacionais, dado o grande custo que geram. Assim sendo, conclui-se que 
referida Agência presta um papel muito importante para a comunidade internacional, colaborando 
para o desenvolvimento dos países membros, contudo, não se pode perder de vista, a necessidade de 
haver uma melhor regulamentação sobre o tratamento e os regulamentos que devem sujeitar-se os 
investimentos internacionais diretos, uma vez que ainda pairam sobre este assunto uma série de 
controvérsias. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 31 
 

UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)  
PARA A VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DOS AGREGADOS ESPACIAIS  

COM VARIAÇÃO TEMPORAL DOS CASOS DE TUBERCULOSE  
NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP) 

 
Mariana Lopes Monteiro 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Maria de Fátima Corrêa Oliveira 

(co-orientadora) 
Domingos Alves 

(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO: A recente disponibilidade de mapas digitais para algumas cidades representa, sem 
dúvida, um avanço para o planejamento integrado de diferentes setores. Nesse sentido, o interesse 
das secretarias municipais de saúde no uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 
esquadrinhamento da área urbana tem sido notável, embora o geoprocessamento em saúde venha 
sendo incorporado, basicamente, como ferramenta de visualização de eventos de saúde em mapas, 
sem definição de uma proposta epidemiológica conceitual de vigilância do espaço. OBJETIVO: O 
objetivo principal deste trabalho é estudar e analisar o comportamento espacial (com 
georeferenciamento de pacientes por endereço) e evolução temporal da Tuberculose no município 
de Santos. METODOLOGIA: Estudou-se o comportamento espacial das variáveis disponíveis nas 
fichas de notificação compulsória dos pacientes de Tuberculose do município, tentando estabelecer 
associações com indicadores sócio-ambientais, definindo prevalências por micro-região, que foram 
espacializadas e analisadas em mapas temáticos do município. RESULTADOS: O delineamento do 
modelo de vigilância proposto aqui privilegia a compreensão do processo de produção das doenças 
em razão da ocupação do espaço urbano, com perspectiva de integração e compatibilização de 
bancos de dados existentes e análise interativa de dados de saúde e sócio-demográficos. 
CONCLUSÕES: Esse tipo de análise, ao identificar bolsões de carência e de ocorrência dos agravos 
em micro-áreas de forma simultânea e interativa, permite implementar ações seletivas e específicas 
na vigilância da Tuberculose. Este é um trabalho pioneiro na região que transcende o 
monitoramento de indivíduos doentes e estimula a articulação intersetorial. 
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE URÂNIO EM AMOSTRAS  
DE SEDIMENTOS DO RIO CUBATÃO, SP 

 
Mariana Matos Monteiro 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Luiz Paulo Geraldo 

(Orientador; UNISANTOS) 
 
Determinação do teor de metais pesados em sedimentos de sistemas aquáticos é importante tanto do 
ponto de vista de poluição ambiental como para estudos de transferências entre os diversos tipos de 
organismos vivos. Na região de Cubatão estão instaladas as maiores indústrias de fertilizantes a 
base de fosfato do Brasil. Sabe-se que as rochas fosfáticas utilizadas na produção deste material 
contem níveis elevados (centenas de ppm) de urânio e, portanto, pode estar ocorrendo um acúmulo 
deste metal nos sedimentos da bacia do Rio Cubatão. Este trabalho teve como objetivo principal a 
realização de medidas dos teores de urânio em amostras de sedimentos de superfície do Rio 
Cubatão utilizando a técnica do registro de traços de fissão em plásticos policarbonatos do tipo 
Makrofol E. As amostras de sedimentos coletadas em diversos pontos de amostragem foram 
preparadas na forma de solução, seguindo um tratamento químico adequado que inclui a secagem, 
moagem e a digestão ácida a quente. Em seguida, alíquotas (5µL) das amostras foram depositadas 
sobre as folhas do detector plástico (dry method) e irradiadas junto ao núcleo do reator nuclear IEA-
R1 do IPEN-CNEN/SP para induzir a reação de fissão com nêutrons térmicos nos núcleos de 235U. 
Simultaneamente com as amostras em estudo foram irradiados padrões contendo teores de urânio 
conhecidos. Após as irradiações, os filmes plásticos passaram por um processo de revelação 
química, para ampliação dos traços ou furos produzidos pelos fragmentos de fissão. A contagem 
destes traços foi realizada em um microscópio óptico comum acoplado à uma câmara de vídeo. Os 
resultados obtidos são comparados com valores divulgados na literatura para amostras coletadas em 
ambientes similares ao estudado neste trabalho e são discutidos em termos de teores limites 
estabelecidos para contaminação de sedimentos por urânio.  
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 33 
 

TEOR DE CATEQUINAS EM SUCOS DE UVA COMERCIAIS 
 

Mariana Santos Paula-Leite 
(Bolsista IPECI-UNISANTOS) 
Natália Martins da Silva 

(Bolsista PROIN - UNISANTOS) 
Luís Filipe Ferreira 

(ex bolsista IPECI) 
Andréa Pittelli Gollücke 

(Orientadora; Curso de Nutrição. UNISANTOS) 
 
Os flavonóides são compostos considerados antioxidantes que, em estudos epidemiológicos, 
mostraram ação protetora de doenças. As uvas são fonte importante de flavonóides, no caso, 
catequinas (flavanol). O objetivo do presente estudo foi quantificar catequinas [(+) catequina e (-) 
epicatequina] em sucos de uva comerciais. A amostragem compreendeu 19 produtos (6 sucos 
integrais, 5 sucos concentrados e 8 néctares de uva) de diferentes marcas,  comercializados em 
hipermercados brasileiros. Para a análise foi utilizada metodologia desenvolvida por Arts e Hollman 
(1998) e adaptada para sucos de uva por Arts et al. (2000). A separação foi feita por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e a detecção por fluorescência. Os resultados mostraram que a 
concentração total de catequinas nos sucos de uva variou entre 11,92 e 28,78 mg/L, nos 
concentrados esteve entre 6,09 e 13,57 mg/L e nos néctares entre 2,02 e 8,18 mg/L. A concentração 
de (-) epicatequina foi maior que de (+) catequina em 13 das 19 amostras analisadas. O produto 
com maior teor de catequinas foi o suco de uva integral; é sabido que o processo térmico empregue 
na concentração pode degradar as catequinas. Os néctares apresentaram o menor teor de catequinas 
entre os três produtos provavelmente, por serem reconstituídos a partir de sucos concentrados e 
devido à presença do açúcar como ingrediente. As concentrações destas substâncias no suco foram 
muito inferiores às encontradas em vinhos tintos brasileiros (entre 34,67 e 112,14 mg/L) 
(FERREIRA et al., 2004), provavelmente em função do processo de fermentação que aumenta o 
tempo de contato do mosto com sementes e cascas da uva.  
Financiamento: PROIN - UNISANTOS 
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RESUMO # 34 
 

BIOLOGIA DA POPULAÇÃO DE DANAUS (DIOGAS) PLEXIPPUS ERIPPUS 
(CRAMER, 1775) (NYMPHALIDAE: DANAINAE)  

NO VALE DO RIO QUILOMBO, SANTOS, SP 
 

Mauro F. Peres da Silva 
(Aluno do Curso de Ciências Biológicas, PROIN - UNISANTOS) 

Ronaldo Bastos Francini 
(orientador, Curso de Ciências Biológicas, UNISANTOS) 

 
Foi estudada uma população da borboleta monarca (Danaus plexippus erippus) e de sua planta de 
alimento (Asclepias curassavica) no Vale do Rio Quilombo, Santos, SP, entre setembro de 2004 e 
julho de 2005 (61 visitas a área) usando o método de CMLR.  Foram feitos 4 censos das plantas ao 
longo da estrada da margem direita do rio sendo constatada uma diminuição significativa do 
número de indivíduos devido ao corte da vegetação de borda em praticamente toda a extensão em 
ocasiões diferentes e muito próximas.  Em 2004 foram coletadas e marcadas 11 borboletas (4M:7F) 
e apenas 2 recapturadas (uma fêmea deslocou-se  mais de 1,5 km em linha reta).  Em 2005 foram 
coletadas e marcadas 32 borboletas (18M:14F) sendo 6 recapturadas (tempo máximo de 
permanência = 48 dias para um macho; deslocamento máximo = 3.800 m em linha reta para uma 
fêmea).  Danaus gilippus, um co-mímico mülleriano também esteve presente na área durante o 
outono usando a mesma planta hospedeira.  A maior parte dos ovos observados no campo foi 
colocada nos botões florais.  A criação de larvas provenientes de ovos coletados no inverno de 2005 
mostrou um elevado índice de parasitoidismo por moscas Tachinidae (19 em 56 pupas = 34%).  Os 
24 adultos que emergiram a partir da criação de imaturos mostraram uma alocação média máxima 
de massa de 40,5% para o abdome. 
Financiamento: BIOTA - FAPESP 
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RESUMO # 35 
 

VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS AGREGADOS ESPACIAIS 
COM VARIAÇÃO TEMPORAL DOS CASOS DE HANSENÍASE 

EM MAPAS DOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA 
 

Natascha Gonçalves Francisco 
(bolsista FAPESP) 

Maria de Fátima Corrêa Oliveira 
(co-orientadora) 
Domingos Alves 

(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO: A hanseníase ainda constitui um relevante problema de saúde pública em alguns 
países do mundo. No caso brasileiro, a despeito de se ter verificado nos últimos anos declínio da 
taxa de prevalência, observa-se um aumento dos coeficientes de detecção da doença. Esse 
fenômeno é atribuído às mudanças nos procedimentos de registro e, principalmente, à redução de 
tempo preconizado para o tratamento. A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 
apresenta um quadro semelhante, sendo que cerca de um terço dos casos são de formas 
contagiantes. OBJETIVOS: Analisar a endemia hansênica nos municípios da RMBS, segundo sua 
distribuição espacial, descrevendo sua relação com as condições de vida da população, visando 
orientar o planejamento local das políticas públicas de controle e eliminação da hanseníase. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo ecológico, cujos dados de morbidade foram coletados por 
meio de consulta direta às fichas de notificação compulsória, para o período 1998 a 2005, no 
SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação). Essas informações foram geo-
codificadas, fornecendo a atualização visual do padrão experimental observado da Hanseníase, 
tanto temporal como geográfico, em mapas temáticos da região. RESULTADOS: O método 
proposto identifica em cada micro-região os grupos populacionais prioritários quanto ao risco 
coletivo de contaminação, identificando a relação com os padrões da distribuição da ocorrência da 
hanseníase nos municípios. CONCLUSÕES: A construção desses mapas contribui tanto para o 
entendimento do processo endêmico da Hanseníase quanto para a complementação do sistema de 
informação em saúde dos municípios. 
Financiamento: FAPESP 
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RESUMO # 36 
 

INFLUÊNCIA DO NITROGÊNIO NO SISTEMA LIGNINOLÍTICO  
DE TRAMETES VILLOSA 

 
Patrícia Salemi 

(Aluna do Curso de Ciências Biológicas, PROIN - UNISANTOS) 
Kátia Maria Gomes Machado 

(Orientadora; Centro de Ciências da Educação, UNISANTOS) 
 
O nitrogênio é um importante modulador da produção de enzimas ligninolíticas por basidiomicetos. 
T. villosa está sendo utilizado para tratamento de solos contaminados com organoclorados, pois é 
capaz de mineralizar poluentes, como o pentaclorofenol. Devido à inexistência de informações 
sobre a fisiologia desse fungo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de diferentes 
concentrações de nitrogênio (1,2mM, 2,4mM e 24mM) na produção do sistema ligninolítico. 
Frascos de 250 ml contendo 50 ml de meio sintético basal foram inoculados com discos de T. 
villosa em BDA. O conteúdo dos frascos foi filtrado em diferentes intervalos de tempo: o micélio 
foi empregado para determinação de peso seco e o filtrado para as atividades enzimáticas. 
Atividades de Peroxidases e lacase foram determinadas pela oxidação do ABTS, na presença e 
ausência de H2O2, respectivamente, e manganês peroxidase (MnP) pela oxidação do vermelho de 
fenol. Para os estudos de degradação, o meio foi acrescido do corante azul brilhante remazol R 
0,02%. A degradação do corante foi determinada pela razão das absorbâncias (500/ 592nm) e 
confirmada pelo seu espectro de absorção. Na concentração de 2,4 mM de nitrogênio foi observado 
maior crescimento do fungo, estímulo da atividade de lacase (cerca de 2,5 vezes) e indução da 
atividade de MnP, com cerca de 5,5 UL-1 aos 14 dias de cultivo. O Corante azul Brilhante Remazol 
representa uma importante classe de xenobióticos e é utilizado como composto modelo de poluente. 
Foi observada influência do nitrogênio na degradação do corante. Total descoloração foi obtida aos 
5, 6 e 7 dias de cultivo, nas concentrações de 1,2 mM, 2,4mM e 24mM de nitrogênio, 
respectivamente. T. villosa pertence ao grupo de fungos cujo sistema enzimático ligninolítico é 
regulado pela concentração de nitrogênio. 
 

UNISANTOS - 2005 



RESUMOS DA I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 40
RESUMO # 37 
 

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS DISTRIBUIÇÕES ESPACIAIS DOS CASOS DE 
DENGUE NOS MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA 

 
Raquel Durante Franco 

(bolsista PROIN-UNISANTOS) 
Maria de Fátima Corrêa Oliveira 

(co-orientadora) 
Domingos Alves 

(Orientador; Laboratório de Computação Científica Aplicada a Saúde Coletiva - LCCASC - Programa de Mestrado em 
Saúde Coletiva, UNISANTOS) 

 
INTRODUÇÃO. A utilização de técnicas de análise espacial para avaliação da distribuição de 
vetores e das doenças por eles transmitidas aumentou nos últimos anos, proporcionando ferramentas 
importantes para vigilância e controle. A sua maior vantagem está em tratar o município como 
composto de várias realidades, merecendo abordagens distintas, ao contrário do que se tem visto, 
onde as propostas de ação podem diferenciar-se segundo os municípios, mas sempre uniformes 
dentro deles. OBJETIVO. Este estudo tem como objetivo analisar a distribuição geográfica da 
Dengue nos municípios da Baixada Santista – SP ao estratificar as cidades em áreas com diferentes 
riscos de desenvolvimento e espalhamento da doença. MÉTODOS. Foi construído um banco de 
dados para cada município utilizando-se os casos autóctones de dengue notificados, para o período 
1998 a 2005, no SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação). Os casos foram 
considerados segundo a data de início de sintomas. As propriedades matemáticas e estatísticas dos 
dados foram averiguadas através de uma análise exploratória. A partir daí, foi feita uma análise 
preliminar visual em mapas temáticos da região. RESULTADOS. Identificados nesses mapas 
temáticos, os grupos populacionais prioritários quanto ao risco de adquirir a doença no tempo e no 
espaço. Fez-se a opção pela utilização dos setores censitários como nível de agregação para 
avaliação de transmissão do dengue. Assim, foi possível identificar a ocorrência ou não de 
transmissão de dengue em áreas homogêneas do município para diferentes períodos anuais. Além 
disso, pelo fato dos setores censitários serem delimitados geograficamente, há a possibilidade de 
identificar e agrupar setores prioritários para vigilância e controle da doença. CONCLUSÕES. Com 
a construção desse cenário, podemos orientar o desenvolvimento de novas ações de controle junto 
às secretarias de saúde dos municípios da Baixada Santista.
Financiamento: FAPESP 
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ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS DE Psilocybe castanella (AGARICALES)  
ENVOLVIDAS NA DEGRADAÇÃO DO AZUL BRILHANTE DE REMAZOL R 

 
Renata Yamanaka 

(Bolsista FAPESP) 
Kátia Maria Gomes Machado 

(Orientadora; Centro de Ciências da Educação, UNISANTOS) 
 
 
Corantes sintéticos têm sido utilizados como compostos modelos em estudos de biodegradação de 
xenobióticos por fungos basidiomicetos, uma vez que a sua degradação envolve o sistema 
ligninolítico extracelular e inespecífico produzido por estes fungos. O objetivo deste trabalho foi 
identificar as enzimas produzidas por P. castanella envolvidas na degradação do corante 
antraquinônico Azul Brilhante de Remazol R (RBBR). Discos de crescimento do fungo foram 
transferidos para frascos de 250ml contendo 50ml de meio líquido basal, acrescido de 0,02% do 
RBBR e em duas condições de cultivo (50 µM de Mn2+ e 0,2 mM de Cu2+). A degradação do 
RBBR, a variação de pH do meio e a produção de ligninases foram acompanhadas ao longo de 14 
dias, utilizando-se extrato bruto obtido por filtração. Atividades de lacases e peroxidases foram 
determinadas pela oxidação do ABTS (na ausência e presença de H2O2, respectivamente), de 
Manganês Peroxidase (MnP) pela oxidação do vermelho de fenol e de RBBR-Peroxidase pela 
descoloração in vitro do RBBR. Total degradação do corante foi observada aos 7 dias de cultivo. 
Foram detectadas atividades de lacases de até 100 U.l-1 e 155 U.l-1, e de RBBR-Peroxidase de 55 
Uml-1 e 25 Uml-1, na presença de Mn2+ e Cu2+, respectivamente. Não foram detectadas atividades de 
peroxidases nem de MnP. Ensaios enzimáticos feitos na presença e ausência de H2O2 permitiram 
concluir que lacases produzidas por P. castanella são as enzimas envolvidas na degradação do 
RBBR. 
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IMPLEMENTAÇÃO PARALELA DO ALGORITMO APRIORI  
PARA EXECUÇÃO NO SISTEMA INHAMBU 

 
Rodrigo Silva Barros 

(bolsista PROIN-UNISANTOS) 
Hermes Senger 

(Orientador; UNISANTOS) 
 
O algoritmo APRIORI se destina à descoberta de regras de associação entre os itens de grandes 
bases de dados, e sua execução em bases de dados reais pode demandar grande capacidade 
computacional. O algoritmo APRIORI é dividido em duas fases: a primeira fase exige a 
combinação de diversos estados de atributos de uma base de dados, para que se saiba quais 
combinações são mais freqüentes. A segunda fase exige a combinação (tomadas de 2 a 2) entre as 
combinações de maior ocorrência descobertas na primeira fase. Tais combinações são implicações 
lógicas que ocorrem com determinada freqüência na mesma base. Se a ocorrência ultrapassa um 
limite fixado inicialmente, tem-se uma regra de associação. Inicialmente, estudou-se uma forma de 
implementação do algoritmo com base em operações elementares sobre conjuntos. Optou-se por 
utilizar uma tabela de símbolos para a representação binária e compacta dos valores assumidos 
pelos atributos. Em seguida, foi elaborado um algoritmo que pudesse gerar todas as combinações 
possíveis de atributos. Esse algoritmo (chamado doMap) recebe a combinação atual e retorna o 
valor da próxima combinação. A combinação de atributos freqüentes (segunda fase), é feita com 
arranjos tomados de 2 a 2, 3 a 3, e assim por diante, até que todos os atributos sejam testados. O 
passo seguinte foi adaptar o algoritmo para uma execução paralela. Optou-se por utilizar o 
paralelismo dentro de cada fase, e não entre duas fases, porque cada fase procura identificar 
combinações freqüentes de N atributos, independente das demais. Assim, dividem-se os testes 
igualmente entre os processadores disponíveis. Os resultados foram comparados com os resultados 
gerados pelo programa de mineração de dados Weka, e notou-se que o sistema implementado 
possui desempenho muito bom, mas gera resultados menos precisos que o Weka. Em função deste 
resultado, novos métodos deverão ser desenvolvidos para a implementação do APRIORI.  
Financiamento: PROIN-UNISANTOS. 
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SELEÇÃO DE ATRIBUTOS PARA AGRUPAMENTO DE DADOS 
 

Thiago Ferreira Covões 
(Bolsista CNPq) 

Eduardo R. Hruschka 
(Orientador; Laboratório de Sistemas Inteligentes, UNISANTOS) 

 
A seleção de atributos é um passo importante na preparação de dados a serem minerados, podendo 
evitar que atributos irrelevantes e/ou redundantes influenciem nos resultados da mineração, bem 
como diminuindo o tempo de processamento necessário. Este trabalho está focado em problemas de 
agrupamento de dados, para os quais foram propostos métodos de seleção de atributos baseados nas 
abordagens wrapper, filter e híbrida. Adotou-se o algoritmo das K-Médias para se obter partições 
de dados, utilizando-se uma técnica de amostragem que, de acordo com um critério numérico, 
avalia as partições obtidas. O método que utiliza a abordagem wrapper consiste em combinar um 
mecanismo de busca pelos melhores subconjuntos de atributos com a execução do algoritmo das K-
Médias, utilizando-se de um critério numérico para avaliar as partições em função dos atributos 
selecionados. O método que utiliza a abordagem filter consiste em agrupar os atributos para então 
escolher aquele que melhor representa um grupo de atributos. Este método permite eliminar os 
atributos redundantes. O método que utiliza a abordagem híbrida emprega o algoritmo das K-
Médias em conjunto com um filtro Bayesiano. Neste método, os rótulos obtidos pelo algoritmo das 
K-Médias são considerados classes para o filtro Bayesiano que é então usado para selecionar 
atributos de maneira similar à empregada em problemas de classificação. Os métodos foram 
avaliados em bases de dados sintéticas e de bioinformática. Os resultados obtidos são promissores, 
principalmente para as bases de dados de bioinformática. Trabalhos futuros incluem comparar os 
métodos desenvolvidos com alguns métodos propostos na literatura. 
Financiamento: CNPq – processo 117585/2004-1. 
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RESUMO # 41 
 

CARTOGRAFIA AMBIENTAL DE PARANAPIACABA –  
SANTO ANDRÉ / SP: UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE  

DA DINÂMICA AMBIENTAL NA ESCALA LOCAL 
 

Túlius Nery Dias 
(FAFIL/CUFSA)) 
Clézio Santos 

(orientador; Colegiado de Geografia FAFIL/CUFSA) 
 
A cartografia contemporânea procura trabalhar com temas emergentes da sociedade atual, portanto 
o meio ambiente se configura como um desses temas que o grupo de estudos de cartografia 
(GECART) do Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA) vem centrando esforços com 
a intenção de melhorar os métodos de pesquisa entre a relação cartografia e meio ambiente, a 
denominada cartografia ambiental. O objetivo principal é gerar um Atlas Ambiental de 
Paranapiacaba, com pranchas relacionadas às questões físicas e outras relacionadas às questões 
antrópicas, essas pranchas darão suporte para a construção de um mapa de correlação e síntese 
sobre os impactos ambientais que ocorrem em Paranapiacaba (área pertencente ao Município de 
Santo André–SP). A metodologia adotada prende-se aos métodos cartográficos, em especial aos 
mapas de correlação e síntese, que se configura no suporte principal do trabalho. O grupo de 
estudos gerou 10 mapas analíticos com temas físico-territoriais e antrópicos (hipsometria, 
vegetação, clima, hidrografia, uso do solo, insolação e orientação de vertentes, declividade, 
ecoturismo, pedologia, geomorfologia e geologia). Esses mapas forneceram subsídios para as 
correlações que gerou o mapa de síntese sobre os impactos ambientais de Paranapiacaba. Nesta 
pesquisa trabalhou-se com produtos cartográficos elaborados por órgão oficiais como o IBGE, 
EMPLASA e PMSA, onde foram retirados elementos fundamentais para a leitura das informações 
representadas e a construção de novas representações. Os mapas construídos pelo grupo de estudos 
em cartografia GECART/FAFIL/CUFSA nos possibilitaram levantar hipóteses sobre diferentes 
possibilidades de correlação, bem como discutir as potencialidades da metodologia da cartografia 
ambiental adota em escalas locais. 
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