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Tema: Ambiente Costeiro, Energia e Desenvolvimento Social  

 

 

 

O COIC - Comitê de Iniciação Científica - tem a satisfação de realizar a IV Jornada de 
Iniciação Científica da Universidade Católica de Santos, ocasião anual na qual se divulga o 
resultado do Programa de Iniciação Científica dessa Universidade, bem como de dar 
publicidade ao livro dos resumos dos trabalhos apresentados. 

O PROIN- Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Católica de 
Santos - foi criado em 2004 para proporcionar uma oportunidade de formação científica aos 
alunos da graduação, despertar talentos para as atividades de pesquisa e fortalecer os projetos 
de pesquisa realizados dentro da Universidade, a partir da participação de alunos bolsistas nas 
diferentes áreas de conhecimento.  No mesmo ano, criou-se o COIC a fim de gerenciar o 
PROIN, obedecendo-se as recomendações estabelecidas na Resolução Normativa do CNPq – 
RN 015/2004, alterada pela RN 017/2006.  

O Programa iniciou-se em 2005 com a participação de 25 alunos com bolsas de 
pesquisa institucional da UNISANTOS e outros ainda com auxílios provenientes de agências de 
fomento. Em dezembro daquele ano realizou-se a I Jornada de Iniciação Científica da 
instituição, que teve como tema “Em Busca da Formação de Pesquisadores” e propiciou a 
apresentação dos resultados obtidos naquela etapa. No ano de 2006, o Programa conquistou a 
concessão de uma quota de 10 bolsas de iniciação científica pelo CNPq, havendo também a 
ampliação do número de bolsas institucionais da UNISANTOS.  

Nos anos de 2007 e 2008, foram realizadas as II e III Jornadas de Iniciação Científica, 
que mostraram à Universidade os resultados dessa nova etapa do Programa. Os temas 
escolhidos foram, respectivamente, “Ambiente, Saúde e Sociedade” e “Meio Ambiente, Porto 
e Sustentabilidade”. Tais temas espelharam as tendências da pesquisa na Universidade nas 
suas diferentes áreas do conhecimento. A própria definição de tendências demonstrou o 
amadurecimento do Programa dentro da pesquisa realizada no âmbito da Universidade e o 
espaço que essa última vem ocupando na produção intelectual da Baixada Santista. 
Recentemente, reconhecendo a consolidação do Programa de Iniciação Científica da 
UNSANTOS, o CNPq concedeu mais 3 bolsas à instituição, que a partir do segundo semestre de 
2009 passa a disponibilizar 43 bolsas. 

Assim, com grande satisfação, o COIC realiza a IV Jornada de Iniciação Científica sobre 
o tema “Ambiente Costeiro, Energia e Desenvolvimento Social”. Esses temas refletem as 
tendências da pesquisa na Universidade e demonstram a sua aproximação aos eixos temáticos 

por ela definidos como prioritários: Meio Ambiente, Portos, Cidadania e Petróleo e Gás.      
O evento conta com a participação de 43 trabalhos, selecionados de acordo com os 

critérios de qualidade estabelecidos pelo regimento interno do COIC. 
Espera-se que a IV Jornada de Iniciação Científica da UNISANTOS propicie um 

momento de profícuos debates entre os participantes e o despertar de novos talentos para a 
pesquisa. Não menos importante, que seja divulgado o trabalho que vem sendo realizado por 
meio do PROIN- Programa de Iniciação Científica da UNISANTOS.    

Finalmente, é importante agradecer a dedicação e solidariedade da equipe envolvida 
na realização do evento: os membros do COIC, os funcionários, docentes, orientadores e 
alunos. 

 
Ana Maria de Oliveira Nusdeo 

Coordenadora do Comitê Institucional de Pesquisa 
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Resumo 1. 

 

PROFESSORES SANTISTAS NO BRASIL OITOCENTISTA 

 

Alcides Caetano da Silva Junior (aluno) 

Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira (orientadora) 

 

Curso de História, Centro de Ciências da Educação, Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS) 

 

Esta comunicação apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em andamento que 

visa identificar professores que atuaram em Santos nos anos de 1800 e localizar seu 

trabalho no contexto da época. Nesta fase da investigação, iniciada no começo de 2009 

com a renovação de nossa pesquisa de iniciação científica, está sendo analisada 

basicamente a correspondência existente no Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

bem como a legislação que regia a instrução pública na província de São Paulo na 

época. A comunicação apresentará os dados obtidos desde então e que complementam 

os já obtidos durante o ano passado e apresentados na III Jornada de Iniciação 

Científica. Desta vez, além da identificação dos professores que atuaram em cada uma 

das cadeiras isolada e de sua colocação na sociedade santista oitocentista, pretendemos 

relacionar a ampliação do número de cadeiras de primeiras letras com o 

desenvolvimento urbano da cidade em dois momentos específicos. Um primeiro 

momento entre meados da década de 60 e início da década de 70 do século XIX, quando 

foram criadas a segunda e a terceira cadeira para o sexo masculino e o mesmo para o 

sexo feminino, quatro cadeiras portanto, e que coincide com um momento importante 

na facilitação da circulação de mercadorias para o Porto de Santos que é a construção da 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. E um segundo momento dessa relação que se deu 

durante a década de 80 dos oitocentos quando, influenciada por padrões de modernidade 

que levaram a uma mudança do estilo de vida urbano, a cidade foi gradualmente sendo 

estendida em direção à Barra, o que hoje chamamos de praia, levando também para essa 

região sua rede escolar elementar e deixando definitivamente de ocupar apenas aquela 

pequena faixa de terra junto ao porto, atualmente Valongo, Centro e Paquetá. Essas 

classes continuaram a ser ampliadas à medida que a cidade foi se expandindo até que, 

em 1900, foram reunidas primeiro Grupo Escolar da cidade, o Cesário Bastos.  

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 
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Resumo 2. 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE MONITORAÇÃO PASSIVA 

E INTEGRADA, PARA A DETERMINAÇÃO DE RADÔNIO EM DIFERENTES 

COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS, UTILIZANDO A TÉCNICA DO 

REGISTRO DE TRAÇOS NUCLEARES EM PLÁSTICO POLICARBONATO 

PCLIGHT (DUROLON) 

 

Aline Tavares Vieira (aluno) 

Stanley N. Siqueira Vasconcelos (aluno) 

Adilson L. Marques (orientador) 

 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

 

O gás radônio (
222

Rn) é um elemento radioativo natural, oriundo do decaimento 

radioativo do Rádio (
226

Ra). O conhecimento do teor deste gás em diferentes 

compartimentos ambientais (em águas e no ar) é importante do ponto de vista de 

Proteção Radiológica, para a população de um modo geral.  

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma metodologia, para determinação 

da concentração de radônio (Bq/l e Bq/m
3
), utilizando a técnica do registro de traços 

nucleares de partículas alfa em detectores sólidos (SSNTDs), em  policarbonato 

Durolon, também conhecido como PCLIGHT. O detector em estudo é um polímero 

amorfo de policarbonato bisfenol-A (Policarbonato do Brasil S.A) e tem massa 

molecular de 21.200g/mol. Esse detector foi escolhido por apresentar algumas 

vantagens, como apresentar uma película de proteção que diminui a contribuição de 

fundo. Outra vantagem é baixo custo no mercado e, além disso, é possível obter a 

visualização dos traços de forma nítida após a revelação química. A técnica consiste em 

expor os filmes detectores plásticos em dispositivo apropriado ao gás radônio presente 

em amostras de água e no ar por um período de 30 a 90 dias. Após a irradiação, os 

filmes são revelados em uma solução própria (PEW) a 70
o
C por 120 minutos, para 

ampliação dos traços alfa. Em seguida, efetua-se a contagem dos traços em microscópio 

óptico acoplado a uma câmera de vídeo com aumento médio de 816 vezes. Essa técnica 

poderá ser utilizada para a determinação da concentração de radônio, em diferentes 

tipos de amostras (ar e água) da região da Baixada Santista. 
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Resumo 3. 

 

EDUCADORES E INTELECTUAIS SANTISTAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

Anderson Manoel Caleffi (aluno) 

Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

Este trabalho realiza pesquisa histórica com o fim de colher, organizar e disponibilizar 

dados sobre os Intelectuais Santistas que atuaram na educação entre 1890 e 1929. 

Almeja com isso resgatar a memória dos Educadores que foram importantes na 

educação e na formação de várias gerações, contribuindo de forma ímpar para a 

formação sócio-cultural de Santos. Objetiva-se identificar os principais intelectuais da 

educação de Santos da Primeira República, coletar dados históricos, redigir sua 

biografia, catalogar e analisar suas produções e relacioná-las com o contexto do período. 

Este trabalho abrange educadores que lecionaram em uma época de transformações 

políticas e sociais, que trouxeram novas idéias à educação. Idéias essas que serão 

observadas na vida e na obra dos educadores estudados. A pesquisa pretende preservar e 

recuperar a memória educacional da região, bem como mostrar a importância dos 

educadores que formaram as pessoas que construíram e ainda constroem nossa 

sociedade. Para isso utiliza-se de fontes primárias como atas e ofícios e também de 

fontes secundárias como jornais e livros. Depois da coleta dos dados é realizada leitura, 

análise e interpretação do material. Serão contemplados os educadores que tiverem pelo 

menos 15 anos de docência e outras atividades ligadas à Educação no município de 

Santos. Serão entendidos por intelectuais aqueles educadores que produziram obras 

sobre a temática educacional.. A leitura de diversos autores determinou o referencial 

teórico a ser adotado e esclareceu conceitos como intelectualidade, cultura escolar e 

redes de sociabilidade. Paralelamente analisa-se a legislação do período para melhor 

entendimento dos cargos e estrutura do sistema de ensino da época. Pôde-se perceber 

que tais professores também atuavam em outras profissões e que as novas idéias 

republicanas estavam presentes em sua forma de pensar e ensinar.  Diante disso, 

procurar-se-á entender como as idéias influenciaram a educação bem como esta 

influenciou a cultura da época e as gerações seguintes.  

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 
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Resumo 4. 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL – DE CHICO 

MENDES AO PROJETO TAMAR 

 

Andréia Carvalho Ferreira (aluna) 

Maria Amélia Santoro Franco (orientadora) 

 

 

O projeto nasceu da necessidade da união entre a pedagogia e o meio ambiente, como 

uma forma integrar estes dois temas atuais, pois após muita discussão percebemos que o 

problema não está em se falar sobre meio ambiente, preservação e sustentabilidade, 

assim como as práticas pedagógicas, mas como isto se internaliza ou não nas pessoas. A 

observação se fez necessária desde o momento que ficou patente de que forma que o 

tema é tratado nas escolas, o modo como alunos estão realmente entendendo o 

significado de preservação ambiental, ou se apenas passou a ser mais um conteúdo a 

fazer parte do currículo, mas que se torna irrelevante no cotidiano. Mediante todas estas 

indagações decidimos falar de alguém que foi um visionário na preservação ambiental, 

e que acreditava e lutava pela educação como forma de esclarecimento dos seres 

humanos, Chico Mendes, que no ano de 2008 completou 20 anos de sua morte. O 

trabalho buscou informações complementares para atualização de dados. Desta forma, o 

trabalho visa também por meio da metodologia de estudos de casos, analisar as práticas 

pedagógicas em uma escola pública, atualmente considerada referência neste aspecto. 

Para tanto o  projeto terá como objetivos decorrentes: Buscar no trabalho e em Chico 

Mendes referências para a educação ambiental hoje nas escolas; Irá também analisar 

referências no projeto Tamar, sobre as práticas pedagógicas deste processo. 

 

BOLSISTA PIBIC/CNPq 
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Resumo 5. 

 

PREDAÇÃO DE IMATUROS DA BORBOLETA ACTINOTE PELLENEA 

PELLENEA (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE: HELICONIINAE) POR 

PREDADORES GENERALISTAS E ESPECIALISTAS 

 

Andresa Regina da Silva (aluna) 

Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 

Curso de Ciências Biológicas – Universidade Católica de Santos 

 

A relação predador/presa é importante e em imaturos de borboletas os maiores 

predadores são aves, répteis e outros artrópodes que podem se alimentar de seus ovos, 

pupas e crisálidas. Com o objetivo de verificar a predação de ovos de A. p. pellenea por 

predadores generalistas e especialistas, foram coletadas diversas oviposições ao longo 

da estrada do Vale do Rio Quilombo. Estas foram criadas em laboratório até atingirem o 

terceiro ou quinto estádio e depois submetidas à biotestes no campo ou em laboratório. 

Nos testes em laboratório com pintinhos, na primeira fase constatamos que praticamente 

todos bicaram a lagarta no primeiro contato, causando derramamento da hemolinfa, o 

que foi acompanhado de um comportamento característico de limpeza compulsiva do 

bico. Depois que oferecíamos a lagarta, também oferecíamos um pedaço de miolo de 

pão moldado na mesma forma da lagarta o que foi totalmente aceito. No segundo 

contato aconteceu a rejeição imediata da lagarta e a aceitação do pão, o que indicou 

aprendizado através do padrão de coloração apresentado por ela. Na segunda fase de 

testes com pintinhos, percebemos que estes enquanto jovens apresentaram um forte 

efeito de grupo e obtivemos praticamente o mesmo resultado. No campo, com duas 

espécies diferentes de aranhas, observamos comportamentos distintos, mas ainda assim, 

ambas predaram as lagartas. Já com formigas, a predação aconteceu somente até o 

momento que a lagarta liberou hemolinha, não sendo utilizada como alimento pelas 

mesmas. Portanto as defesas químicas de imaturos desta borboleta são mais eficazes 

para predadores que apresentam acuidade visual, ou seja, predadores maiores que não 

possuem habilidades para digerir as substâncias encontradas na hemolinfa e reconhecem 

o padrão de cores das larvas e o associa a sua impalatabilidade. Isso não vale para 

invertebrados, apesar de predarem de formas diferentes, todos parecem não ter 

problemas com as substâncias químicas presentes na hemolinfa das lagartas.  

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 
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Resumo 6. 

 

REGIME INTERNACIONAL DO PETRÓLEO E GÁS. 

ELEMENTOS PARA UMA ANÁLISE DE ATUAÇÃO DO PODER LOCAL NOS 

DEBATES REGIONAIS E GLOBAIS. 

 

Antonio Luiz de Oliveira Netto (aluno) 

Gilberto Marcos Antonio Rodrigues (orientador) 

 

Curso de Direito, Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

Um estudo para identificar a existência de órgãos e agências especializadas com o 

escopo de regulamentar a exploração de petróleo e gás; e analisar os possíveis espaços 

de atuação dos poderes locais em relação a defesa de seus interesses (proteção e defesa 

ambiental, proteção do trabalho digno etc.) nos debates globais, tendo em vista a 

importância da recente descoberta das jazidas de petróleo e gás nas camadas do Pré-sal 

da Bacia de Santos e de seu impacto nos estados e municípios da região. O estudo foi 

divido em duas partes, a primeira para identificação dos órgãos e agências 

especializadas e análise de seus instrumentos regulamentares no cenário nacional além 

da verificação da atuação do poder local; e, na segunda parte, na identificação de órgãos 

e agências especializadas no cenário internacional. No transcorrer da pesquisa verificou-

se a existência de dois organismos estatais competentes a regulamentar da exploração de 

petróleo e gás, o Ministério de Minas e Energias e a Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Bicombustíveis, e um principal instrumento regulamentador, a Lei n.º 

9.478/1997 (Lei do Petróleo), além da Constituição Federal que estabelece as diretrizes 

da referida Lei. A Lei do Petróleo estabelece royalties de participação aos estados e 

municípios em razão da exploração dos recursos naturais em seus respectivos territórios 

variando percentualmente de 5% a 15% de acordo com a local da exploração, por 

exemplo, em terra, área lacustre ou de plataforma continental. 

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 
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Resumo 7. 

 

ESTABILIDADE DE IOGURTE PROBIÓTICO SUPLEMENTADO COM 

BIOMASSA DE BANANA VERDE 

 

Bruna Gabrielle dos Santos Rullo (Aluna) 

Natalia Manzatti Machado Alencar (Aluna) 

Renata Lara Taralo (Aluna) 

Elizabete Lourenço da Costa (Orientadora) 

 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Católica de Santos – UNISANTOS. 

 

O mercado de alimentos funcionais está se expandindo a cada ano, empresas como a 

Nestlé, Batavo e Yakult têm investido em pesquisas e produção de iogurtes probióticos. 

O consumo desses alimentos pode diminuir o aparecimento de doenças ou melhorar o 

estado geral de saúde. Neste cenário, a pesquisa novos ingredientes funcionais é 

desejável, a exemplo da banana verde que contém amido resistente, este possui ação 

semelhante à fibra alimentar e gera benefícios ao intestino. Seu consumo pode ser 

facilitado na forma de biomassa de banana verde (BBV), um espessante alimentar de 

potencial efeito prebiótico. Pensando no benefício à saúde intestinal, este estudo teve 

por objetivo desenvolver um iogurte probiótico suplementado com BBV e avaliar sua 

estabilidade. O iogurte foi produzido com leite integral pasteurizado, adicionado das 

culturas: S. thermophilus; B. bifidum e L. acidophilus e de BBV em 3 concentrações: 

3%, 5% e 10%. A fermentação foi realizada em estufa comum por 6 hr, seguida de 

refrigeração. A estabilidade foi verificada pela contagem de mesófilas, bolores e 

leveduras, determinação de acidez e pH em 32 dias. Como resultado, observou-se 

ausência de crescimento de bolores. Aumentou  gradativo da acidez, indicando 

crescimento de bactérias lácticas e produção ácido láctico, porém a partir do 24
o
 dia 

ocorreu estabilização, provavelmente esses microrganismos atingiram a fase 

estacionária. A análise de pH demonstrou pequena diminuição de seus valores no 

período estudado. As análises de mesófilas representaram um indicativo do número de 

bactérias lácticas, que também são mesófilas. Os iogurtes contendo 3%, 5% e 10% de 

BBV mostraram 9x10
5
, 3,5 x10

5
 e 2,5 x10

5
UFC/mL, respectivamente. Aparentemente a 

BBV adicionada a 3% foi mais adequada para o crescimento dessas bactérias. Para obter 

um efeito terapêutico ótimo, estima-se que o alimento deva conter em torno de 10
7
 

UFC/mL de probióticos, no entanto, o método de quantificação utilizado no presente 

trabalho não foi o mais adequado, já que os probióticos se desenvolvem melhor em 

anaerobiose. Os parâmetros analisados mostraram estabilidade adequada do iogurte, 

segurança para consumo humano, sendo necessário o ajuste da metodologia para 

quantificação dos probióticas para indicar a melhor concentração de BBV a ser 

adicionada ao produto. 

 

BOLSISTA PROIN/UNISANTOS 

Agradecimento à Vale Mais Alimentos pela doação da Biomassa de Banana Verde 
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Resumo 8. 

 

DEPRESSÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE SANTOS: 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADES NA INTERVENÇÃO 

 

Bruna Roberta Nascimento Costa (aluna) 

Fátima Aparecida Barbosa de Oliveira Micheletti (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva (NEPEC), 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

Introdução: Estudo que está sendo realizado com sete profissionais do serviço de 

Saúde Mental Seção Núcleo de Atenção Psicossocial V- SENAPS V, vinculado ao 

Programa de Saúde Mental de Santos – São Paulo. A referida unidade foi escolhida por 

abranger um número significativo de pessoas acometidas de Transtornos Depressivos. 

Objetivos: O trabalho tem como objetivos conhecer as metodologias de intervenção 

utilizadas no trato da Depressão, verificar as dificuldades no cotidiano e entender as 

novas possibilidades no tratamento. Metodologia: A metodologia de investigação 

utilizada é a abordagem qualitativa, com entrevista semi- estruturada dirigida aos 

profissionais de todas as áreas que atuam na SENAPS V e a observação cursiva. 

Resultados Parciais: Foram realizadas até o momento 3 entrevistas, onde foi relatado 

pelos profissionais, que os sintomas da Depressão são desencadeados por questões da 

vida cotidiana, como desgaste no trabalho, desemprego, separações, rupturas afetivas. 

Colocaram ainda, que o fato da mídia estar expondo situações e conceitos de Depressão 

como uma doença, que carece de prevenção e tratamento, tem motivado as pessoas a 

procurarem os serviços de Saúde Mental com maior freqüência. Foi possível captar que 

a procura pelo atendimento na unidade, está focada na medicação e no atendimento 

individual. Os  atendimentos a usuários com Transtornos Depressivos mobilizam os 

profissionais, que expuseram as dificuldades no trato do referido quadro, tanto com 

relação a estrutura da unidade, que dispõe de poucas salas para atendimento, como do 

número reduzido da equipe em contrapartida a exigência da demanda, que aumenta de 

forma significativa e requer tempo para  o acompanhamento. Além disso, mencionam a 

fragilidade do trabalho em rede. Importa ressaltar, que a Pesquisa tem contribuído para 

a discussão da atenção a esta demanda na unidade. 

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 
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Resumo 9. 

 

O CÓDIGO DE POSTURAS DE 1847 COMO INSTRUMENTO PARA O 

CONHECIMENTO DO COTIDIANO SANTISTA 

 

Bruno Bortoloto do Carmo (aluno)  

 Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

 

O presente trabalho visa estudar o Código de posturas legislado pela Câmara Municipal 

de Santos e Assembléia Provincial, desde sua estruturação até sua aprovação em 1847. 

Com isso, pretende-se fazer uma leitura posterior destas normatizações que o poder 

público estabelece para direcionar os costumes cotidianos da população.  Posturas é 

todo o tipo de tentativa de organização social, desde cívico até moral. As Câmaras desde 

o início da colonização tinham este tipo de legislação, que eram previstas nas 

Ordenações. Assim, legisla-se desde o alinhamento das ruas, o comércio, tráfego de 

carroças ou correção de hábitos considerados nocivos à população, como o asseio e 

higiene. Apesar de fazer parte da rotina da Câmara de Santos, estas posturas eram de 

senso comum. Somente a partir da lei de organização das Câmaras de 1828 é que se 

começa a uma formalização destas normas. O processo era lento: sugeriam-se artigos à 

Assembléia Provincial, que os analisava e só assim aprovavam. Por isso eram rigorosos 

na redação. Entretanto, esta submissão foi benéfica à Câmara: vem da Assembléia 

Provincial uma resolução em 1843 para que se submetessem todos os artigos já 

aprovados e aqueles que ainda estavam pendentes para uma compilação. Demorariam 

quatro anos até a oficialização deste código que, depois de pronto, daria as orientações 

para os principais problemas da cidade e suas devidas punições. Portanto, as posturas 

permeiam todo o cotidiano de uma população. Ao mesmo o tempo, o estudo deste 

cotidiano se faz importante por estar no centro do acontecimento histórico (HELLER, 

2000). Este contexto se dá através de costumes em comum, que não são estáticos. 

Regras como as posturas são estratégias e o povo, em contrapartida, possui as táticas de 

apropriação destas primeiras, burlando-as. Com o Código de posturas e seus autos de 

infração, pode-se ter um panorama de como se dava este cotidiano.  
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Resumo 10. 

 

IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES EDUCADORAS 

NA ATUAÇÃO DOS DOCENTES DO PROGRAMA ESCOLA TOTAL / 

JORNADA AMPLIADA DO MUNICÍPIO DE SANTOS 

 

Carolina Martin (aluna) 

Maria de Fátima B. Abdalla (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos–UNISANTOS 

 

 

A globalização promoveu uma nova ordem sócio-espacial nas médias e grandes cidades, 

gerando a fragmentação das relações no território e incompatibilidade entre as 

identidades sociais, principalmente, nas famílias e escolas. São necessárias, assim, 

reflexões e ações que resultem em uma concepção plural dos mecanismos que possam 

desenvolver transformações no plano local, mudando o comportamento e as relações 

das comunidades. O objeto de estudo é a implantação do Projeto Cidades Educadoras na 

cidade de Santos, focando o papel dos docentes de um programa municipal, no processo 

de transformação educacional e cultural. Os objetivos centrais são: 1º verificar quais 

projetos e instrumentos estão sendo utilizados pelas Cidades Educadoras, em geral, e 

especificamente, pela Prefeitura de Santos, e se aplicam os princípios da Carta de 

Barcelona, ou seja, os preceitos das Cidades Educadoras; e 2º detectar a representação 

social dos docentes frente ao programa que está associado ao Projeto Cidades 

Educadoras, quais os seus papéis nesse processo e se percebem mudanças em seus 

cotidianos. A abordagem metodológica baseia-se na pesquisa qualitativa, permitindo a 

compreensão dos fenômenos sociais. Aproxima-se a um estudo de caso, limitando-se ao 

contexto de um programa da cidade. Serão utilizados instrumentos investigativos, 

objetivando reunir dados secundários, documentos, registros, entrevistas, mapas e fotos, 

como peças facilitadoras de análises objetivas. A pesquisa visa a propiciar dados e 

reflexões sobre a implantação de um projeto aderido por diversas cidades do mundo, 

num processo de adaptação à vida urbana do início do século XXI. 
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Resumo 11. 

 

AVALIÇÃO DOS NÍVEIS DE MERCÚRIO EM AMOSTRA DE  SANGUE 

COLETADAS DE PESSOAS RESIDENTES NA ÁREA ESTUARINA DE 

SANTOS E SÃO VICENTE 

  

Cássia Fernanda Rosolen (aluno) 

Rodrigo Chelotti Duarte (colaborador) 

Fabiana Henriques dos Santos (colaborador) 

Luiz Paulo Geraldo (orientador) 

 

Instituto de Pesquisas Científicas, Universidade Católica de Santos, 

UNISANTOS 

 

Várias são as formas de contaminações ambientais por Mercúrio (Hg) observadas nos 

últimos anos em virtude, principalmente, de atividades antrópicas. Águas, sedimentos, 

solos, ar e biota em várias regiões têm recebido continuamente e por diversos anos, 

rejeitos sólidos, líquidos e gasosos, em consequência da exploração de minérios, 

esgotos domésticos, queima de combustíveis e efluentes industriais.  Neste projeto, 

determinou-se o nível de contaminação ambiental por Mercúrio existente na região do 

estuário de Santos e São Vicente utilizando sangue humano como bioindicador. As 

amostras foram coletadas de voluntários residentes nos municípios de São Vicente, 

Cubatão, Guarujá e Bertioga. Para o preparo das soluções de análise, inicialmente, 

realizou-se a digestão ácida a quente (90 
o
C)

 
das amostras de sangue com ácido nítrico 

concentrado (PA) e água oxigenada, até a secagem quase que total. O resíduo resultante 

foi filtrado e avolumado para 25 mL utilizando solução HNO3(2%). Para evitar perdas 

de Hg por adsorção nas paredes do recipiente durante o armazenamento, adicionou-se 

2,5 gotas de uma solução permanganato de potássio (5%). Posteriormente as amostras 

foram analisadas quanto a concentração de Hg utilizando um Gerador de Hidretos 

Metálicos MHS-10 acoplado á um Espectrofotômetro de Absorção Atômica Perking 

Elmer modelo AAnalist 100. Os resultados obtidos neste trabalho para as concentrações 

de Hg em amostras de sangue variaram entre 0,5 a 22,2 µg.dL
-1 

 em Bertioga, 0,6 a 14,7 

µg.dL
-1 

 em Cubatão, 1,3 a 15,8 µg.dL
-1 

 em São Vicente, 0,2 a 21,1 µg.dL
-1 

 em Pilões-

Água Fria e 0,85 a 21,2 µg.dL
-1 

em Guarujá. Os resultados são comparados com outros 

valores divulgados na literatura e são discutidos em termos de limites máximos 

recomendados por organismos oficiais  
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Resumo 12. 

 

A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO NO DIREITO 

INTERNACIONAL E NO DIREITO BRASILEIRO 
 

Caroline Ribeiro Abreu (aluno) 

Fernando Fernandes da Silva (orientador) 

 

Curso de Direito - Universidade Católica de Santos 

 

Trata-se de projeto de pesquisa, desenvolvido pela autora, que tem por objeto a análise 

da proteção de que goza o patrimônio cultural subaquático no Direito Internacional e no 

Direito Brasileiro. O objetivo é, ao realizar tal análise, verificar se as reais necessidades 

de proteção do patrimônio cultural subaquático são atendidas satisfatoriamente pelas 

Convenções Internacionais assim como, se tal proteção se concretiza na legislação 

nacional. Neste sentido, para uma melhor análise do objeto deste projeto de pesquisa, a 

autora analisa a lei em vigor que dispõe sobre a pesquisa, exploração de coisas ou bens 

afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, Lei 

10.166/00, que altera a lei federal nº. 7.542/86, o Projeto de Lei 7566/06, o qual busca 

revogar a lei atual e regulamentar a proteção do patrimônio cultural subaquático em 

consonância à Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural 

Subaquático, em vigor desde janeiro de 2009, da qual o Brasil ainda não faz parte. 

Imprescindível, também, é observar as outras leis que regem e protegem o patrimônio 

cultural brasileiro como um todo, além de atentar para o que a Constituição Federal 

prescreve em seus arts. 215 e 216, principalmente. O relatório final a ser elaborado, em 

decorrência deste projeto, apresentará parte do aspecto arqueológico do tema, e não 

somente jurídico, a origem das atividades com bens submersos e sua evolução até os 

dias atuais, com novas tecnologias e descobertas. O resultado de estudos e relatórios de 

organizações nacionais e internacionais sobre a melhor forma de proteção e os diversos 

interesses sociais e econômicos que envolvem a exploração do patrimônio cultural 

subaquático será abordado igualmente no relatório.   
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Resumo 13. 

 

AS IMPLICAÇÕES DA DEPRESSÃO NA VIDA LABORAL 

 

Carolline Cristien Pinto Gomes (aluna) 

Tânia Maria Hourneaux de Mendonça Barreira (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva (NEPEC), 

Universidade Católica de Santos-UNISANTOS 

 

Um estudo realizado com quatro pacientes com quadro de Depressão grave, com 

sintomas psicóticos CID F.32.1, usuários do serviço Seção Núcleo de Atenção 

Psicossocial SENAPS V, foi realizado entre 2008 e 2009, na cidade de Santos, SP. Teve 

como objetivo verificar as implicações da Depressão na vida laboral, especificamente as 

variações de comportamento, a incidência de afastamento no trabalho, mudança na 

percepção no ambiente de trabalho e as alterações nas relações com os colegas. A 

metodologia de investigação utilizada foi a abordagem qualitativa, com entrevista semi- 

estruturada.Importa ressaltar, que a previsão era de cinco usuários, não sendo possível  

atingir o referido número de sujeitos, em função da dinâmica da unidade e da 

dificuldade concreta de acesso, justificado pelo próprio diagnóstico,onde há uma 

restrição nos contatos  e nos relacionamentos. Foram realizadas quatro entrevistas; em 

todas foi possível perceber que são marcantes as variações de comportamento no 

ambiente de trabalho em decorrência das pressões e cobranças existentes na rotina 

laboral seja ela qual for. Os afastamentos, que ocorreram apenas uma vez com cada 

entrevistado, só foram registrados em momentos de crise. Verbalizaram ainda que 

ficaram receosos em exercer suas funções laborais e inseguros quanto a receptividade 

dos colegas no retorno, que no universo pesquisado, se restringiu a um usuário.Outro, 

voltou ao mercado informal de trabalho, para preservar a aposentadoria, exercendo uma 

função diferente de sua profissão.Dois sujeitos não retornaram ao mercado de trabalho, 

um deles foi aposentado por invalidez e outra, foi demitida ao cessar o afastamento por 

auxílio-doença.A pesquisa revelou que o ambiente e as relações de poder no trabalho e 

o relacionamento entre os colegas, podem desencadear transtornos depressivos, dados 

estes que estão em consonância com a revisão bibliográfica realizada. Entretanto, o 

estudo demonstrou que os quatro sujeitos já apresentavam sinais de depressão.    
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Resumo 14. 

 

REDUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DE LACASE PELO FUNGO 

 Trametes villosa CCB176 
 

Daiane de Almeida (aluna) 

 Kátia M.G. Machado (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos. 
 

 

Trametes villosa é um fungo de interesse biotecnológico, estudado pela sua capacidade 

de produzir atividade de lacase, enzima com aplicação em vários ramos industriais 

(têxtil, farmacêutico, cosmético). Na área ambiental, esta enzima desperta interesse, 

pois é capaz de degradar substâncias tóxicas e recalcitrantes. A produção desta enzima é 

dependente das condições de cultivo do fungo. Este trabalho teve como objetivo avaliar 

o potencial da farinha de trigo comercial (FT) para redução do custo de produção de 

lacase. Inicialmente, foi determinada a cinética de produção de lacase durante 21 dias, 

para permitir o treinamento nas técnicas de cultivo do fungo e nas análises enzimáticas. 

Foram usados frascos de 250ml com 50ml de meio sintético; como inóculo, 3 discos de 

crescimento do fungo em agar batata e incubação de forma estacionária, 22±3°C, em 

triplicata. Conteúdo do frasco foi filtrado, biomassa determinada pelo método 

gravimétrico e filtrado empregado para as atividades de lacase (oxidação do ABTS, 

420nm) e descoloração do corante RBBR (592nm). O crescimento do fungo atingiu 

máximo (0,090g) no 14° dia, com maior atividade de lacase no 12° dia (cerca de 1.000 

UL
-1

) e com a descoloração do RBBR permanecendo constante a partir do 11° dia (47 

Uml
-1

). A composição do meio de cultivo do fungo foi alterada de forma a substituir 

glicose (5g L
-1

) por FT (0,1; 0,3; 0,5 e 1,0 gL
-1

) e as análises foram feitas no 7° dia de 

cultivo do fungo. Nas concentrações de FT avaliadas, atividade de lacase foi maior que 

aquela obtida com glicose apenas na concentração de 0,3 gL
-1

 de farinha (96 e 78 UL
-1

, 

respectivamente). No entanto, aumento na concentração de FT inibiu a descoloração do 

corante RBBR (máximo de 16 Uml
-1

, com 0,1 gL
-1

) em relação ao obtido com glicose 

(22 Uml
-1

), evidenciando a necessidade de outros estudos para melhor avaliação do 

potencial da FT.  
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Resumo 15. 

 

MODERNIZAÇÃO DO PORTO DE SANTOS E A HISTÓRIA DOS 

CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA 
 

Daniele Alencar dos Santos (aluna) 

Daniel Arias Vazquez (orientador) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

Introdução. O trabalho abordará a cultura e identidade dos consertadores de carga e 

descarga, sua experiência nas relações de trabalho portuário, antes e depois da Lei 

8.630/93 - de Modernização dos Portos - que causou grandes impactos no trabalho e 

consequentemente na vida dos consertadores. A memória apóia-se sobre o “passado 

vivido”, o qual permite a constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de 

forma viva e natural, mais do que sobre o “passado apreendido pela história escrita” 

(HALBWACHS, 2004: p.75). Como elaboração a partir de variadíssimos estímulos, a 

memória é sempre uma construção feita no presente a partir de vivências/experiências 

ocorridas no passado. Portanto, um estudo sobre a identidade dos consertadores – por 

analisar as diferentes relações de trabalho antes e depois do ano de corte – possibilitará 

compreensão dos motivos que farão esta classe desaparecer e suas vivências ficarão em 

nossa memória coletiva fazendo pontos de contatos com a memória histórica. 

Objetivos. Analisar a História de vida da categoria profissional mostrando suas 

vivências dentro e fora do trabalho. Analisar o processo de trabalho antes e depois da 

Lei nº8. 630 (fevereiro de 1993) e constituição da classe, verificando os impactos da 

reestruturação produtiva e fim próximo da categoria. Metodologia. A referência teórica 

é Thompson. O corte cronológico é o ano de 1993. Utilizar-se-á a História Oral. 

Perguntas abertas com os consertadores que viverem o período anterior e posterior a 

1993. Conclusões. Os Consertadores de Carga e Descarga do Porto de Santos é uma 

categoria profissional que ao longo de sua história desenvolveu articulação política, 

social e econômica sem precedentes na história do Porto. A modernização portuária 

com sua nova base técnica vem eliminando consideravelmente as atividades de conserto 

face à conteinerização. Por essa razão justifica-se um trabalho que tenha a pretensão de 

mostrar as vivências experimentadas por esses trabalhadores ao longo de sua história e 

cuja existência encontra-se perto da extinção. Sua história merece registro. 
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Resumo 16. 

 

QUANTIFICAÇÃO DA CAMUFLAGEM DE LAGARTOS TROPIDURUS 

TORQUATUS (SAURIA: TROPIDURIDAE) NA RESTINGA DE ITAGUARÉ, 

BERTIOGA, SP 

 

Diogo Soares Menezes Samia (aluno) 

Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 

Curso de Ciências Biológicas – Universidade Católica de Santos 

 

Este trabalho teve o objetivo de testar uma metodologia para quantificar a camuflagem 

de animais no seu ambiente natural usando equipamento digital não invasivo. As 

amostras foram coletadas na interface restinga com a praia do Itaguaré sendo feitas 

através de fotos dos indivíduos de T. torquatus em outubro de 2008 e maio de 2009 no 

seu ambiente natural. Foram utilizadas câmeras digitais Canon 60D (resolução 6Mp) e 

Canon EOS 30D (resolução 8,2Mp) com objetivas 150mm/macro e 70-300mm/macro 

sendo que os arquivos originalmente armazenadas no formato RAW foram 

posteriormente convertidos para jpeg no programa Canon Zoom Browser gerando 

imagens com resolução de 3200 x 2100 pixels. Cada imagem foi quantificada no 

programa ImageTool onde foram obtidos os valores de RGB de 200 pontos, 100 do 

lagarto e 100 do substrato, em cada uma das amostras, separadamente. Cada valor RGB 

é resultante da coloração de um pixel selecionado. Para coleta das cores do lagarto, as 

marcações foram feitas de forma a distribuir os pontos ao longo de todo o corpo exposto 

do animal; e para coleta do substrato, pontuações próximas ao seu contorno. Só foram 

pontuados os substratos que estavam no mesmo plano que o lagarto, a fim de evitar 

medição de cores dos obstáculos decorrentes do posicionamento lente-alvo, que 

surgiram no momento da captação de algumas imagens. Os valores RGB extraídos de 

cada amostra foram tabulados na planilha Excel sendo as diferenças de coloração entre 

o substrato e os animais mostradas em gráficos ternários e comparadas segundo suas 

diferenças percentuais. Para lagartos adultos, os resultados mostraram que no substrato 

areia, onde os lagartos são mais visíveis, o valor médio das diferenças entre os canais 

RGB de 35 amostras foi de 19,0% (R=18,7%, G=13,1% e B=24,4%), de 7,5% nas 5 

amostras de folhiço (R=4,9%, G=5,1% e B=2,5%) e nas amostras de troncos escuros de 

apenas 3,7% (R=6,5%, G=2,3% e B=2,4%). 
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Resumo 17. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DA POLUIÇÃO AMBIENTAL NO PÓLO 

PETROQUÍMICO DE CUBATÃO: O CASO RHODIA 

 

 Fernanda Barboza de Oliveira (aluna) 

Maria Luiza Machado Granziera (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos- UNISANTOS 

 

De acordo com a ex ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, o que se vem 

percebendo nos últimos tempos é que não houve uma redução significativa da perda da 

biodiversidade, como, também, o aumento da degradação da biodiversidade vem 

ocorrendo mundialmente. A preservação do meio ambiente é de responsabilidade de 

todos, portanto é necessário que se tenha consciência que toda ação é respondida por 

uma reação. O desenvolvimento de um país é fundamental, não se pode negar, no 

entanto tem que ser realizado de forma programada e sustentável, objetivando 

primeiramente garantir a harmonia entre o crescimento sócio- econômico e a proteção 

da qualidade ambiental.  Dentre os causadores da degradação ambiental, encontram-se 

as indústrias com seus dejetos químicos tóxicos que agridem ao meio ambiente, a saúde 

humana e a biodiversidade.   Na cidade de Cubatão, o cenário não é diferente. Com 

manguezais vitais para a reprodução de várias espécies marinhas e grande filtro natural, 

sofreu grande desequilíbrio ambiental. E este rico ecossistema, passou a receber 

toneladas de lixo, esgoto e contaminações por substâncias químicas, como, p.ex., o caso 

do acidente ambiental com os resíduos organoclorados pertencentes à Empresa Rhodia. 

Os despejos residuais desta empresa atingiram 80 km a céu aberto, contaminando o 

solo, os rios, o lençol freático, o homem, frutas, legumes e verduras. Mesmo com a 

limitação dos produtos organoclorados, os estoques destes passivos ambientais são 

vários, e com isso são responsáveis por continuarem a contaminar o meio ambiente e a 

população, mesmo assim nenhuma providência efetiva para a retirada destes produtos 

dos solos contaminados é executada. No trabalho se utilizou de pesquisas em doutrinas 

e em trabalhos científicos. A pesquisa se justifica pela gravidade do fato ocorrido, de 

danos irreparáveis, cabendo verificar como nós e as autoridades competentes podemos 

evitar danos futuros, assegurando um desenvolvimento sustentável a região. 
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Resumo 18. 

 

LAUDO ARBITRAL MERCOSUL (BRASILXURUGUAI) SOBRE A 

IMPORTAÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS E OS LIMITES DA 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Fernanda Horta França (aluna) 

Cristiane Derani (orientadora) 

 

 

Sabe-se que as relações de comércio existentes entre os Estados são importantes para o 

desenvolvimento econômico e social de uma nação. Entretanto, necessário se faz que 

dentro dessas relações os Estados garantam o respeito ao meio ambiente que os cerca, 

senão o buscado desenvolvimento sustentável não passará de um abstrato conceito 

dentro das normas jurídicas que o utilizam. A partir do exemplo do laudo arbitral 

Mercosul a respeito da proibição da importação de pneumáticos remoldados no Estado 

brasileiro, o objetivo do presente trabalho foi refletir sobre a efetividade da proteção 

ambiental diante do comércio internacional, tendo em vista que no referido laudo há a 

ocorrência de conflitos de interesses, ainda que o Brasil tenha apenas citado normas 

ambientais nacionais e não feito, de fato, sua defesa baseada na proteção ao meio 

ambiente, questionando-se pois se os obstáculos comerciais podem sobrepor-se à 

proteção ambiental. Consistiu-se como metodologia do trabalho a análise das fontes de 

Direito Econômico Internacional e de Direito Ambiental, procurando respostas à 

problemática dos conflitos de interesses, que envolvam em pólos antagônicos questões 

de caráter econômico e ambiental, nas relações de comércio internacional. Em uma 

primeira etapa, houve um estudo doutrinário a respeito dos conceitos de recurso 

natural compartilhado e gestão compartilhada, em que, além das definições, buscou-

se encontrar o histórico desses nas normas ambientais, bem como nas normas do 

Mercosul. Interessante foi, após terminada a fase supracitada, fazer um resumo do laudo 

arbitral, que serve de base para o estudo, objetivando uma análise desse, pois possível 

foi fazer uma ligação entre os conceitos de recurso natural compartilhado e gestão 

compartilhada com a realidade encontrada no litígio. Em seguida, houve uma análise 

doutrinária do conceito e da relação com a economia ambiental de externalidades, 

havendo mais adiante um estudo mais específico referente às externalidades 

transfronteiriças. O relatório final, a ser elaborado,  tendo como referência o laudo 

arbitral, analisará, e dará uma resposta à questão da possibilidade ou não de uma efetiva 

proteção ambiental nas relações de comércio. 
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UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR GESTANTES ADOLESCENTES 

NO MUNICÍPIO DE SANTOS 

 

Giovana do Nascimento Roque (aluna) 

Aylene Bousquat (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

O uso rotineiro de alguns medicamentos na gestação vem sendo recomendado 

pelos organismos internacionais. No entanto, a utilização destes está longe de ser um 

tema tranqüilo, pois o seu uso indiscriminado pode levar a graves conseqüências tanto 

para a mãe quanto para o bebê, como exemplo, vale relembrar a tragédia da talidomida. 

Apesar da importância do tema, levantamento de artigos científicos utilizando-se as 

palavras-chave “medicamento” e “gestação” mostrou uma lacuna na produção científica 

nacional, principalmente em relação as gestantes adolescentes. Temas relacionados à 

saúde materno-infantil na Baixada Santista é de grande importância, pois esta vem 

apresentando seguidamente elevados coeficientes de mortalidade infantil, especialmente 

o componente neonatal, contrastando com indicadores sociais de seus municípios. Este 

estudo tem como objetivo principal caracterizar o perfil de uso de medicamentos por 

gestantes adolescentes. De acordo com a metodologia, foram realizadas reuniões para a 

elaboração, ajustes e por fim, decisão do instrumento de trabalho, sendo este então, um 

questionário dividido em blocos, com perguntas abertas e fechadas, abordando assuntos 

que integram a pesquisa “Gestação na adolescência e o uso do espaço urbano: vivências, 

expectativas e constituição de redes de apoio” e também o uso de medicamento durante 

a gestação bem como o uso de medicamentos para tratamento de alguma patologia 

decorrente da gravidez. No bloco da utilização de medicamentos, está sendo investigado 

os medicamentos utilizados no período da gestação, quem os prescreveu, como a 

gestante o adquiriu, se este foi genérico ou não, além de verificar a auto-medicação. 

Este estudo está na fase de coleta de dados em campo, sendo que com os resultados 

obtidos espera-se fornecer novos subsídios que possam vir ser incorporados na 

formulação de políticas públicas promotoras da equidade, voltadas às adolescentes. 
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TUBERCULOSE E VIDA PRISIONAL DE MULHERES: COTIDIANO E 

ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 

 

Gualberto Gracindo Gonçalves Junior (aluno) 

Amélia Cohn (orientadora) 

Rosa Maria Ferreiro Pinto (co-orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Coletiva – NEPEC 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

 

Introdução: Este estudo é um recorte do projeto Avaliação da Exposição e Riscos à 

Tuberculose em População Carcerária Feminina e seus Comunicantes, em 

desenvolvimento pelo NEPEC, vinculado ao Programa de Mestrado em Saúde Coletiva 

da UNISANTOS. A doença encontra um terreno fértil nas condições de aglomeração 

em grupos de pessoas que se mantém confinadas em presídios por sua principal forma 

de transmissão ser a respiratória. Objetivos: conhecer os modos de vida da mulher no 

sistema prisional e a situação atual da TB entre a população carcerária feminina na 

Baixada Santista: conhecer o perfil da mulher no sistema prisional de Santos e São 

Vicente; verificar a existência de diagnóstico de TB na população carcerária feminina; 

identificar vínculos familiares e medidas de controle utilizadas pelo sistema prisional e 

as estratégias de sobrevivência das portadoras de TB. Metodologia: pesquisa qualitativa 

descritiva, realizada nas cadeias públicas femininas de Santos e São Vicente. A partir do 

levantamento dos casos que estão em tratamento, foram identificados seis sujeitos. Foi 

utilizada entrevista semi-estruturada com as detentas, com os profissionais de saúde e 

com os respectivos delegados. Resultados: a idade das mulheres que se encontram em 

tratamento variou entre 22 e 55 anos. A intolerância aos medicamentos, enjôos, coceiras 

e alergias foram referidos. Todas recebem visitas regularmente de parentes. Sentem 

falta dos filhos que ficam aos cuidados dos familiares mais próximos. Observou-se que 

as estratégias de sobrevivência dentro do sistema prisional são marcadas fortemente por 

relações de poder. Foi referido o estigma e o preconceito entre as detentas. Conclusões: 

Não há nenhuma medida de controle do sistema prisional em relação às doentes que 

permanecem em suas celas sem qualquer atitude de prevenção. Algumas já 

apresentavam TB quando chegaram à cadeia, entretanto não há isolamento até o término 

do período de contágio. As detentas permanecem desocupadas na maioria do tempo e 

utilizam pequenos trabalhos apenas para favorecer a remissão da pena. 
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OS IMPACTOS DA DEPRESSÃO NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Jéssika Daniele Vieira (aluna) 

Fátima Aparecida Barbosa de Oliveira Micheletti (orientadora)  

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva (NEPEC), 

Universidade Católica de Santos- UNISANTOS 

 

Introdução: Estudo que vem sendo realizado com cinco familiares de pacientes com 

quadro de Depressão Grave, com sintomas psicóticos - CID F.32.1, na Seção Núcleo de 

Atenção Psicossocial V- SENAPS V, unidade do Programa de Saúde Mental do 

município de Santos. Os familiares foram selecionados a partir de um levantamento de 

prontuários considerando o diagnóstico, histórico familiar e também através de 

indicação dos profissionais da própria unidade. Objetivos: O trabalho tem como 

objetivo identificar as implicações da Depressão nas relações familiares, captar as 

dificuldades na dinâmica familiar, desencadeadas pelo Transtorno Depressivo, verificar 

como os familiares lidam com as situações advindas da relação com o usuário com 

depressão e identificar se houve alteração no lugar da pessoa acometida de Transtorno 

Depressivo na Família. Metodologia: A metodologia de investigação que está sendo 

usada é a abordagem qualitativa, com entrevista semi- estruturada dirigida aos cinco 

familiares. Resultados: Foram realizadas até então três entrevistas, onde foi possível 

captar o desgaste dos familiares no cotidiano da dinâmica familiar, a falta de 

informações acerca do diagnóstico e a expectativa/frustração da cura. Os familiares 

expuseram fragmentos do cotidiano, que apontam para o acúmulo de tarefas, de 

responsabilidades, uma vez que, o Transtorno Depressivo, limita as ações dos usuários, 

num movimento de paralisia, difícil de compreender e lidar. A vida dos familiares é 

alterada, pois a prioridade passa a ser focada nos cuidados  e na expectativa da melhora, 

do retorno à vida produtiva. A Pesquisa reforça a necessidade de trabalhos direcionados 

aos cuidadores, que ocupam lugar fundamental no processo de tratamento do usuário da 

saúde mental.   

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 

  



LIVRO DE RESUMOS                                                                                                                            24 

 

IV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROIN – UNISANTOS - 2009 

Resumo 22. 

 

REDUÇÃO DO CUSTO DE OBTENÇÃO DE EXTRATO ENZIMÁTICO DE 

Pleurotus ostreatus CCB010 

 

Juliana Ferreira da Silva (aluna) 

Kátia Maria Gomes Machado (orientadora) 

Andréa Pittelli Boiago Gollucke (docente, Unisantos) 

 

Universidade Católica de Santos, UNISANTOS 

 

Liberação de efluentes industriais em cursos d’água é um alarmante problema de 

poluição ambiental. Fungos basidiomicetos (FB) são indicados para recuperação de 

ambientes contaminados, pois são eficientes na degradação de grande variedade de 

compostos orgânicos, como corantes têxteis. O mecanismo de descoloração de corantes 

por FB envolve o complexo enzimático ligninolítico, o qual é extremamente dependente 

das condições de cultivo. A substituição da fonte de carbono glicose por farinha de trigo 

comercial (FT) e adição de extrato de bagaço de uva (EB), como estimulador do sistema 

ligninolítico foram avaliadas visando redução do custo de cultivo. Fungo foi cultivado 

em frasco de 250ml com 50ml de meio líquido sintético. FT foi avaliada nas 

concentrações: 0,01; 0,03; 0,05; 0,08 e 0,1% (controle: 0,5% glicose). EB aquoso foi 

preparado com uva Couderc (7,2x10
-4

 g/ml de compostos fenólicos). EB (0, 1, 2 ou 3 

ml) foi adicionado após 24 horas de inoculação do fungo. Incubação foi feita por 7 dias, 

sem agitação. A 45 ml do extrato enzimático foram adicionados 5 ml de efluente têxtil 

artificial (0,2% RBBR, 3% NaCl, pH 9,0). Os experimentos foram feitos em triplicata. 

Após 24 horas, foi determinada a descoloração (592nm). FT estimulou a descoloração 

(5 vezes maior que no controle), evidenciando sua adequação como fonte de carbono de 

menor custo para cultivo de P. ostreatus e obtenção de extrato enzimático para 

aplicação na descoloração de efluente têxtil. Adição do EB não resultou em aumento de 

descoloração. Considerando que compostos fenólicos são conhecidos indutores do 

sistema enzimático de fungos e, ainda, a carga poluente que representa o bagaço de uva, 

o aproveitamento biotecnológico deste resíduo torna-se muito interessante do ponto de 

vista ambiental. Desta forma, recomenda-se que outros testes sejam realizados a fim de 

se evidenciar o potencial deste extrato, uma vez que apenas uma condição de cultivo foi 

avaliada no presente estudo.  
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COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DA BORBOLETA TEGOSA 

CLAUDINA (NYMPHALIDAE: MELITAEINAE) EM DOIS PONTOS DA 

ESTRADA DA ADUTORA DA COSIPA NO RIO QUILOMBO, SANTOS, SP. 

 

Juliana Pereira Hurtado (aluna) 

Ronaldo Bastos Francini (orientador) 

 

Curso de Ciências Biológicas – UNISANTOS 

 

O objetivo deste trabalho foi quantificar o comportamento de forrageamento da 

borboleta Tegosa claudina e detectar possíveis padrões relacionando-os com fatores 

ambientais abióticos ou bióticos. Foram feitas 4 amostragens (390min) que incluíram os 

meses de inverno, verão e outono de 2008-2009 em dois pontos distantes 500m entre si, 

nas bordas da estrada de acesso a adutora da COSIPA no Vale do Rio Quilombo, 

Santos, SP. Esses pontos foram escolhidos porque terem mais de 10 inflorescências de 

Bidens alba e mais de 3 borboletas no início das observações. Em cada amostragem 

uma das bordas do ponto escolhido foi marcada por balizas que delimitaram uma linha 

de 5m na borda da estrada. As amostragens foram feitas apenas em dias com tempo bom 

e pouco nublados durante o período de observações sendo feitas amostragens pontuais 

(número de borboletas/10min) e contínuas (seguindo uma borboleta perde-la de vista). 

Essas borboletas usam flores das espécies de asteráceas mais abundantes o ano inteiro 

como B. alba (a mais usada), B. pilosa e Wedelia paludosa e de Vernonia beyrichii e 

Mikania micrantha (outono). Quando a temperatura estava mais baixa ou o sol era 

encoberto por nuvens, muitas borboletas pousavam e estendiam suas asas 

perpendiculares aos raios de sol para se aquecerem. Apesar da atividade diminuir com 

tempo nublado não houve um relação forte entre o número de borboletas e o microclima 

ou o número de inflorescências. Fêmeas se alimentando atraem machos que tentam 

copular ou iniciam um ritual de acasalamento voando em torno delas que geralmente 

voam para outra inflorescência e o processo pode recomeçar até o macho desistir. Nos 

dois tipos de amostragem o número de machos foi quase sempre maior do que o de 

fêmeas e o tempo de permanência sobre as inflorescências foi significativamente maior 

do que o voando. 
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OS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E AS MANIFESTAÇÕES 

TRABALHISTAS NO PORTO DE SANTOS: OS CONTRASTES DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

Leandro dos Santos Kanashiro (aluno) 

João Carlos Gomes (orientador) 

 

Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, Universidade Católica de Santos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as manifestações trabalhistas ocorridas 

no Porto de Santos, decorrentes da reestruturação produtiva como conseqüência direta 

da promulgação da Lei n.º 8630, conhecida como Lei de Modernização dos Portos, 

identificando as principais características responsáveis por tais manifestações. Para tal, 

o objeto de análise compreende as atividades exercidas pelos trabalhadores avulsos 

dentro do Porto de Santos e o comportamento desta categoria de trabalhadores face às 

mudanças estabelecidas pelo processo de reestruturação portuária. 

 

BOLSISTA IC PROIN/UNISANTOS 

  



LIVRO DE RESUMOS                                                                                                                            27 

 

IV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROIN – UNISANTOS - 2009 

Resumo 25. 

 

DESCOLORAÇÃO IN VIVO DE EFLUENTE TÊXTIL ARTIFICIAL POR 

PLEROTUS OSTREATUS CCB010 EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE 

CULTIVO 
 

Leticia Zavarize Costa Correia (aluna) 

Kátia Maria Gomes Machado (orientadora) 

Andréa Pittelli Boiago Gollucke (Docente, Unisantos) 

 

Universidade Católica de Santos, UNISANTOS. 

 

Fungos basidiomicetos (FB) têm demonstrado grande eficiência no processo de 

degradação de corantes reativos. O processo de descoloração de corantes por FB 

envolve as enzimas do complexo ligninolítico. A expressão deste sistema enzimático 

está relacionada tanto à linhagem de fungo como às suas condições de cultivo. O 

presente trabalho avaliou a substituição da fonte de carbono glicose por farinha de trigo 

comercial (FT) e a adição de extrato de bagaço de uva (EB), como indutor enzimático, 

visando aumentar a descoloração de efluente têxtil por P. ostreatus. O fungo foi 

cultivado em frascos de 250ml contendo 50ml de meio líquido sintético. FT foi avaliada 

nas concentrações 0,01%, 0,03%, 0,05%, 0,08% e 0,1% (p/v), tendo como controle 

0,5% de glicose. Foi obtido extrato aquoso do bagaço de uva, variedade Courderc, com 

7,2x10
-4

 g/ ml de polifenóis. Volumes de 1, 2 e 3 ml do EB foram adicionados ao 

cultivo fúngico no 1º ou 3º dia de crescimento. Como controle, cultivo do fungo sem 

extrato. Os experimentos foram realizados em triplicata. Incubação por 7 dias, 

temperatura ambiente, sem agitação. Ao cultivo foram adicionados 5 ml de efluente 

artificial (0,2% RBBR, 3% NaCl, pH 9,0). Após 24 e 48 horas, foi determinada a 

descoloração (592nm). FT resultou em aumento de 3 vezes na descoloração, o que 

mostra sua viabilidade como fonte de carbono alternativa e de menor custo. Adição de 

1ml de EB no 3° dia de cultivo do fungo resultou em aumento de 2 vezes na 

descoloração, evidenciando o uso potencial deste resíduo da produção de suco de uva 

como indutor do sistema ligninolítico de P. ostreatus. Considerando a carga poluente 

deste resíduo, o seu aproveitamento biotecnológico torna-se muito interessante do ponto 

de vista ambiental. 
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POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DO TRÁFICO 

 

Marcela Sakano (aluna) 

Gilberto Marcos Antonio Rodrigues (orientador) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

O estudo denominado “Políticas de atenção às mulheres vítimas do tráfico” tem 

como principal objetivo a verificação do restabelecimento da dignidade da pessoa 

humana, por meio da análise dos atendimentos oferecidos pelo Estado e por 

organizações não governamentais às mulheres vítimas de tal crime. Após a análise de 

estudos jurídicos e de outras áreas como a Psicologia e a Sociologia, além da visita 

realizada ao centro de atendimento à mulher, verificou-se que os meios empreendidos 

não eram suficientes para que as mulheres recuperassem seus direitos, sendo que os 

motivos principais eram a omissão do Estado, no que diz respeito às leis esparsas, a 

execução destas, além do modo preconceituoso de como a população enxerga às 

mulheres vítimas do tráfico. Por isso, entende-se que não basta somente o Estado agir 

para as mudanças pertinentes, mas também se deve conscientizar a população, 

principalmente aqueles que agem de alguma forma na recuperação destas, para que o 

restabelecimento seja eficaz e para que, posteriormente a saída dos locais de 

restabelecimento, as mulheres consigam se inserir de forma digna na sociedade.  
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A INSTRUÇÃO PÚBLICA NAS PÁGINAS DE A TRIBUNA (1920-1930) 

 

Marciano G. Santana Junior (aluno) 

Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

A década de 1920 é um importante período da história brasileira em vários segmentos 

do cotidiano. É marcada pela derrocada de um sistema político-econômico, pela 

emergência de outros agentes sociais na esfera do poder e pela difusão de uma 

mentalidade de enquadrar o Brasil aos “moldes do progresso”. No campo educacional a 

Lei nº 1.750, de oito de dezembro de 1920, que reformava a instrução pública no Estado 

de São Paulo, longe de estar desvinculada de todo o processo acima resumido era na 

verdade um reflexo deste processo. As novas medidas, expressas em mudanças radicais 

do sistema de ensino, estimularam uma série de debates, críticas e expectativas sobre o 

andamento da instrução pública no Estado de São Paulo. Embora a referida lei tenha 

sido revogada em 1925, ela personificou um momento de transição, a chegada de novos 

tempos. Não só a reforma, mas o fortalecimento de uma nova corrente pedagógica, o 

escolanovismo, em meados da década de 1920, vem confirmar esta conjuntura. O jornal 

tem se configurado uma importante fonte histórica. Por ser escassa a documentação da 

época em questão o jornal acaba oferecendo ainda que de forma superficial e opaca, 

uma perspectiva ampla da sociedade e dos seus problemas. Além disso, um maior 

proveito se pode ter sobre esta fonte à medida que a problematizamos, que 

consideramos outros aspectos desta fonte que dizem mais coisas além do que possa 

parecer. Assim, tem-se como objetivo identificar nos discursos publicados no jornal A 

Tribuna o caráter ideológico dos mesmos, os principais dilemas e os interesses neles 

difusos por seus interlocutores, assim como verificar os principais problemas 

enfrentados em Santos concernentes a instrução pública e as possíveis soluções 

propostas pelos articulistas que tinham o jornal como instrumento de veiculação de suas 

idéias. A pesquisa se constitui no levantamento de artigos e/ou editoriais no jornal A 

Tribuna que tenham como temática a questão do ensino e com posterior análise sobre 

eles. A contextualização histórica do período em seus diversos aspectos, e que forem 

diretamente vinculados à proposta de pesquisa, far-se-á mediante revisão bibliográfica 

sobre a temática em questão. A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento. 

Entretanto o material angariado já permite constatar o posicionamento de algumas 

personalidades importantes da cidade. 
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A COMUNICAÇÃO DO RISO 

 

Márcio Sanseverino Gimenez (aluno) 

Edna Gobetti Vieira Coelho (orientadora) 

 

Curso de Comunicação Social - Universidade Católica de Santos 

 

A Comunicação, como uma ciência na relação humana, visa compartilhar resultados 

provenientes de estudos e práticas na troca de informações entre as pessoas, utilizando a 

linguagem como sendo um meio de expressão verbal e não-verbal. O Riso, como uma 

expressão não-verbal, possui uma linguagem através da qual, vários problemas de 

comportamento podem ser amenizados e até solucionados de uma forma terapêutica ou 

não, levando a um aprendizado de vida. Este trabalho procurou abordar, o lado que 

envolve as questões dentro da Comunicação Social em relação ao Riso entre emissor e 

receptor, e sua utilização como ferramenta de provocação do mesmo. Teve como grupo 

de amostra, o Grupo Voluntários do Riso, ligado à ONG AAS Cidadania, formado por 

voluntários, atuando em creches e hospitais de Santos e região. A metodologia utilizada 

orientou-se por uma abordagem qualitativa e valeu-se de procedimentos como 

entrevistas semi-estruturadas e observação de campo, além da análise documental de 

suporte. Pôde-se observar que a utilização do momento inesperado da chegada do 

emissor do riso ao local, transmite de imediato uma mensagem, através de símbolos 

como, o nariz de palhaço, uma reação de bem-estar ao receptor, ocasionando o início de 

uma comunicação não-verbal: o riso. Algumas interferências foram notadas no caminho 

percorrido pela mensagem como felicidade, choro, expressões sem alegria, que conota 

um ponto importante, pois geram a não continuidade da comunicação ou, o desvio da 

ação para um outro lado que não o riso. A confiança que o emissor passa para o receptor 

pelo caráter lúdico que cria na situação, levando a um mundo de fantasia, foi observado 

como um canal livre de comunicação para o objetivo da provocação do riso. O Riso 

torna-se deste modo, um momento de ação, e pode se colocar diante do mistério de uma 

necessidade de evolução de determinados conceitos da ciência, em relação ao quanto 

ainda se pode pesquisar e colaborar para a evolução da humanidade.                                                                                              
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ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMNIDADE E A COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

Marco Antonio da Silva (aluno) 

Fernando Fernandes da Silva (orientador) 

 

Faculdade de Direito – Universidade Católica de Santos 

 

A conservação do patrimônio cultural material ou imaterial é  de fundamental 

importância para qualquer nação, sobre tudo para a brasileira que é composta de um 

povo de criatividade impar tão rico em valores. Como prova desta afirmação a nossa 

República desde sua constituição de 1934 já prevê a defesa de nosso patrimônio 

cultural. No entanto, há que se frisar  que no decorrer de nossa história outras 

constituições mantiveram em seu texto a preocupação com tal patrimônio, mas nenhuma 

com tanta preocupação quanto a constituição “cidadã” de 1988. A palavra patrimônio 

deriva do latim patrimonium, que por sua vez tem sua origem na palavra latina pater 

(pai), significando de forma stricto sensu “herança paterna” ou em uma visão mais 

dilatada uma “herança em comum”. Deveras, a idéia subtraída de tal instituto vem a ser 

a herança transmitida de uma geração para a outra, dando-se uma conotação maior, isto 

é, passando-se de um indivíduo para uma coletividade. Assim, teremos como 

patrimônio o conjunto de valores, obras e instituições resguardadas e transmitidas por 

uma determinada sociedade às suas gerações futuras. Nossa Constituição ladeada das 

legislações infra-constitucionais, bem como o Estatuto de Roma, procuram proteger 

esse arcabouço denominado patrimônio cultural, que certamente é o bem mais precioso 

que uma nação pode ter. Sendo assim, o direito a manutenção a sua própria cultura é 

seguramente um direito fundamental dos povos. O referido direito, assim como a 

estrutura normativa e judiciária que visam concretiza-lo são estudados em nossa 

pesquisa. Para tanto, utilizamo-nos de uma metodologia simples e objetiva, através de 

consultas doutrinárias e normativa. Quanto ao resultado obtido e a conclusão, 

verificamos a importância da criação de um Tribunal Internacional com jurisdição penal 

permanente, bem como cremos que sua jurisdição deve ser plenamente utilizada nos 

casos típicos de infrações contra o patrimônio cultural da humanidade, nos casos, 

evidentemente, que as jurisdições dos estados que os referidos bens estivem situados 

quedarem omissas ou estiverem impossibilitadas de atuar. 
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GESTÃO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERIGOSAS 

 

Mariana Alves Loyo (aluno) 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo (orientador) 

José Augusto Fontoura Costa (co-orientador) 

 

Curso de Direito – Universidade Católica de Santos 

 

Se, por um lado o desenvolvimento de tecnologias que colocaram no mercado produtos 

químicos trouxe consigo a possibilidade de lidar com determinadas doenças e permitir a 

melhoria de condições de vida da população, por outro lado, ocorreu igualmente uma 

multiplicação dos riscos e das ameaças à saúde humana e ao meio ambiente, pois uma 

parte desses compostos químicos apresenta grau de toxicidade que demanda uma gestão 

segura. Assim, a gestão ambiental de tais produtos químicos tóxicos passou a demandar 

não apenas uma regulação doméstica, mas a adoção de padrões internacionais. Nesse 

sentido, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo realizar uma análise do papel 

do direito ambiental internacional em busca de uma segurança global em relação às 

substâncias químicas tóxicas, notadamente através da análise dos instrumentos adotados 

pelas Convenções da Basiléia, sobre Movimento Transfronteriço de Resíduos Perigosos, 

a Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado 

para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos e a 

Convenção de sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Na Primeira Etapa, 

foram identificados o objeto de cada uma das convenções e os instrumentos adotados 

para reforçar a segurança química. Na Segunda etapa, buscou-se analisar as obrigações 

e os instrumentos das convenções, verificando se atendem à lógica da precaução e 

segurança. Concluiu-se que fatores econômicos ainda predominam sobre as questões 

ambientais, levando os Estados a limitar suas soberanias apenas aos tratados ambientais 

mais flexíveis nesse tocante – considerados “Soft Law” ou Lei Branda, uma vez que há 

o Princípio do Direito Soberano à Exploração dos seus Recursos Naturais presente no 

Princípio 21 da Convenção de Estocolmo de 1972 e no Princípio 2 da Declaração do 

Rio de 1992. No quesito implementação, durante as pesquisas, constatou-se uma 

iniciativa internacional para a implementação das três convenções estudadas de forma 

que os Estados não possam efetuar uma opção ao aplicar uma ou outra convenção. 
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INVESTIGAÇÃO DA ABSORÇÃO DE URÂNIO EM AMOSTRAS DE DENTES 

E MANDÍBULAS DE RATOS WISTAR 

 

Marina Candido Primi (Bolsista/UNISANTOS) 
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Ione Makiko Yamazaki (Colaboradora/IPEN) 

Luiz Paulo Geraldo (Orientador) 

 

Instituto de Pesquisas Científicas - IPECI, Universidade Católica de Santos, 

UNISANTOS. 

 

O Urânio é um metal pesado que se encontra presente em solos, águas, fauna e flora em 

quantidades de traços. É um elemento radiotóxico, emissor de partículas alfa, que tem 

sido classificado internacionalmente como carcinógeno de classe I. De acordo com a 

literatura, sua absorção e retenção pelo corpo humano ocorrem de maneira significativa 

pelo esqueleto. Neste trabalho determinou-se o teor de urânio em amostras de dentes e 

mandíbulas de ratos Wistar alimentados com ração contendo 50 ppm de Urânio, a fim 

de avaliar o nível de absorção deste metal em função do tempo de alimentação dos 

animais. A técnica empregada foi a do registro de traços de fissão nuclear em um 

plástico policarbonato denominado PCLIGHT. Inicialmente, as amostras de dentes e 

mandíbulas foram calcinadas em uma mufla  a 800 
o
C por um tempo de 40 minutos. 

Uma massa em torno de 40 mg da amostra passou por processo de digestão em água 

régia (3 HCl :1 HNO3) a quente e no final o resíduo foi diluído com solução de HNO3 

2% até obter 10mL de solução. Uma alíquota de 10l desta solução foi depositada sobre 

o filme PCLIGHT juntamente com 5l de um agente anti-estático Cyastat (5% m/m). 

Após a evaporação das gotas em uma lâmpada infra-vermelha (250 W), adicionou-se 

uma película fina de Colódio (acetato de isoamila + colódio elástico) sobre o depósito, 

para a proteção do mesmo contra agentes externos. Seguindo o mesmo procedimento 

descrito para as amostras, foram preparados depósitos de uma solução padrão (IAEA-

314), com teor de urânio conhecido. Todos os filmes, contendo os depósitos das 

amostras e da solução padrão, foram alojados em frascos de alumínio apropriados e 

irradiados junto ao núcleo do reator nuclear do IPEN IEA-R1(3,5MW), para induzir a 

reação de fissão com nêutrons térmicos nos núcleos do isótopo 
235

U. Após as 

irradiações, os filmes plásticos passaram por um processo de revelação química, 

utilizando uma solução de NaOH 6,0N, à 60°C, por um período de tempo em torno de 

75 minutos para a ampliação dos traços ou furos produzidos pelos fragmentos de fissão. 

A contagem destes traços foi realizada com o auxílio de um microscópio óptico 

acoplado à uma câmara de vídeo e à um microcomputador PC. Os valores obtidos 

indicam uma apreciável absorção de urânio nos dentes e mandíbulas analisados quando 

comparados com os resultados encontrados nas amostras dos animais de controle, que 

tiveram uma dieta alimentar apenas com ração.    
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DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE: HISTÓRIAS DE 

DESCONTINUIDADE E ABANDONO DO TRATAMENTO DA DOENÇA NA 

REGIÃO CENTRAL DE SANTOS 

 

Paula Fernanda Xavier (aluna) 

Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Coletiva – NEPEC. 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS. 

 

Introdução: Este projeto é um recorte do projeto Tuberculose: realidade e imaginário de 

pacientes e familiares residentes na Região Central de Santos, em desenvolvimento pelo 

NEPEC, vinculado ao Programa de Mestrado em Saúde Coletiva da UNISANTOS. 

Segundo o Plano Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, as mais altas de TB 

referem-se à Baixada Santista. A incidência vem declinando, entretanto, o abandono do 

tratamento continua sendo um desafio para a Saúde Coletiva. Os motivos são 

complexos e diversificados. Objetivos: compreender os principais fatores que 

colaboram para a descontinuidade e o abandono do tratamento pelos pacientes de TB na 

região central de Santos; captar o entendimento dos pacientes com TB do processo de 

saúde-doença; verificar as inter-relações entre a equipe de saúde, paciente e Unidade 

Básica na visão do doente; identificar a influência dos modos de vida na (re) produção 

social da TB. Metodologia: pesquisa qualitativa de natureza descritiva na UBS do 

Centro Velho de Santos. A amostra foi definida a partir dos registros de portadores de 

TB e junto ao SEVIEP da Secretaria Municipal de Saúde e às unidades básicas de saúde 

que atendem o recorte geográfico proposto. Foram selecionados quatro pacientes, sendo 

que um deles voltou a abandonar o tratamento. O instrumento foi a entrevista com 

roteiro. O processo de observação foi anotado no diário de campo. Resultados: os 

sujeitos são do sexo masculino, representados por: T1, 29 anos; T2, 40 anos e T3, 19 

anos. Todos tinham o diagnóstico de TB pulmonar. A intolerância medicamentosa; o 

uso de drogas ilícitas e o etilismo foram referidos como motivos para o abandono do 

tratamento. Conclusão: colaboram para a descontinuidade e o abandono do tratamento o 

esgarçamento dos vínculos familiares, duração longa do tratamento; deslocamento 

diário até a UBS; a melhora dos sintomas criando a ilusão da cura. Os modos de vida 

dos pacientes sujeitos dessa pesquisa colaboram na produção e reprodução da doença. A 

TB permanece como uma doença carregada de estigma, às vezes pelo próprio paciente e 

outras pela sociedade. 
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A TRANSFORMAÇÃO DO PORTO DE SANTOS NA VIDA DAS MULHERES 

DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

 

Priscila Pompeu de Toledo Paschoal Levy (aluna) 

João Carlos Gomes (orientador) 

 

Centro de Ciências Jurídicas Sociais e Aplicadas, Universidade Católica de Santos. 

 

Esta pesquisa dedica-se ao estudo dos efeitos das transformações ocorridas no Porto de 

Santos, em especial, a Lei 8.630/93 conhecida como Lei de Modernização dos Portos, 

na vida das mulheres dos trabalhadores portuários. A modernização que se dá pela 

inclusão do país no processo de globalização mundial redimensiona o processo do 

trabalho portuário com conseqüências responsáveis por mudanças drásticas na estrutura, 

exigindo um novo trabalhador de estilo multifuncional com novas qualificações e 

habilidades muitas vezes adversas àquelas até então demandadas. Essas mudanças 

causam fortes impactos na vida social e cotidiana dos portuários, tendo seus efeitos 

estendidos na vida de suas mulheres. O Objetivo desta pesquisa consiste em 

compreender e analisar os impactos das transformações ocorridas no Porto de Santos na 

vida cotidiana das mulheres dos trabalhadores portuários, e verificar a percepção dessas 

mulheres sobre a nova vivência sob os efeitos das mudanças.Utiliza-se o referencial 

teórico de E. P. Thompson para caracterizar as experiências vividas pelas mulheres, e 

serão elaboradas entrevistas com perguntas abertas referentes ao porto e à vida pessoal e 

familiar condicionadas ao porto, às mulheres/ esposas/ companheiras de portuários 

aposentados ou não que passaram pelo período da transição, que foi o ano de 1993. 

Pode-se concluir que a partir da Lei 8.630/93, mudanças na estrutura política e 

organizacional do porto, substituindo a base mecânica por uma nova base técnica, 

redefiniram novas relações de trabalho, causaram esvaziamento da força de trabalho no 

porto, além de mudanças significativas na vida do trabalhador portuário, no que tange a 

vida social e familiar.  
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ACESSO A ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS EM UMA UNIDADE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SÃO PAULO 

 

Rafaela Chaves Komar Regateiro (aluna) 

Natássia Aparecida Augusto (aluna) 

Marlene Rosimar da Silva Vieira (orientadora) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

Introdução: Desde o lançamento do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher em 1983, o governo brasileiro tem atuado nas questões relativas ao 

planejamento familiar, adotando políticas e medidas para permitir o acesso da 

população aos meios de contracepção. Dentre os recursos utilizados temos os 

contraceptivos hormonais e as unidades públicas de saúde, em nível de atenção básica, 

devem assegurar o acesso aos mesmos. Este trabalho teve como objetivo analisar o 

acesso a anticoncepcionais hormonais em uma Unidade de Saúde da Família no 

município de Praia Grande - São Paulo. Métodos: O acesso foi verificado através da 

análise da padronização de anticoncepcionais hormonais, da ocorrência de prescrição de 

não padronizados no período de novembro de 2008 a abril de 2009 e entrevistas com os 

médicos prescritores. Resultados: O município disponibiliza os anticoncepcionais 

hormonais orais levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03mg e a minipílula 

noretisterona 0,35mg, além dos injetáveis enantato de noretisterona 50mg/mL / valerato 

de estradiol 5mg/mL  e  acetato de medroxiprogesterona 150mg/mL . Frente à literatura 

de referência a padronização está adequada, satisfazendo as necessidades prioritárias, 

com baixo custo e menos efeitos adversos. Porém, seria interessante o acréscimo de 

outras opções de contraceptivos, pois a adaptação da mulher ao fármaco é fator 

essencial para o sucesso do planejamento familiar. Houve, durante o período em estudo, 

6% de prescrição de anticoncepcionais não padronizados. A faixa etária até 18 anos é a 

que menos utiliza os contraceptivos padronizados, este fato sinaliza necessidade de 

atenção visto que os coeficientes de gestação na adolescência na região são altos. 

Conclusão: O acesso aos anticoncepcionais está de acordo com o estabelecido pelo 

Ministério da Saúde, mas a comissão de farmácia e terapêutica do município deveria 

discutir a possibilidade de inclusão de outras opções farmacológicas. 
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ASPECTOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA BIOPIRATARIA 

 

Raziel Hain Calvet de Magalhães (aluna) 

Vladimir Garcia Magalhães (orientador) 

 

Curso de Direito – Universidade Católica de Santos 

 

O presente trabalho tem por objetivo a pesquisa e análise crítica da legislação nacional e 

internacional relacionada à biopirataria. A importância de um estudo detalhado e 

comparativo da disciplina jurídica em vigor decorre de diversos casos de obtenção de 

patentes sobre recursos genéticos e seus derivados com a utilização, em muitos casos, 

dos conhecimentos das comunidades tradicionais em desacordo com o acesso 

previamente consentido e a repartição justa e eqüitativa que determina a Convenção 

sobre Diversidade Biológica. Como exemplo, temos a obtenção de patente sobre 

processos de extração do óleo da semente do cupuaçu (Theobroma grandiflorum). 

Dessa forma, é medida de máxima importância analisar a aplicabilidade e apontar as 

falhas na legislação vigente, posto os constantes casos de biopirataria, assim como 

discutir sobre a importância econômica de recursos genéticos e seus derivados e os 

projetos de lei existentes. Até o momento, as conclusões são no sentido de que as 

medidas existentes são insuficientes a coibir a biopirataria, sendo necessária uma 

cooperação jurídica internacional entre os Estados desenvolvidos detentores da 

biotecnologia e os Estados em desenvolvimento detentores da biodiversidade e seus 

recursos genéticos, para, inclusive, produzir alteração no direito internacional a exigir a 

revelação de origem de recursos genéticos para a obtenção de patentes, proporcionando 

a repartição justa e eqüitativa pelo uso comercial dos recursos genéticos e seus 

derivados. Finalmente, conclui-se, até o momento, a conveniência de se criminalizar o 

ato de biopirataria, como já previsto em alguns projetos de lei em andamento no 

Congresso Nacional. 
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DETERMINAÇÃO DE TEORES DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE SANGUE 

DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO DO ESTUÁRIO DE SANTOS E 

SÃO VICENTE. 
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O chumbo (Pb), é um metal pesado tóxico de ocorrência natural nos diversos tipos de 

compartimentos ambientais em quantidades de traços (ppm). O acúmulo deste metal no 

ambiente se processa de forma antrópica (atividaes humanas) ou por processos 

geoquímicos naturais. As principais fontes de emissão de chumbo no meio ambiente 

são: esgotos domésticos, queima de combustíveis e rejeitos de industrias químicas, 

petroquímicas e metalúrgicas. Neste trabalho, utilizou-se como bioindicador, amostras 

de sangue humano a fim de verificar o nível de exposição da população residente nas 

regiões do município de Cubatão, São Vicente, Bertioga e Guaruja. As amostras foram 

coletadas de indivíduos adultos sem distinção de sexo e de forma aleatória. Após a 

realização de um tratamento adequado para estas amostras, que inclui a digestão em 

HNO3(PA)concentrado a quente (220
o
C) e a extração dos complexos de Pb por Iso-

butil-metilcetona, determinou-se a concentração total deste metal nas amostras 

utilizando a técnica de escpetrometria por absorção atômica (AAS). Os resultados 

obtidos neste trabalho variaram entre 1,98 a 9,21 mg.dL
-1

 na cidade de Bertioga, 1,38 a 

17,65 μg.dL
-1

 no centro de Cubatão, 1,38 a 16,44 μg.dL
-1

 em Pilões e Água Fria,  1,38 a 

17,04 μg.dL
-1

 em São Vicente e no Guarujá entre 0,18 a 18,85 μg.dL
-1

. Estes valores são 

comparados com os dados divulgados na literatura para amostras de sangue coletadas 

em outras áreas, de indivíduos não expostos e discutidos em termos dos possíveis 

efeitos à saúde da população da região. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS EXPRESSÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS 

DA NOTIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE PARA O 

PACIENTE E SUA FAMÍLIA 

 

Sandra Maria Alves (aluna) 

Rosa Maria Ferreiro Pinto  (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva (NEPEC) 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

Introdução: Este estudo é um do recorte do projeto Tuberculose: Realidade e 

Imaginário de Pacientes e Familiares residentes na Região Central de Santos em 

desenvolvimento pelo NEPEC vinculado ao Programa de Mestrado em Saúde Coletiva 

da UNISANTOS. No Estado de São Paulo as mais altas taxas de incidência encontram-

se na Baixada Santista. Na cidade de Santos, as regiões que apresentam maior 

incidência são: Zona Noroeste e Região Central. Objetivos: Captar a percepção do 

doente e de sua família em relação à doença; compreender como o doente vê o 

tratamento da TB; verificar como a família trata o doente; analisar a reação do doente e 

sua família em relação ao diagnostico. Metodologia: pesquisa qualitativa, de natureza 

explicativa, utilizando-se como instrumentos a entrevista com roteiro e a observação. O 

estudo foi realizado com cinco pacientes da UBS, do Centro Velho, a partir das 

indicações do Serviço de Vigilância Epidemiológica – SEVIEP que estavam no início 

do tratamento. A UBS foi escolhida por abranger número significativo de pessoas 

acometidas de TB e que atende o recorte geográfico proposto. Resultados: a percepção 

do doente em relação à TB é de uma doença que pode levar à morte. Os sujeitos 

referiram ter sofrido grande impacto na ocasião do diagnóstico, tanto para eles quanto 

para os familiares. Este sentimento os levou a iniciar o tratamento, como única opção 

para a cura, embora os efeitos colaterais dos medicamentos sejam diversos: náuseas, 

coceiras, problemas intestinais, tonturas. Os sujeitos referiram ter tido apoio de seus 

familiares, mas alegam ter sofrido preconceito por parte de vizinhos e colegas de 

trabalho. Alguns referiram a separação de utensílios domésticos e outros procuraram se 

afastar de amigos e parentes com receio de reações negativas. Conclusão: Este estudo  

confirmou que a Tuberculose, apesar das campanhas realizadas, continua sendo uma 

doença estigmatizante e ainda desconhecida tanto pelos pacientes quanto pelos seus 

familiares.  
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HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS: UM 

ESTUDO JURISPRUDENCIAL 
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Curso de Direito da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 

 

Foi realizado um estudo doutrinário e jurisprudencial a respeito da homologação de 

sentenças arbitrais no Brasil após a lei 9307/96. Preliminarmente foram realizadas 

pesquisas acerca da arbitragem internacional quanto a suas vantagens, principais 

tratados que regem e etc. Foram descritas as transformações trazidas pela lei 9307/96. E 

finalmente foram levantadas as decisões do Supremo Tribunal Federal compreendidas 

no período que vai da entrada em vigor  da lei 9307/96 à Emenda Constitucional 

45/2004 e as decisões do Superior Tribunal de Justiça a partir da Emenda Constitucional 

45/2004. A arbitragem internacional surge como meio vantajoso de solução de litígios 

para o comercio internacional, pois se apresenta como meio célere, sigiloso, menos 

custoso, com qualificação profissional e técnica por parte do julgador. É uma saída tão 

comum que estima-se que cerca de 90% dos contratos internacionais do comércio 

possuem cláusula arbitral. As decisões foram analisadas através de pesquisas pela 

internet por meio dos sites www.stf.jus.br e www.stj.gov.br .Observa-se que os 

tribunais são juízos meramente deliberatórios que somente analisam os aspectos formais 

sem adentrar nas questões de mérito. O Supremo Tribunal Federal antes da edição da lei 

exigia a homologação do órgão competente no país de origem para apreciar o pedido, 

pois através desse método se homologava uma sentença judicial estrangeira e não um 

mero laudo. A nova lei de arbitragem trouxe a equiparação do laudo arbitral à sentença 

judicial e com isso não se faz necessário a  homologação no país de origem para ajuizar 

a demanda no Brasil. Nota-se que a esmagadora maioria que ingressa com ação de 

homologação são empresas e que os indeferimentos ocorrem em razão de questões de 

ordem pública como a ausência de assinatura do contratante, inexistência de citação, 

entre outros. 
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM SANTOS – SP. ANÁLISE DA 

PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ALMOXARIFADO 

CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE 

 

Thais Batista Fernandes (aluno) 

Nathália do Carmo Começanha (aluno) 

Priscila Lima de Araújo (aluno) 

Paulo Angelo Lorandi (orientador) 

 

Universidade Católica de Santos 

 

 

Introdução. A assistência farmacêutica (AF), como agenda política governamental, se 

deu com a promulgação da Política Nacional de Medicamentos, que prevê a 

reestruturação da AF, da qual a programação de compras de medicamentos é um dos 

componentes. Pode-se afirmar haver um descompasso entre os componentes técnicos 

(seleção, prescrição, dispensação e uso) e logísticos (programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição) da AF. Objetivo. Analisar a programação de 

medicamentos no setor público de Santos – SP. Método. Realizaram-se análises 

documentais e entrevistas com atores-chave envolvidos no procedimento de 

programação no almoxarifado central (SEALM) e em cinco unidades de saúde. Foram 

escolhidos 22 medicamentos para o acompanhamento da programação com base no 

volume físico e monetário comprometido nas compras e fins terapêuticos. O “padrão-

ouro” foi o documento produzido pela OPAS/OMS: “Assistência farmacêutica para 

gerentes municipais”. Resultados. A SEALM realiza a programação de compra de 

medicamentos anualmente, baseada no consumo real das unidades de saúde. Esse 

consumo é definido pela requisição mensal que cada unidade faz. Dos 22 

medicamentos, apenas a insulina teve quantidade subestimada e houve necessidade de 

compra emergencial. A variação no preço foi de 1,68% a 9%. A relação com os 

fornecedores se dá pelo “Registro de Preços”, documento de registro formal de preços, 

definido pelo pregão eletrônico, para futuras aquisições de medicamentos, válido por 

um ano. Nas unidades de saúde, a programação se baseia, em geral, no consumo mensal 

e são limitadas pelas cotas. As requisições podem ser mensais ou semanais, de acordo 

com o item e a unidade de saúde. Quando a cota é insuficiente, é feito um pedido extra. 

Se necessário, faz-se uma solicitação de alteração de cota. Alguns fatores interferem na 

programação: sazonalidade do medicamento; falta momentânea do fornecimento de um 

medicamento ao almoxarifado; férias dos prescritores, onde se reduz a dispensação; 

mudança no corpo clínico, pois cada médico possui suas preferências para prescrições. 

Conclusão. Em Santos, a programação, por ser baseada apenas no consumo histórico, 

atende parcialmente às necessidades da população. O processo é fragmentado e envolve 

vários setores da Secretaria de Saúde.  O processo aquisitivo atende às exigências 

legais.  
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REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A SAÚDE MENTAL DA MULHER NO 

BRASIL E AMÉRICA LATINA 

 

Tatiane Barbosa Bispo da Silva (aluna) 

Denise Martin (orientadora) 

 

GEPAPS - Programa de Mestrado em Saúde Coletiva - Universidade Católica de Santos 

 

A saúde mental a partir da perspectiva de gênero constitui-se em um tema pouco 

explorado, sendo necessário avaliar o “estado da arte” da produção científica na área. 

Entende-se por gênero o conjunto de características sócio-culturais que se modificam 

através da história e são atribuídas às pessoas de forma diferenciada de acordo com sua 

singularidade. O presente estudo se insere nos objetivos do GEPAPS, no tocante a 

realização de uma revisão de literatura densa e crítica sobre a saúde mental das 

mulheres, destacando as peculiaridades de gênero, identificando temas já estabelecidos 

e lacunas no conhecimento. Para tanto, foi realizada busca nas bases de dados Scielo e 

banco de teses da Capes, no período de 1990 a 2009. Identificou-se 34 artigos e 9 teses. 

Com relação à área do conhecimento foram encontrados estudos referentes às Ciências 

Humanas (4) e Ciências da Saúde (39). Quanto à metodologia, há predominância de 

abordagens quantitativas (23) sobre as qualitativas (11) e mistas (3), além de estudos de 

revisão de literatura (6). Os principais assuntos abordados  foram: depressão (8), 

violência (4), compulsão (2), transtornos mentais comuns (2) e transtorno bipolar (2). 

Foram encontrados ainda estudos sobre ansiedade, suicídio, alcoolismo, esquizofrenia, 

trauma, relações de trabalho e sua interface com a saúde mental feminina. O enfoque às 

questões de gênero pode ser observado em 17 artigos. Embora a abordagem de gênero 

seja encontrada em algumas publicações, a produção científica na área permanece 

limitada. Verifica-se a necessidade da realização de novos estudos sobre a saúde mental 

das mulheres enfocando a questão de gênero como uma construção sócio-cultural e não 

somente biológica. 
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COMORBIDADES PSICOLÓGICAS E ADESÃO AO TRATAMENTO DE 

ADOLESCENTES VIVENDO COM HIV/AIDS 

 

Tiago Borges Gouveia (aluno) 

Gisela Vasconcellos Monteiro (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em educação em Saúde Coletiva (NEPEC), 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

Introdução: Segundo dados do Ministério da Saúde, desde1982 foram notificados 

10.337 casos de HIV/AIDS entre jovens de 13 a 19 anos. Na Baixada Santista, os dados 

epidemiológicos indicam que o aumento dos casos de AIDS em crianças contaminadas 

por transmissão vertical se estabilizou entre 1996 e 2001 e vem regredindo desde então. 

O estudo de adolescentes que vivem com HIV/AIDS por transmissão vertical é 

complexo por conjuminar vários aspectos: a adolescência em si mesma, a convivência 

com uma doença crônica que exige disciplina no tratamento com antiretrovirais e o 

enfrentamento de situações sociais derivadas de perdas parentais, dificuldades 

econômicas e escolares. A pesquisa foi realizada com jovens atendidos pela Seção 

Núcleo Integrado da Criança - NIC, da Prefeitura Municipal de Santos Objetivos: 

conhecer aspectos da convivência dos adolescentes com tratamento do HIV/AIDS 

segundo sua adesão ao mesmo e avaliar a presença de co-morbidades psicológicas. 

Metodologia: É uma pesquisa qualitativa para conhecer, compreender e explicar as 

características sociais e psicológicas através de entrevista semi-estruturada e testes 

psicológicos. Os quatro jovens pesquisados foram selecionados entre os que estavam 

matriculados e freqüentando regularmente os atendimentos no NIC. Resultados: Os 

dados obtidos foram categorizados e indicaram que há uma congruência entre as 

condições sociais e a existência de apoio parental de um lado, e a capacidade de 

enfrentamento e adesão ao tratamento do outro. As comorbidades psicológicas 

encontradas indicam especial vulnerabilidade e sugerem a necessidade atendimento em 

equipe interdisciplinar qualificada com intervenções que propiciem uma aliança 

saudável entre profissionais, adolescentes e cuidadores. O atendimento deve incluir 

também ações educativas com estratégias negociadas entre as partes. 
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ASPECTOS SOCIAIS E COTIDIANIDADE DE ADOLESCENTES VIVENDO 

COM HIV/AIDS 

 

Victor Azenha Ferreira (aluno) 

Gisela Vasconcellos Monteiro (orientadora) 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em educação em Saúde Coletiva (NEPEC), 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

Introdução: Segundo dados do Ministério da Saúde, desde1982 foram notificados 

10.337 casos de HIV/AIDS entre jovens de 13 a 19 anos. Na Baixada Santista, os dados 

epidemiológicos indicam que o aumento dos casos de AIDS em crianças contaminadas 

por transmissão vertical se estabilizou entre 1996 e 2001 e vem regredindo desde então. 

O estudo de adolescentes que vivem com HIV/AIDS por transmissão vertical é 

complexo por conjuminar vários aspectos: a adolescência em si mesma, a convivência 

com uma doença crônica que exige disciplina no tratamento com antiretrovirais e o 

enfrentamento de situações sociais derivadas de perdas parentais, dificuldades 

econômicas e escolares. A pesquisa foi realizada com jovens atendidos pela Seção 

Núcleo Integrado da Criança - NIC, da Prefeitura Municipal de Santos Objetivos: 

Traçar o perfil social dos adolescentes vivendo com HIV/AIDS segundo faixa etária, 

escolaridade, condições de habitação, organização familiar e vida cotidiana. Conhecer o 

impacto da revelação do diagnóstico de HIV/AIDS e sua interferência no processo de 

vida do adolescente. Metodologia: É uma pesquisa qualitativa para conhecer, 

compreender e explicar as características sociais e psicológicas através de entrevista 

semi-estruturada. Os quatro jovens pesquisados foram selecionados entre os que 

estavam matriculados e freqüentando regularmente os atendimentos no NIC. 

Resultados: Os dados obtidos foram categorizados e indicaram que os jovens 

pertencem a um grupo de baixa condição econômica, com escolaridade aquém de sua 

faixa etária e situação familiar bastante variável. Um está intitucionalizado, dois com 

um dos pais e um com avó. A cotidianidade dos jovens é marcada pelo cuidado com as 

condições específicas de tratamento e prevenção de contaminação, mas não os impede 

de freqüentar espaços formais e informais de convivência social.  
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O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TUBERCULOSE NO 

SISTEMA PRISIONAL: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO 

 

Youri Eliphas de Almeida (aluno) 

Luzana Mackevicius Bernardes (orientadora) 

 

Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Universidade Católica de Santos 

 

Introdução: Estudos demonstram uma elevada incidência de tuberculose nas prisões em 

todo mundo possivelmente relacionadas ao confinamento e a precariedade das 

condições locais. Destaca-se também a importância da associação tuberculose/HIV, da 

resistência as drogas e ressalta  os obstáculos para se conseguir a implantação de um 

programa de controle da tuberculose efetivo nos presídios. Objetivos: 1)  Realizar o 

diagnóstico precoce da tuberculose no presídio; 2)  Fortalecer a adesão ao tratamento; 3)  

Identificar o perfil sócio-econômico da população carcerária com diagnóstico de TB. 

Metodologia:Esta pesquisa foi um estudo descritivo exploratório com abordagem 

quantitativa. O presente estudo foi realizado no Centro de Detenção Provisória “Luis 

Cesar Lacerda” de São Vicente que abriga aproximadamente 1900 presos. O 

instrumento utilizado foi um questionário estruturado e foi realizada a coleta de escarro 

dos presos sintomáticos respiratórios para realização da baciloscopia, cultura e 

sensibilidade. Este estudo tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São 

Vicente, e conta com o apoio da Diretoria de Saúde do Presídio. Resultados: O estudo 

revelou que, dos 1900 presos abordados aproximadamente 420 eram sintomáticos 

respiratórios e destes 5 apresentaram positividade de escarro além dos 16 que já se 

encontravam em tratamento, o que totaliza 21 casos de tuberculose dentro do centro de 

detenção. Descartando ainda os internos que não aceitaram colher as amostras. 

Conclusão: Considerando o sistema prisional um local de fácil disseminação da 

tuberculose, a busca ativa é fundamental para o controle desta doença e permite o 

diagnóstico de diversos casos, pois nota-se que vários presidiários com TB passam 

desapercebidos pelo sistema, ocasionado a disseminação entre detentos e visitantes 

levando a doença até a população.  
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