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APRESENTAÇÃO

O ano de 2005 foi extremamente importante para o ensino e a pesquisa na 
Universidade de Mogi das Cruzes. Seus programas de pós-graduação (mestrado) 
que já haviam sido recentemente credenciados pela CAPES/MEC também foram 
credenciados para o doutorado, tendo em vista o excelente desempenho dos 
mesmos. Isso, seguramente não teria sido possível se, há cerca de 8 anos não 
tivesse sido iniciado na UMC o Programa de Iniciação Científica, sem dúvida a 
base de qualquer pós-graduação de bom nível. Uma pós-graduação para ser 
consolidada depende da Iniciação Científica. Felizmente, o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) teve percepção deste 
fato e reverteu uma situação que poderia ser desastrosa para a emergência 
e consolidação de muitos cursos de pós-graduação no Brasil. Uma Iniciação 
Científica, seguida da pós-graduação e eventualmente de um pós-doutorado 
constituí uma seqüência lógica que permite a formação de pesquisadores e de 
grupos de pesquisa nas Instituições Brasileiras.

Como nos anos anteriores nosso Programa de Iniciação Científica representa um 
esforço conjunto de alunos, docentes, pessoal administrativo e órgãos superiores 
da UMC que não mediram esforços para que o sucesso fosse alcançado como 
bem documentado nesta publicação. São 91 trabalhos realizados por alunos, um 
incremento de cerca de 8% em relação ao ano passado, que serão apresentados 
em forma de painéis e comunicações orais durante os dias 30 e 31 de agosto 
de 2005. Os resumos que constam destes Anais do VIII Congresso de Iniciação 
Científica da UMC atestam muito bem a qualidade dos trabalhos. O desempenho 
dos participantes foi acompanhado trimestralmente por um comitê institucional 
formado por docentes da UMC, e em seguida por um comitê externo constituído 
por docentes do mais alto nível de diferentes áreas de atuação e instituições de 
ensino do país.  

Como sempre agradecimentos são devidos aos membros do Comitê Institucional 
e do Comitê Externo que com sugestões, críticas e seleção dos alunos permitiram 
o aprimoramento do Programa de Iniciação Científica na UMC. O CNPq por meio 
do programa PIBIC teve participação de enorme importância pela concessão 
de bolsas de iniciação científica. Mais bolsas foram concedidas pela própria 
Universidade de Mogi das Cruzes e também por meio da FAEP a quem devemos 
em grande parte o sucesso do programa de iniciação científica na UMC. 
Louve-se também a eficiência e dedicação do pessoal administrativo da UMC, 
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especialmente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. 

Finalmente, parabéns aos alunos, seus orientadores e co-orientadores da UMC. 
Além dos bolsistas, grande parte dos trabalhos de pesquisa aqui apresentados 
foram realizados por alunos que mesmo sem receber qualquer auxílio financeiro, 
participaram ativamente e com igual competência dentro do programa geral, 
como alunos do PVIC (Programa Voluntário de Iniciação Científica ). A todos, 
alunos, orientadores, pessoal administrativo, FAEP, órgãos superiores da UMC, 
comitê institucional e externo, nosso muito obrigado.

João Lúcio de Azevedo
Gestor do Setor de Pesquisa e Iniciação Científica

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
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PROGRAMA

DIA – 30/08/2005

Abertura – 10h30min
Auditório do Centro Cultural

Conferência Inaugural – 11h
Auditório do Centro Cultural
Prof. Dr. Luiz Silveira Menna-Barreto
Instituto de Ciências Biomédicas - ICB/USP
“Cronobiologia: o que é e para que serve”

Apresentações Orais: 14h às 18h
Prédio I – 1º andar
Sessão A – Ciências da Saúde I, sala 1101
Sessão B – Ciências da Saúde II, sala 1102
Sessão C – Ciências da Saúde III, sala 1103
Sessão D – Ciências da Saúde IV, sala 1104
Sessão E – Ciências Humanas, sala 1106
Sessão F – Ciências Humanas, sala 1107 
Sessão G – Ciências Exatas e Tecnológicas, sala 1108

DIA – 31/08/2005

Sessão de Pôster – 9h às 11h
Saguão do Prédio I

Sessão de Encerramento – 11h30min
Local: Auditório do Centro Cultural
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SESSÃO A – CIÊNCIAS DA SAÚDE I – SALA 11-01 – ACET

14h Bruna Meirelles (Bolsista)
Título do Projeto: Determinação de Metais em Formigas Camponotus 
Rufipes de diferentes regiões do Estado de São Paulo
Colaboradoras: Josimara da Silva Rosa e Mônica Winkler de Oliveira
Orientadora: Astréa F. Souza Silva 
Co-orientadores: Maria Santina de Castro Morini, André Fernando 
de Oliveira

14h15 Carolina Gregorutti dos Santos (Bolsista)
Título do Projeto: Efeito Fotoquímico das Fenotiazinas sobre 
Citocromo c
Orientadora: Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador: Tiago Rodrigues

14h30  Carolina Agostini Mittelstaedt (Voluntária)
Título do Projeto: Análise filogenética por otimização direta de 
espécies de Utricularia (Lentibulariaceae) baseada em caracteres 
morfológicos e moleculares (rps16 e trnL-F)
Orientador: Vitor Fernandes O. Miranda

14h45 Carolina Ortiz Rocha da Costa (Voluntária)
Título do Projeto: Riqueza e análise temporal de anfíbios anuros do 
Parque das Neblinas, Bertioga, SP
Orientador: Paulo Christiano A. Garcia

15h Clemerson Fabrício B. Dias (Bolsista – FAPESP)
Título do Projeto: Efeito do oxigênio molecular na fotorredução de 
citocromo c por TiO2 em partículas de anatase 
Orientadora: Iseli Lourenço Nantes

15h15 Cinthia Pontes Bittencourt (Bolsista)
Título do Projeto: Identificação e caracterização da microbiota 
endofítica isolada da mangueira (Mangifera indica L.)
Colaboradora: Cristiane D’Amore
Orientador: João Lúcio de Azevedo
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15h30 – 16h: INTERVALO

16h Cristiéle da Silva Ribeiro (Bolsista)
Título do Projeto: Uso de proteína unicelular proveniente da 
fermentação do Soro de queijo por Kluyveromices marxianus como 
suplemento à ração de Tilápias (Oreochromis niloticus)
Orientadora: Elisa Espósito

16h15 Débora Clivati (Voluntária)
Título do Projeto: Ecologia de nectários extraflorais de Inga sp. 
(Fabaceae) e seus visitantes
Orientador: Vitor Fernandes O. Miranda 
Co-orientadora: Adriana de O. Fidalgo

16h30 Ecauê Pereira da Costa (Bolsista)
Título do Projeto: Construção de um DNA para a Produção da 
Subunidade Catalítica Recombinante da Carboxipeptidase N Humana
Orientador: Ronaldo de Carvalho Araújo

16h45 Juliana Conrado Ferreira (Bolsista)
Título do Projeto: Ativação da protease Thimet – Oligopeptidase E.C. 
3.4.24.15 por citocromo c
Orientadora: Iseli Lourenço Nantes

17h Gisele Ferreira (Voluntária)
Título do Projeto: Morfo-anatomia foliar de Drosera spp. africanas e 
australianas (Droseraceae)
Orientador: Vitor Fernandes O. Miranda

17h15 Gabriel Inácio Moraes H. Souza (Bolsista)
Título do Projeto: Utilização de Nanopartículas de Prata Biossíntisadas 
por Fusarium Oxysporum para Impregnação de Tecido Textil e 
Recuperação destas Nanopartículas em Efluentes por Chromobacterum 
Violaceum
Orientadora: Elisa Espósito
Co-orientador: Nelson Duran
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17h30 Fábio Villani (Bolsista)
Título do Projeto: Avaliação do potencial de formigas (Hymenoptera: 
Formicidae) como vetores mecânicos de parasitas
Orientadora: Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Marco Antonio Franco

17h45 Juliane Suzuki Amaral (Bolsista)
Título do Projeto: Perfil dos esteróides gonadais durante o ciclo 
reprodutivo da tabarana (Salminus hilarii) no ambiente natural: 
correlação com as variáveis ambientais
Colaborador: Renato Massaaki Honji
Orientadora: Renata Guimarães Moreira

18h Fernanda Moreira Braga (Bolsista)
Título do Projeto: Efeito de oxigênio singlete sobre a estrutura e 
função de cit c associado a membranas
Orientadora: Iseli Lourenço Nantes

SESSÃO B – CIÊNCIAS DA SAÚDE II – SALA 11-02 – ACET

14h Bianca Von Müller Berneck (Bolsista)
Título do Projeto: Distribuição Espacial e Turno de Vocalização em uma 
comunidade de anfíbios anuros do Parque das Neblinas, Bertioga – SP.
Orientador: Paulo Christiano A. Garcia

14h15 Alessandra Aparecida Machado (Bolsista)
Título do Projeto: Construção de vetor par análise da região 
promotora do gene da helicase do baculovírus Anticarsia Gemmatalis 
multiplonucleopolyhedrovirus (AgMNPV)
Orientador: José Luiz Caldas Wolff

14h30 Marcos Daniel Renó da Silva (Bolsista)
Título do Projeto: Avaliação da comunidade de peixes de riachos em 
um mosaíco de condições ambientais na Bacia do Rio Paraitinga (Alto 
Tietê, SP)
Orientador: Alexandre Wagner da Silva Hilsdorf
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14h45 Oséia Dimona Rocha da Silva (Voluntária)
Título do Projeto: Avaliação da diversidade genética intra e inter 
populacional do peixe espada (Trichiurus Lepturus) capturado na Costa 
Sudeste – Sul do Brasil por meio da técnica do Rapd
Colaboradora: Marizilda Magro (I.O. – USP)
Orientador: Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

15h Nilo Portero da Silva (Voluntário)
Título do Projeto: Comunidades de formigas (Hymenoptera: 
Formicidae), em áreas urbanizadas da Serra de Itapety (Mogi das 
Cruzes, SP) e da Vila Matilde (São Paulo, SP)
Orientadora: Maria Santina de Castro Morini

15h15 Pedro Gabriel Castro Rodrigues (Bolsista)
Título do Projeto: Caracterização metabólica durante o ciclo reprodutivo 
de Salminus hilarii (Teleostei: Characidae) no ambiente natural
Orientadora: Renata Guimarães Moreira

15h30 – 16h: INTERVALO

16h Priscila Afonso de Faria (Bolsista)
Título do Projeto: Fotoproteção do citocromo c e lipossomos de PCPECL 
promovida por 1, 4, 5, 8- Naftalenodiimida contra radicais peroxil
Orientadora: Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador: Tiago Rodrigues

16h15 Priscila Garcia Belli (Voluntária)
Título do Projeto: Caracterização da comunidade de Fitoplâncton 
nos rios Paraitinga e Biritiba e comparação com variáveis químicas
Orientador: André Fernando de Oliveira

16h30 Rafael Luiz Pereira (Bolsista)
Título do Projeto: Riqueza de formigas (Hymenoptera: Formicidae), 
em três fisionomias de Cerrado, da estação ecológica de Itirapina – SP 
Orientadora: Maria Santina de Castro Morini
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16h45 Priscila Sanches (Voluntária)
Título do Projeto: Composição florística de Mata Ciliar e Várzea da 
A.P.A. da Várzea do Rio Tietê no Município de Mogi das Cruzes, SP
Colaborador: Roberto Tadashi
Orientador: Vitor Fernandes de Oliveira Miranda

17h Tatiane Ivy Okazaki (Bolsista)
Título do Projeto: Avaliação da diversidade genética intra e inter 
populacional da Piraputanga (Brycon hilarii) na bacia do Alto Paraguai 
por meio de RFLP-PCR do DNA mitocondrial para o seu manejo 
sustentado
Orientador: Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

17h15 William Vilar Garcia (Voluntário)
Título do Projeto: Otimização de parâmetros cinéticos em biocultivo 
submerso de resíduo de nêspera por C.Utilis em Biorreator de bancada 
(Modelo Biofloiii-51)
Orientadora: Elisa Espósito

17h30 Francielle Pinheiro Marçal (Bolsista)
Título do Projeto: Determinação da absortividade molar de novos 
compostos ciclopaladados com ação antitumoral, incorporados em 
ciclodextrinas e lipossomas
Orientador: Antonio Carlos Fávero Caires

SESSÃO C – CIÊNCIAS DA SAÚDE III – SALA 11-03 – ACET

14h Karina Soares Cunha (Bolsista)
Título do Projeto: Construção de um vetor para expressão do gene 
da quitinase no Baculovírus AcMNPV
Orientador: José Luiz Caldas Wolff

14h15 Bruna Visniauskas (Bolsista)
Título do Projeto: Calicreína hk2 marcador de câncer de próstata: 
clonagem e purificação da enzima
Orientador: Jair Ribeiro Chagas
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14h30 Fernanda Terribili Novaes Santos (Bolsista)
Título do Projeto: Avaliação dos níveis plasmáticos de Vitamina C e 
Vitamina E em pacientes com Epilepsia do Lobo Temporal
Colaboradores: Alessandra Masiukewycz e Camila Kemen Candalaft
Orientador: Fulvio Alexandre Scorza
Co-orientadora: Marly de Albuquerque

14h45 Karina Mezzarana Kiyan (Voluntária)
Título do Projeto: Estudo comparativo de modelos experimentais de 
hipertensão portal
Orientador: Carlos Guilherme Giazzi Nassri

15h Luciana Mieko Yamashita (Voluntária)
Título do Projeto: Otimização da Contrastação Tecidual do 
Mesencéfalo na Ressonância Magnética em Equipamentos de baixo 
campo
Colaboradora: Camila do Amaral Campos
Orientador: Nitamar Abdala

15h15 Luiz Fernando Pina de Carvalho (Voluntário)
Título do Projeto: Anticoncepcional: Um estudo estatístico
Colaboradora: Hashilla Carolina Lopes Cordeiro
Orientador: João Alberto Vilar Mamede

15h30 – 16h: INTERVALO

16h Mariana Maíra de Castro (Voluntária)
Título do Projeto: Uso do laser de baixa intensidade no tratamento da 
fissura anal crônica
Colaboradora: Fabiana Fontes Monteiro
Orientador: Carlos Mateus Rotta

16h15 Sandra Santos Cardoso (Voluntária)
Título do Projeto: Efeito do veneno do escorpião Tityus serrulatus 
na mielopoiese medular e sobre o número de leucócitos periféricos no 
sangue de camundongos
Orientador: Fábio Henrique Kwasniewski
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16h30 Thaís Gomes Marques (Voluntária)
Título do Projeto: Modelos experimentais de desnervação do tubo 
digestivo. Estudo retrospectivo
Colaborador: Tiago Jabes Fernandez
Orientador: Carlos Guilherme Giassi Nassri 

16h45 Tiago Jabes Fernandez (Voluntário)
Título do Projeto: Influência dos ácidos voláteis nas Anastomoses 
Intestinais Térmico-Terminais. Estudo experimental em ratos
Orientador: Carlos Guilherme Giazzi Nassri

17h Carolina Augusto Vicente (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo de Catepsina B e Heparanase em Carcinoma 
Espinocelular cabeça e pescoço
Orientador: Ivarne Luis dos Santos Tersariol
Co-orientadora: Maria A. da Silva Pinhal (Fac. Medicina, Fundação ABC)

17h15 Fernando Pompeu Piza Vicentine (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo comparativo de anastomoses colônicas com 
uso de adesivos biológicos em ratos
Colaboradora: Heloísa Cristina Uriol Batistussi
Orientador: Carlos Guilherme Giazzi Nassri
Co-orientadores: Nelson Fontana Margarido e Carlos Mateus Rotta

17h30 José do Couto Moraes Neto (Bolsista)
Título do Projeto: Análise da reprodutibilidade do exame de doppler 
transcraniano em aparelho de ultrasonografia convencional
Orientador: Nitamar Abdala

17h45 Renata Kelly Lepre (Voluntária)
Título do Projeto: Estudo comparativo dos modelos experimentais de 
carcinogênese de coto gástrico
Orientador: Carlos Guilherme Giazzi Nassri
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SESSÃO D – CIÊNCIAS DA SAÚDE IV – SALA 11-04 – ACET

14h Dilson Ruggiero Custódio (Bolsista)
Título do Projeto: O papel do profissional de enfermagem frente ao 
paciente com Epilepsia
Colaborador: Joaquim Aguilera Júnior
Orientador: Ricardo Mário Arida
Co-Orientador: Fúlvio Alexandre Scorza

14h15 Letícia Tieko Pedroso Assato (Voluntária)
Título do Projeto: A hidroterapia no tratamento de pacientes 
portadores de Paralisia Cerebral
Colaboradora: Kátia Roberta Tatsuno
Orientador: Marcelo de Almeida Buriti

14h30 Guilherme Manna Cesar (Bolsista)
Título do Projeto: Prevalência de dor e lesão em jovens atletas 
praticantes de basquete e avaliação da qualidade de vida
Colaborador: Tabajara de Oliveira Gonzalez
Orientadora: Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez

14h45 Isabella Pinedo Simões (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo transversal do relato da qualidade de vida dos 
pacientes com Fibromialgia, atendidos na Clínica Escola de Mogi das Cruzes
Orientadora: Daniela Aparecida Biasotto Gonzalez

15h Joseanny da Cruz Gonçalves (Voluntária)
Título do Projeto: Estudo avaliativo da articulação do quadril em 
pacientes portadores de Paralisia Cerebral espástica e sua correlação 
com a aquisição de deformidades articulares

 Orientadora: Tereza Cristina Carbonari de Faria
15h15 Rosana Hideko Takeuchi (Bolsista)

Título do Projeto: Desenvolvimento de bombom com recheio à base 
de soja e pectina e estudo de aceitabilidade
Orientadora: Luciane Mie Kawashima

15h30 – 16h: INTERVALO
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16h Alessandra Yuri Kitaura (Voluntária)
Título do Projeto: Dietas para emagrecimento veiculadas pela mídia: 
avaliação do impacto na saúde dos usuários
Orientadora: Elizabeth Mieko Egashira

16h15 Adriana Flaviana Lucena de Morais (Bolsista)
Título do Projeto: Resgate Histórico do curso de Nutrição da 
Universidade de Mogi das Cruzes
Orientadora: Susana Fonseca da Silveira

16h30 Aidilys Margareth Vitiello (Voluntária)
Título do Projeto: Avaliação da composição centesimal e adequação 
proteico-calórica de refeições prontas embaladas para consumo 
individual (Marmitex)
Orientadora: Luciane Mie Kawashima

16h45 Juliana Megumi Nisio (Voluntária)
Título do Projeto: Perfil higiênico-sanitário de marmitex 
comercializados no Município de Mogi das Cruzes
Colaborador: Thiago Toshikazu Koga
Orientadora: Ana Maria de Souza Pinto 

17h Juliana Suda Ogata (Bolsista)
Título do Projeto: Perfil de praticantes de atividade física e utilização 
de suplementos nutricionais em academias de ginástica
Colaboradora: Adriana Flaviana Lucena de Morais
Orientadora: Rita Maria Monteiro Goulart

17h15 Simone Cristina Paes (Bolsista)
Título do Projeto: Análise quantitativa da neoformação óssea 
na reparação de defeitos típicos de tamanho crítico: um estudo 
experimental em tíbias de coelhos
Orientador: Nelson Adami Júnior
Co-orientador: Bruno König Júnior
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17h30 Marcelo Ferreira Machado (Voluntário)
Título do Projeto: Avaliação do Etil-Cianoacrilato na estabilidade do 
implante de Hidroxiapatita Microparticulada em cavidades ósseas
Colaboradora: Carina Soares Pinto 
Orientador: Josué Lourenço Santiago

17h45 Bruno Haddad Paraventi (Voluntário)
Título do Projeto: Proposta de novos materiais odontológicos 
contendo própolis e sua Citotoxidade em células de mamíferos V79
Orientadora: Elisa Espósito

18h Érika Razé de Oliveira (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo da Inibição de Microrganismos Cariogênicos 
por bactérias cromatogências da placa dentária
Orientadora: Elisa Espósito
Co-orientadora: Cláudia Bincoletto Trindade

SESSÃO E – CIÊNCIAS HUMANAS – SALA 11–06 – ACET

14h Nelson Antonio Portéro Júnior (Bolsista)
Título do Projeto: Identificação arquitetônica da Usina Hidrelétrica 
de Itatinga e adaptação a um novo uso de seus edifícios
Orientadora: Cristina Schmidt

14h15 Carmem Denise Ramalho (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo da viabilidade de restauro da Fazenda dos 
Ingleses, Caraguatatuba
Orientador: Marco Antonio Plácido de Almeida

14h30 Marcos Antonio Massarin (Voluntário)
Título do Projeto: Ensino de História nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental: um exercício para a cidadania
Orientadora: Rute Prieto Fernandes Pereira

14h45 Maísa Aparecida Requena (Bolsista)
Título do Projeto: Um raio X de textos publicitários de bebidas alcóolicas
Orientador: Ricardo Zagallo Camargo
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15h  Mariana Meira Magalhães (Bolsista)
Título do Projeto: A conversação espontânea na Internet: a linguagem 
do ICQ enquanto hipertexto eletrônico
Orientadora: Elizabeth Eboli de Mello

15h15 Paula Maluf (Bolsista)
Título do Projeto: A crônica como desmistificação dos preconceitos 
diante da leitura
Orientador: Roberto Bezerra da Silva

15h30 – 16h: INTERVALO

16h15 Alexandre Rodrigues de Souza (Bolsista)
Título do Projeto: A construção do mito nacional através da 
personagem Peri em “O Guarani” de José de Alencar
Colaborador: Vinicius Ferreira
Orientador: José Maria Rodrigues Filho

16h30 Eliana Kobayashi (Bolsista)
Título do Projeto: A produção escrita de textos eletrônicos em inglês 
para negócios
Orientadora: Sandra Regina Gattolin de Paula

16h45 José Carlos Barbosa Lopes (Voluntário)
Título do Projeto: Estudo sobre as representações de ensino-
aprendizagem que permeiam a prática de uma professora de Língua 
Inglesa da rede oficial de ensino
Orientador: Roberto Bezerra da Silva
Co-orientadora: Valdite Pereira Fuga

17h Izabel Cristina Martins de Sousa (Voluntária)
Título do Projeto: Uma proposta de utilização de textos literários no 
ensino de Língua Inglesa
Orientadora: Neusa Haruka Sezaki Gritti
Co-orientador: Roberto Bezerra da Silva
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SESSÃO F – CIÊNCIAS HUMANAS – SALA 1107 – ACET

14h Josefa Araújo Silva (Voluntária)
Título do Projeto: O olhar sobre a comunidade através do jornalismo 
comunitário: Estudo de caso do Telejornal Diário TV
Orientadora: Cristina Schmidt P. Silva

14h15 Adelson Mendes de Jesus (Bolsista)
Título do Projeto: Ações Afirmativas: A questão das cotas para negros 
nas Universidades Públicas
Orientadora: Bárbara Mourão dos Santos

14h30 Thatiane Nóbrega Cusatis (Voluntária)
Título do Projeto: Aspectos emocionais em adolescentes diabéticos 
insulino – dependentes sob ótica materna
Orientador: Marcelo de Almeida Buriti
Co-orientadora: Ana  Cristina Arzabe

14h45 Sueli Pinheiro dos Passos (Voluntária)
Título do Projeto: Estudos do idoso em Mogi das Cruzes: Formação 
de leitores de origem japonesa
Orientadora: Geraldina Porto Witter

15h Morgana Cezare (Bolsista)
Título do Projeto: Estresse em Universitários: Trabalho, gênero e área 
de formação
Orientadora: Geraldina Porto Witter

15h15 Maria Amélia da Silva (Voluntária)
Título do Projeto: Estudo do idoso em Mogi das Cruzes de descedência 
japonesa: Lazer
Orientador: Marcelo de Almeida Buriti

15h30 – 16h: INTERVALO
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16h Luciana de Moraes Talarico (Bolsista)
Título do Projeto: Nível de atividade física em imigrantes japoneses 
em uma cidade do Alto Tietê
Orientador: Marcelo de Almeida Buriti

16h15 Laura Oliveira Rodrigues (Voluntária)
Título do Projeto: Análise de qualidade de vida e fatores 
psicoemocionais de portadores de HIV/AIDS
Orientador: Moacir Wuo

16h30 Fernando Fontes Firmino (Bolsista)
Título do Projeto: O estudo do idoso: Religiosidade e Saúde – Paralelo 
entre Cristianismo e Budismo
Orientadora: Vera Socci

16h45 Cristiane Toso Mendes Bommarito (Voluntária)
Título do Projeto: Qualidade de vida de professores do Ensino 
Fundamental de Escolas Públicas e privadas de Mogi das Cruzes
Orientadora: Geraldina Porto Witter

17h Isabel Filomena Bechara Khouri (Bolsista)
Título do Projeto: A participação da fé na recuperação de pacientes 
portadoras da Síndrome de Fibromialgia
Orientadora: Vera Socci
Co-orientadora: Cássia Bossi

SESSÃO G – CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – SALA 1108 – ACET

14h William Tsutomu Watanabe (Bolsista)
Título do Projeto: Desenvolvimento de interfaces para facilitar o 
acesso do tetraplégico à Internet
Orientadora: Márcia Aparecida Silva Bissaco

14h15 Raul Moraes de Lima (Bolsista)
Título do Projeto: O uso racional da água na Universidade de Mogi 
das Cruzes
Colaboradora: Valéria Gonzaga Nascimento
Orientador: Marco Antonio Plácido de Almeida
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14h30 Sérgio Fonseca Júnior (Voluntário)
Título do Projeto: Plataforma computacional para análise de 
seqüências de peptídeos com potencial atividade antimicrobiana
Orientador: Cláudio Saburo Shida

14h45 Rodrigo Yukihiro Goto (Bolsista)
Título do Projeto: Dispositivo de Biofeedback para auxiliar a 
estabilização postural de amputados de membro inferior
Orientadora: Annie France Frère Slaets

15h Rafael da Silva Ricardo (Bolsista)
Título do Projeto: Desenvolvimento de um dispositivo de alerta luminoso 
e um sistema de mapeamento da pressão da coluna após a tração lombar
Colaborador: Pedro Paulo Lopes Paschoal
Orientador: Jean Jacques Bonvent

15h15 Marcelo Kikuo Araki (Voluntário)
Título do Projeto: Desenvolvimento de um dispositivo de medição da 
energia livre associado ao fluxo de um líquido para auxílio no ensino 
de Termodinâmica
Colaborador: Eduardo Oliveira Carvalho
Orientador: Pedro Luiz Frare Júnior
Co-orientadores: Sérgio Fernandes de Freitas e Carlos Marcelo Gurjão 
de Godoy

15h30 – 16h: INTERVALO

16h Eder Montanheiro (Bolsista)
Título do Projeto: Construção de ambiente virtual de aprendizagem 
sobre física básica, para alunos de engenharia e licenciatura em 
matemática e química
Orientadora: Kaline Rabelo Coutinho
Co-orientador: Wagner Wuo

16h15 Alan Simplício de Souza (Voluntário)
Título do Projeto: Obtenção de corpos cerâmicos a partir de resíduos 
do processo de fabricação de celulose e papel
Orientadora: Magali de Campos
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16h30 Tatiane Faustino de Moraes (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo do efeito de solventes em ligações 
de hidrogênio. Métodos teóricos para cálculo de energia livre de 
dissociação de aglomerados
Orientadora: Kaline Rabelo Coutinho

16h45 Keila Santos do Amaral (Bolsista)
Título do Projeto: Estudo do comportamento térmico de compostos 
ciclopaladados contendo ligantes bifosfínicos de grande relevância 
biológica
Orientador: Antonio Carlos Fávero Caires

17h Rafael Yuiti Nagayasu (Bolsista)
Título do Projeto: Construção de filmes automontados de Imidas 
Aromáticas Tiol-Substituídas sobre substratos de ouro
Orientador: Sérgio Brochsztain

17h15 Carina Yoshiko de Sant’Anna (Bolsista)
Título do Projeto: Aproveitamento de resíduo do processo de 
fabricação de celulose e papel em massas cerâmicas de tijolos e telhas
Orientadora: Magali de Campos

17h30 Arnaldo Benjamim da Cunha (Voluntário)
Título do Projeto: Obtenção de hidroxiapatia sintética por 
neutralização com adição de fibra celulósica
Orientadora: Magali de Campos





Ciências da Saúde
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DETERMINAÇÃO DE METAIS EM FORMIGAS 
CAMPONOTUS RUFIPES DE DIFERENTES REGIÕES 

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bolsista/CNPq:  Bruna Meireles (Curso de Biologia) 
Colaboradores:  Josimara da Silva Rosa, Mônica Winkler de Oliveira
Orientadora:  Profª Dra. Astréa F. de Souza Silva
Co-orientadores:  Profª Dra. Maria Santina de Castro Morini, Prof. Dr. 

André Fernando de Oliveira

[INTRODUÇÃO] O biomonitoramento de metais em populações e ecossistemas 
é útil para se avaliar o grau de impacto causado por atividades antrópicas e 
prevenir contaminações em grande escala. As formigas possuem organização 
social e distribuição ampla, grandes variações morfológicas, suprem desde os 
níveis mais baixos aos mais elevados da teia alimentar, sendo convenientes para 
a bioindicação. [METODOLOGIA] O potencial de bioindicação de C. rufipes foi 
avaliado realizando-se coletas durante 1 ano em diversos pontos em Mogi das 
Cruzes e São Paulo.O grupo de controle(isento de contaminação)  foi coletado 
na UNESP – Rio Claro.Os metais foram analisados por AAS e os resultados 
avaliados por análise de cluster e análise fatorial. [RESULTADOS E DISCUSSÃO] 
Tanto para formigas quanto para ninhos, foram observados dois tipos de perfis: 
metais com elevados teores (0,14-22mg/g), tais como Ca, Mg, Fe, Al e com baixos 
teores: Cd, Cu, Mn e Zn.(0,001-0,368mg/g). Não foram detectados Cr e Ni. Foi 
observada uma correlação linear (r2³0,9974) entre a concentração de metais na 
formiga e no seu respectivo ninho somente para Zn, Fe e Mg. [CONCLUSÕES] O 
perfil de distribuição de metais nas formigas do grupo de controle, (Rio Claro), 
foi distinto do observado em áreas degradadas como a região agrícola de Mogi 
das Cruzes, ou do Parque do Tietê ou área da Cosim (Mogi das Cruzes). Este 
comportamento foi corroborado tanto por análise de cluster como por análise 
fatorial. Os resultados iniciais são promissores, de maneira que a espécie pode 
vir a ser considerada como uma bioindicadora eficiente.
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EFEITO FOTOQUÍMICO DAS FENOTIAZINAS SOBRE 
CITOCROMO C

Bolsista/CNPq:  Carolina Gregorutti dos Santos (Curso de Biologia)
Orientadora:  Profª Dra. Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador:  Prof. Dr. Tiago Rodrigues

[INTRODUÇÃO] Citocromo c (cit c) é uma proteína mitocôndrial que participa 
da respiração celular e no disparo da apoptose. As fenotiazinas são fármacos 
com propriedades fotoquímicas que no estado excitado dão origem a espécies 
radicalares, e este potencial é capaz de causar um dano fotoxidativo em 
moléculas biológicas, incluindo o cit c. [OBJETIVO] Caracterização do efeito 
fotoquímico na geração de radicais livres (mecanismos tipo I) de fenotiazinas 
sobre a reatividade do cit c. [MATERIAS E MÉTODOS] O citocromo c de coração 
e as fenotiazinas (tioridazina, flufenazina, trifluoperazina) foram adquiridos de 
Sigma Chemical Co. Os espectros de absorção UV-visível foram realizados em 
um espectrofotômetro Photodiode Array Spectrophotometer MultiSpec-1501 
(Shimadzu Co, Kyoto, Japão). [RESULTADOS]As espécies reativas foram obtidas 
pela fotoexcitação das drogas em soluções tampão e em micelas de SDS. No 
meio homogêneo, o dano oxidativo do citocromo c foi realizado na faixa de pH 
de 3.0 a 8.0. Acima desta faixa de pH, a irradiação de 25mM de fenotiazina na 
presença de cit c induz o desvio da banda Soret para o azul (de 409nm a 405nm), 
compatível com a conversão da proteína para alto spin. O desvio da banda Soret 
para 405nm sugere modificação oxidativa na metionina (Met80). Esse efeito 
descrito foi acompanhado pelas alterações espectrais das fenotiazinas e sugere 
a formação correspondente de derivados sulfóxidos. Embora o dano oxidativo 
não ocorresse na atmosfera de argônio, a presença de D2O não exacerbou os 
danos indicando que o oxigênio singlete não é o causador do dano oxidativo do 
cit c. O perfil do pH dos danos oxidativos promovidos pelas fenotiazinas sobre 
cit c apresenta pKa=5.3, caracterizado pela desprotonação da fenotiazina que 
diminui a capacidade de gerar o cátion radical e oxigênio singlete. [CONCLUSÃO] 
As fenotiazinas foram ineficientes para a formação fotoquímica do citc405 
acima do pH 6.0, na forma de agregados e na presença de SDS. 
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ANÁLISE FILOGENÉTICA POR OTIMIZAÇÃO DIRETA 
DE ESPÉCIES DE UTRICULARIA (LENTIBULARIACEAE) 

BASEADA EM CARACTERES MORFOLÓGICOS E 
MOLECULARES (RPS16 E TRNL-F)

Voluntária: Carolina Agostini Mittelstaedt (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. M. Sc. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda

[INTRODUÇÃO] O gênero Utricularia (Lentibulariaceae) é o maior grupo de 
espécies de plantas carnívoras dentro de Magnoliophyta, distribuídos nas 
regiões tropicas e subtropicais. São espécies herbáceas com estruturas foliares 
modificadas para à captura de microrganismos, denominadas utrículos. A 
classificação baseia-se nas características morfológicas de estruturas vegetativas e 
reprodutivas, estando as espécies segregadas em 35 seções. Estudos filogenéticos 
recentes suportam a monofilia de Utricularia, porém suas divisões infragenéricas 
ainda são duvidosas. O objetivo desse trabalho foi realizar análise filogenética 
de 29 espécies de Utricularia baseada em dados morfológicos (52 caracteres) e 
moleculares (intron do gene rps16 e espaçador trnL-F do genoma plastidial). 
[METODOLOGIA] Os dados morfológicos foram obtidos de literatura, materiais 
fixados, e as seqüências do GenBank. As análises foram realizadas pelo método 
de otimização direta com o emprego de 16 parâmetros de transformações 
buscando minimizar as homoplasias. Para tanto foi estimada a congruência 
entre as três matrizes (rps16, trnL-F e morfologia) através do índice de ILD. 
[RESULTADO] A hipótese que minimizou as incongruências dos dados foi a 
realizada com a pesagem 121 (GAPs:transversões:transições). Através da análise 
combinada (DNA+morfologia), obteve-se a seção Pleiochasia como grupo basal, 
as seções Oligocista e Benjaminia como parafiléticas e a seção Utricularia como 
polifilética. Dos caracteres morfológicos, a forma do apêndice ventral dos 
utrículos e o padrão de deiscência dos frutos capsulares apresentaram baixa 
homoplasia, diferentemente da forma do gineceu e padrão de nervura do cálice. 
[DISCUSSÃO] O estudo permitiu identificar caracteres morfológicos altamente 
homoplásticos, apesar de empregados na taxonomia de Utricularia, assim como 
caracteres importantes para a circunscrição das seções, sinapomórficos e com 
baixos índices de homoplasia.
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RIQUEZA E ANÁLISE TEMPORAL DE ANFÍBIOS ANUROS DO 
PARQUE DAS NEBLINAS, BERTIOGA, SP.

Voluntária:  Carolina Ortiz Rocha da Costa (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. Paulo Christiano de Anchietta Garcia

[INTRODUÇÃO] O levantamento da riqueza de espécies fornece dados 
quantitativos para o conhecimento da anurofauna de um local, sendo o 
primeiro atributo para a análise da diversidade A análise temporal identifica 
o período reprodutivo e de maior atividade dos anuros, proporcionando 
informações para melhor compreender a inter-relação das espécies com os 
fatores ambientais. Objetivo deste estudo é verificar a riqueza local e a atividade 
reprodutiva das espécies de anfíbios anuros do Parque das neblinas, Bertioga, 
SP. [METODOLOGIA] Foram realizadas visitas mensais a campo, iniciando 
1hora antes do ocaso e findadas por volta de 1 hora da manhã. As atividades 
iniciaram em setembro de 2004 e terão fim em Agosto de 2005. Para o estudo 
foi estabelecido um transecto ±160m de comprimento, que atravessa diferentes 
sítios reprodutivos de anfíbios. As espécies foram identificadas pela vocalização 
e visualização direta, quando isso não foi possível, os exemplares foram levados 
para o laboratório e identificados. A temporada reprodutiva foi registrada 
pelas espécies encontradas em atividades reprodutivas identificadas por: casais 
em amplexo, fêmeas ovadas, machos vocalizando ou desovas. [RESULTADOS] 
Até o momento foram registradas para o parque 35 espécies, e 20 espécies na 
área do transecto o que representa 57,14% do total das espécies. No transecto 
registramos 19 espécies em atividade reprodutiva, e apenas E. bintatus não foi 
encontrado em atividade reprodutiva. O mês de janeiro foi o mês mais quente, 
úmido e de maior pico reprodutivo com 15 espécies em atividade reprodutiva, 
e o mês de abril mais quente e menos úmido em relação ao mês de janeiro, 
apresentando menor densidade reprodutiva com apenas 2 espécies em atividade 
reprodutiva. [CONCLUSÃO] A riqueza da área do transecto pode ser considerada 
alta em relação ao parque, devido a grande diversidade de sítios reprodutivos. 
As atividades reprodutivas são controladas pela combinação de temperatura e 
umidade.
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EFEITO DO OXIGÊNIO MOLECULAR NA 
FOTORREDUÇÃO DE CITOCROMO C POR TIO2 EM 

PARTÍCULAS DE ANATASE

Bolsista (FAPESP):   Clemerson Fabrício Babino Dias (Curso de Biologia)
Orientadora:   Profª Dra. Iseli lourenço Nantes

[INTRODUÇÃO] O semicondutor TiO2 exibe atividade fotocatalítica e tem sido 
foco de numerosos estudos, neste trabalho a fotorredução de citocromo c por 
TiO2 em partículas de anatase foi estudada considerando os seguintes aspectos: 
efeito do oxigênio molecular, geração de oxigênio singlete, quantidade de 
energia incidente, e especificidade de redução da hemoproteína. [MÉTODO] 
Soluções aquosas de citocromo c 20 mM foram incubadas com TiO2 1 mg/ml 
sob irradiação UV, com a lâmpada UV posicionada em diferentes distâncias da 
amostra (3,0, 7,5 e 13,0 cm), na presença de oxigênio ou saturado com argônio. 
A velocidade inicial de redução do ferro hemínico foi determinada para as 
diferentes distâncias de irradiação. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] As velocidades 
iniciais de redução do ferro hemínico obtidas nas distâncias 7,5 e 13,0 cm foram 
similares, mas quase duplicadas na distância de 3,0 cm. Na presença de oxigênio 
molecular a velocidade inicial de redução caiu significativamente devido à re-
oxidação do ferro hemínico. A redução do ferro hemínico por TiO2 foi específica 
para citocromo c, uma vez que hemoglobina ou microperoxidase após a 
incubação de com TiO2 não apresentaram redução do ferro hemínico. A geração 
de oxigênio singlete foi investigada usando 1,3 difenilisobensofurano (DPBF) 
como um probe para oxigênio singlete. A irradiação de TiO2 em partículas de 
anatase na presença de DPBF levou a uma significativa perda de fluorescência 
do probe, que não ocorreu na presença de manitol. Análises de EPR do ferro de 
citocromo c não revelaram  danos no grupo heme de citocromo c [CONCLUSÃO] 
Esses resultados reforçam o potencial  do sistema investigado ser futuramente 
aplicado como dispositivo para conversão de UV-solar e sua utilização.
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 
MICROBIOTA ENDOFÍTICA ISOLADA DA 
MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA L.)

Bolsista/UMC:  Cinthia Pontes Bitencourt (Curso de Biologia)
Colaboradora:  Cristiane D’Amore (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo

[INTRODUÇÃO] Fungos e bactérias que habitam o interior de tecidos e órgãos 
vegetais em pelo menos um  período de seu ciclo de vida, sem causar prejuízo 
ao hospedeiro, são considerados microrganismos endofíticos. Esta microbiota 
é responsável por conferir propriedades à planta hospedeira, bem como 
alterar propriedades fisiológicas e produzir hormônios vegetais, além de atuar 
na produção de compostos de interesse biotecnológico como antibióticos e 
antifúngicos. [METODOLOGIA] Realizou-se coletas de folhas adultas sadias 
de mangueira, no município de Mogi das Cruzes e Salesópolis, nas estações 
primavera e inverno. As amostras foram desinfectadas superficialmente 
e cortadas em fragmentos de 0,5 cm². Para o desenvolvimento de fungos, o 
material foi transferido para o meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) mais 
tetraciclina (100mg/ml) e incubados a temperatura de 37°C. Para o isolamento 
de bactérias, os fragmentos foram transferidos em meio TBS (caldo soja 
triptona), mais o fungicida Benlate (50mg/ml) e incubados a temperatura de 
28°C. [RESULTADOS] Observou-se o crescimento de fungos em 30 fragmentos de 
folhas referentes a Mogi das Cruzes e 36 referentes ao município de Salesópolis, 
ou seja, 100% de crescimento nos fragmentos analisados. Entretanto, não houve 
crescimento de bactérias nas coletas realizadas. [CONCLUSÃO] Será feita uma 
análise morfológica e molecular, identificando e caracterizando a microbiota 
fúngica endofítica encontrada, além da avaliação da capacidade de produção 
de antibióticos pelos fungos isolados. 
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USO DE PROTEÍNA UNICELULAR PROVENIENTE 
DA FERMENTAÇÃO DO SORO DE QUEIJO POR 

KLUYVEROMICES MARXIANUS COMO SUPLEMENTO 
À RAÇÃO DE TILÁPIAS (OREOCHROMIS NILOTICUS)

Bolsista/CNPq:  Cristiéle da Silva Ribeiro (Curso de Biologia)
Orientadora:  Profª Dra. Elisa Esposito

[INTRODUÇÃO] O trabalho desenvolvido teve como objetivo avaliar a 
possibilidade de complementar rações comerciais com proteína microbiana 
produzida a partir da fermentação de soro de queijo com o uso da levedura 
Kluyveromices marxianus. [METODOLOGIA] Foram utilizados 90 alevinos de 
tilápia (Oreochromis niloticus), com peso médio inicial de 0,60g divididos em 6 
aquários, sendo 1 grupo controle alimentado com ração convencional contendo 
28% de proteína e 2 grupos teste, alimentados com ração convencional 
suplementada com proteína microbiana produzida a partir do cultivo de 
Kluyveromices marxianus em soro de queijo nas proporções 30%(teste 1) e 
50%(teste 2). Os parâmetros biométricos foram estabelecidos nos dias 0; 15 e 30. 
O coeficiente de digestibilidade(CDA), eficiência protéica e o índice de conversão 
alimentar foram calculados ao final do experimento.[RESULTADOS] Os CDA 
entre os grupos controle, teste 1 e 2, foram de  77 , 79 e 92% respectivamente. 
As eficiências protéicas das rações encontradas para 30% e 50% de substituição 
foram : 0,39 e 1,18. O índice de conversão alimentar para a dieta contendo 
30% de proteína microbiana foi de 8,42 g de ração utilizada/g de biomassa de 
peixe, e na dieta suplementada com 50% de proteína microbiana o resultado 
encontrado foi de 1,68 g de ração utilizada/g de biomassa de peixe.Em relação 
a biometria os resultados mostraram-se não significativos estatisticamente 
(p>0.05) no teste 1,enquanto que no teste 2 os resultados mostram-se 
estatisticamente significativos (p<0.05).[CONCLUSÃO] A dieta suplementada 
com soro de queijo cultivado com a levedura Kluyveromices marxianus mostrou-
se eficiente nas proporções testadas, com maior crescimento em dietas com 
substituição de 50%.

Apoio: CNPq-PIBIQ, UMC, FAEP.
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ECOLOGIA DE NECTÁRIOS EXTRAFLORAIS DE INGA 
SP. (FABACEAE) E SEUS VISITANTES

Voluntária:  Débora Clivati (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. M. Sc. Vitor Fernandes O. Miranda 
Co-Orientadora:  Profª Adriana de O. Fidalgo

[INTRODUÇÃO]  Alguns estudos têm demonstrado que formicídeos visitantes de 
plantas portadoras de nectários extra-florais (NEF’s) apresentam comportamento 
agressivo com outros insetos, o que pode reduzir os danos causados por 
herbívoros. Outros demonstraram que a visita dos formicídeos é casual, e 
a produção de néctar em estruturas extra-florais é uma forma de eliminar 
substâncias produzidas em excesso. O presente trabalho tem como objetivo 
determinar se a presença dos formicídeos traz realmente algum benefício à 
planta estudada. METODOLOGIA Na APA da Várzea do Rio Tietê, Mogi das 
Cruzes/SP, foram escolhidos ao acaso cinco indivíduos de Inga sp., dos quais foram 
observados, coletados e identificados os visitantes de NEF’s. Posteriormente 
foram isolados três ramos com o repelente Bryoline® , e marcados três ramos-
controle, escolhidos de acordo com a integridade das folhas Após um mês, 
todos os ramos foram coletados, e as áreas foliares predadas e íntegras foram 
medidas, para testar o efeito da presença de formigas nos mesmos. Além disso, 
larvas e adultos do coleóptero Tenebrio molitor foram colocados presos ou livres 
próximos aos NEF’s. Foram anotados quanto tempo os formicídeos demoravam 
para encontrar os coleópteros e qual sua reação ao encontrá-los. RESULTADOS Os 
principais resultados obtidos foram: (1) os visitantes mais encontrados nos NEF’s 
foram os formicídeos Camponotus rufipes; (2) Camponotus rufipes apresentou 
comportamento agressivo com os coleópteros livres, molestando-os até deixarem 
a planta; (3) os formicídeos levaram em média 3 minutos para encontrar os 
coleópteros e os adultos presos nos ramos tiveram sua cabeça e suas pernas 
mordidas durante os quinze minutos de observação. A análise dos resultados 
das áreas foliares ainda está em andamento CONCLUSÃO Os visitantes de NEF’s 
de Inga sp. apresentam comportamento agressivo, possivelmente, protegendo 
as plantas da herbivoria, e como “recompensa” se alimentam de néctar.
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CONSTRUÇÃO DE UM DNA PARA A PRODUÇÃO 
DA SUBUNIDADE CATALÍTICA RECOMBINANTE DA 

CARBOXIPEPTIDASE N HUMANA

Bolsista/CNPq:  Ecauê Pereira da Costa (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof° Dr.Ronaldo de Carvalho Araújo

[INTRODUÇÃO] O sistema Calicreína-cininas é composto por uma série de enzimas 
e substratos que atuam em processos fisiopatológicos. Os substratos precursores 
são chamados cininogênios e são hidrolisados pelas calicreínas que liberam 
peptídeos vasoativos, as cininas. As cininas plasmáticas podem ser metabolisadas 
pela carboxipeptidase N (CPN), gerando des-Arg9-BK, agonista do receptor 
B1. A CPN é produzida e rapidamente secretada pelo fígado permanecendo 
no plasma, e está relacionada a processos de inativação de outros peptídeos 
como anafilotoxinas. Esta enzima é um complexo tetramérico composto de dois 
homodímeros, cada um com uma subunidade catalítica e uma não catalítica. O 
objetivo deste projeto é a produção da subunidade catalítica da CPN humana. 
[METODOLOGIA] Foi utilizado o RNA de fígado humano total para a obtenção 
do cDNA hepático através da técnica de RT-PCR com óligos específicos para o 
gene da subunidade catalítica da CPN. O gene foi inserido no pGemT–easy, 
subclonado no  vetor pET-28a e inserido em bactéria de expressão BL21. O 
seqüenciamento foi realizado com o intuito de verificar o grau de homologia 
do inserto com o depositado no genbank. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Foi obtida 
uma banda de DNA de 1300 pb, visualizada em gel de agorose 1%, após a 
técnica de RT-PCR com óligos específicos para a CPN. Esse DNA foi inserido no 
pGemT–easy e  pET-28A, vetores de clonagem e expressão respectivamente. O 
seqüenciamento mostrou que se trata de um DNA com 100% de homologia 
com a depositada no genbank. [CONCLUSÕES] Os resultados mostraram que 
obtivemos uma construção de DNA para a produção em E. coli da subunidade 
catalítica da carboxipeptidase N humana.
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ATIVAÇÃO DA PROTEASE THIMET – 
OLIGOPEPTIDASE E.C. 3.4.24.15 POR CITOCROMO C

Bolsista/CNPq:  Juliana Conrado Ferreira (Curso de Biologia) 
Orientadora:  Profª Dra. Iseli Lourenço Nantes

[INTRODUÇÃO] A Endopeptidase 24.15 é uma enzima encontrada em 
mamíferos, distribuída em vários tecidos, inclusive o sistema nervoso central. 
Esta endopeptidase Ec. 3.4.24.15 (EP 24.15; também conhecida como timet-
oligopeptidase ou TOP) é um metalopeptidase, contendo o cátion divalente 
Zn2+, que está presente no sítio ativo da enzima, participanto do processo 
catalítico. A EP24.15 contém quatorze resíduos de cisteínas e é ativado pelo DTT. 
Neste trabalho, duas formas mutantes da EP24.15 foram produzidas, a C246S e 
C248S, na qual o resíduo de cisteína na posição , 246 or 248 foi mudada para uma 
serina.[OBJETIVO] Identificar o mecanismo pela qual o citocromo c consegue 
ativar a endopeptidase nativa e suas formas mutantes. [METODOLOGIA] 
Medidas de cinética enzimática foram feitas em espectrofluorímetro Hitachi 
F-2500, com fendas de excitação e emissão 5 e 5 nm e comprimentos de onda 
ajustados em excitação= 320nm e emissão= 420nm para o substrato ácido 
orto-amino benzóico Abz-GFSIFRQ-EDDnp (1mM) e sua clivagem foi medida 
através da fluorescência do produto das enzimas mutantes C246S, C248S e a 
enzima nativa (5nM). As reações foram efetuadas tampão Tris (0,15M) pelo 
tempo de 180 minutos, a 37°C, num pH 7,4. Os ativadores foram utilizados em 
1 mM e foram pré-incubados com a enzima durante 5 minutos..[RESULTADOS]  
Citocromo c Fe III superou o DTT na capacidade de ativar a enzima C248S, 
sugerindo que a mutação na posição 248 favoreceu a ação do citocromo c como 
ativador. Esperava-se que o processo de redução e ativação das enzimas C246S 
e C248S fosse mediado por elétrons transferidos do Fe II para enzima, contudo 
a capacidade de citocromo c Fe III em promover a ativação da enzima, sugere 
que os aminoácidos da estrutura protéica de citocromo c estão envolvidos 
no processo. [CONCLUSÕES] O citocromo possui a capacidade de ativar a 
Thimet-oligopeptidase com eficiência similar ao grupo tíol, do DTT. No caso 
das mutantes C246S e C248S na ausência de ativador superararam a eficiência 
comparada ao DTT.
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MORFO-ANATOMIA FOLIAR DE DROSERA SPP. 
AFRICANAS E AUSTRALIANAS (DROSERACEAE)

Voluntária: Gisele Ferreira (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. M. Sc. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda

[INTRODUÇÃO] A família Droseraceae possui atualmente três gêneros: Dionaea  
Ellis, Aldrovanda L. e Drosera L. As espécies de Drosera possuem emergências 
glandulares em suas folhas adaptadas à captura de pequenos artrópodes, 
cuja digestão é realizada por enzimas proteolíticas existentes na mucilagem 
produzida pelas referidas glândulas. Estão distribuídas por todo globo,onde a 
maior concentração ocorre nas áreas tropicais. Este trabalho, em andamento, 
tem por objetivos a análise e descrição dos aspectos morfo-anatômicos de 12 
espécies australianas e africanas de Drosera, enfocando os caracteres vegetativos 
foliares. [METODOLOGIA]O material-testemunho encontra-se depositado no 
Herbarium Mogiense (HUMC) da UMC. Os caracteres foram analisados com 
auxílio de microscópio estereoscópico e óptico comum. Os resultados parciais 
foram analisados e descritos por meio de tabelas e pranchas.[RESULTADOS/
DISCUSSÃO]Com esse estudo foi possível observar que as espécies apresentam 
caracteres similares, como a forma lanceolada a linear para os limbos de D. 
adelae, D. indica e D. regia, folhas exestipuladas e sésseis, assim como a presença 
de emergências radialmente simétricas. D. pulchella, D. pygmaea, D. paleacea e 
D. madagascariensis apresentam emergências radialmente simétricas no limbo e 
bilateralmente simétricas nas margens foliares e pecíolo evidente.[CONCLUSÃO] 
As emergências são altamente homoplásticas.As estípulas apresentam o mesmo 
padrão para D. pulchella e D.pygmaea, enquanto que as demais possuem 
estípulas retangulares a fimbriadas. As diferentes espécies apresentam padrão 
característico de tricomas  havendo uma relação evidente com a distribuição 
geográfica dos táxons.
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UTILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA 
BIOSSINTISADAS POR FUSARIUM OXYSPORUM 

PARA IMPREGNAÇÃO DE TECIDO TEXTIL E 
RECUPERAÇÃO DESTAS NANOPARTÍCULAS EM 

EFLUENTES POR CHROMOBACTERUM VIOLACEUM

Bolsista UMC:  Gabriel Inácio M .H. Souza (Curso de Biologia)
Orientador:  Profª Dra. Elisa Esposito
Co-Orientador:  Prof. Dr. Nelson Durán

[INTRODUÇÃO] Pesquisa em nanotecnologia é a síntese de nanopartículas 
(nps). Dentre vários fungos estudados, a espécie Fusarium oxysporum, quando 
exposto a uma solução de ouro ou prata, reduz rapidamente estes dois metais, 
produzindo nps, de ouro e prata zero, altamente estáveis. Essas nps podem ser 
empregadas como biocidas em tintas ou tecidos.[METODOLOGIA]. Utilizamos 
Fusarium produtores de nps de prata em solução de AgNO3 10–3M. A solução 
foi filtrada e analisada em espectroscopia e microscopia eletrônica de varredura. 
Foram selecionadas as melhores espécies e empregada para produção de nps. As 
nps produzidas foram impregnadas em tecido têxtil tais como poliéster e algodão 
e testada sua atividade antimicrobiana frente as bactérias Staphylococcus aureus 
e Klebisiela pneumoniae.  Após atividade o tecido foi lavado, e a água com as nps 
de prata foi tratada com a bactéria Cromobacterum violaceum. [RESULTADOS] 
Três linhagens de F. oxysporum (539, 07 e 91142) foram selecionadas pela alta 
produção de nps. Os tecidos impregnados com as nps apresentaram atividade 
antimicrobiana frente às bactérias citadas. Os tecidos foram lavados com 
água destilada e a água deste enxágüe sofreu um tratamento com bactéria 
C. violaceum como remediador primário. [CONCLUSÃO] A utilização das nps 
de prata impregnadas em tecidos (algodão e poliéster) apresentaram eficiência 
antimicrobiana frente às bactérias S. aureus e K. pneumoniae. As nps de prata 
da água de lavagem dos tecidos foram recuperadas por C. violaceum.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FORMIGAS 
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) COMO VETORES 

MECÂNICOS DE PARASITAS

Bolsista/UMC:  Fabio Villani  (Curso de Biologia) 
Orientadora:  Profª Dra Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador:  Prof. Marco Antonio Franco

[INTRODUÇÃO] As formigas destroem e contaminam alimentos, sendo também 
vetores de bactérias patogênicas em hospitais e indústrias de alimento. Assim 
este trabalho teve como objetivo verificar o potencial das formigas como vetores 
mecânicos de ovos de A. lumbricoides e cistos de E. coli. [METODOLOGIA] 
Foram realizados bioensaios no laboratório e em uma área de mata atlântica 
antropizada. Uma canaleta plástica foi revestida com vaselina sólida, e preparada 
adicionando-se em uma extremidade 1,5g ou 2,5g de terra esterilizada, inoculada 
com 1mL e 2mL de material biológico (ovos e cistos), respectivamente. A isca foi 
colocada na outra extremidade. O controle consistiu de terra não infectada. 
Coletou-se 25 formigas em cada bioensaio. A análise das formigas foi feita pelo 
método direto, enquanto que a da terra pelo método de Faust. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Os bioensaios de laboratório foram realizados com três espécies de 
formigas que são comuns em ambiente urbano. Apenas L. humile apresentou 
ovo em sua estrutura corporal, o que pode estar relacionado à ausência de pêlos 
pelo corpo e ao tamanho dos ovos e cistos, que inviabilizaria o transporte. No 
campo, C. rufipes, formiga comum nas residências e com muitos pêlos, carreou 
tanto cistos como ovos dos parasitas testados. S. saevissima, que é comum em 
áreas urbanas, também apresentou potencial de carregar ovos do Nematoda 
testado. L. humile foi novamente observada com ovos de A. lumbricoides. A. 
niger (formiga-cortadeira) também foi carreou ovos. [CONCLUSÃO] Apenas 
C. rufipes e L. humile, devido às suas características morfológicas, conseguem 
carrear os parasitas testados e podem levá-los para dentro das residências, 
porém em baixa porcentagem.
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PERFIL DOS ESTERÓIDES GONADAIS DURANTE O 
CICLO REPRODUTIVO DA TABARANA (SALMINUS 
HILARII) NO AMBIENTE NATURAL: CORRELAÇÃO 

COM AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS.

Bolsista/UMC:  Juliane Suzuki Amaral (Curso de Biologia)
Colaborador:  Renato Massaaki Honji
Orientador:  Profª Dra. Renata Guimarães Moreira

[INTRODUÇÃO] A tabarana é um teleósteo do Alto Tietê e migra até a cabeceira 
do rio para a reprodução, quando encontra os obstáculos (barragens) que 
comprometem a desova. O estudo de perfis de esteróides gonadais associados às 
alterações ambientais contribui para o conhecimento da estratégia reprodutiva 
da espécie em ambiente natural e impactado. [METODOLOGIA] Foram coletados 
exemplares adultos de tabarana em trechos de rio e de barragem (Ponte Nova). 
A concentração plasmática dos esteróides gonadais: testosterona (T), 17�OH-
progesterona (17OHP) e estradiol (E), foi determinada por elisaimunoensaio. 
Os dados de pluviometria, fotoperíiodo e temperatura da água do Rio Tietê 
foram coletados para avaliar a ocorrência de correlação entre os esteróides 
e as variáveis ambientais, utilizando-se correlação de Pearson. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Fêmeas maduras no ambiente impactado apresentaram 
concentrações de 17OHP e T mais baixas em relação aos animais de ambiente 
natural, o que pode implicar em dificuldades na ovulação. No entanto para o E, 
ocorreu o inverso. Para os machos em trechos de barragem, níveis plasmáticos 
de T se apresentaram elevados na fase madura em relação à fase de repouso. 
[CONCLUSÕES] A concentração dos esteróides analisados eleva-se em machos e 
fêmeas com o avanço do período reprodutivo e diminui na regressão gonadal. 
O Índice Gonadossomático de fêmeas coletadas próximo à barragem são 
inferiores àquele de fêmeas coletadas na corredeira do rio. Houve correlação 
entre temperatura e fotoperíodo para o E e 17OHP, confirmando a influência 
destes fatores na reprodução desta espécie.
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EFEITO DE OXIGÊNIO SINGLETE SOBRE A ESTRUTURA E 
FUNÇÃO DE CIT C ASSOCIADO A MEMBRANAS.

Bolsista/UMC:  Fernanda Moreira Braga (Curso de Biologia)
Orientadora:  Profª Dra. Iseli Lourenço Nantes

O citocromo c é uma hemoproteína participante do processo de transferência 
de elétrons na cadeia respiratória e está envolvida no disparo de eventos 
apoptóticos, que envolve ativação das caspases. A apoptose com a participação 
do citocromo c foi descrita em Terapia Fotodinâmica (PDT). Em solução tampão, 
cit c exposto a oxigênio singlete gerado pela irradiação de azul de metileno 
(MB+) sofreu oxidação da Met80 e Tyr74 e foi convertido ao estado de alto 
spin (cytc405). A microinjeção de citc405 células em cultura de aorta de coelho, 
para testar sua capacidade de disparar apoptose, mostrou que citc405, ao 
contrário de sua forma nativa, foi incapaz de disparar apoptose. Como já foi 
observado disparo de apoptose por cit c em células submetidas a PDT, supomos 
que a membrana mitocondrial interna possa proteger a hemoproteína. 
Desta forma, investigamos o efeito fotodinâmico de MB+ irradiado sobre cit 
c em tampão fosfato 5mM pH 7.4, em comparação com o efeito sobre cit c 
associado a membranas de PCPECL contendo somente lipídios insaturados ou 
PC e PE saturados, mais CL insaturada ou somente lipídios saturados. De fato, 
na presença dos lipossomos de PCPECL que contêm cadeia acil insaturada, o 
oxigênio singlete gerado fotodinamicamente promoveu bleaching parcial da 
banda Soret, mostrando que grande parte do cit c manteve-se preservada.  
Entretanto, o cit c associado a PCPECL totalmente saturado, submetido à ação 
de oxigênio singlete, exibiu desvio da banda Soret para o azul, indicando sua 
conversão para citc405. A análise do grau de oxidação da fração lipídica não 
indicou que a proteção de cit c, nesta condição, poderia ser atribuída à reação 
direta dos lipídios com oxigênio singlete e radicais livres. Assim, a influência dos 
lipídios no rendimento de oxigênio singlete durante a irradiação com MB+ deve 
ser considerada para PDT. Apoio FAPESP, CNPq, FAEP-UMC.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TURNO DE VOCALIZAÇÃO 
EM UMA COMUNIDADE DE ANFÍBIOS ANUROS DO 

PARQUE DAS NEBLINAS, BERTIOGA, SP.

Bolsista/UMC:  Bianca Von Müller Berneck (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. Paulo Christiano A. Garcia

[INTRODUÇÃO] As taxocenoses de anuros são organizadas por interações 
bióticas, abióticas e por relações históricas das populações. Estudos de História 
Natural visam melhor compreender a organização das comunidades buscando 
padrões que se repitam independentes das populações envolvidas. Cada espécie 
possui preferências, podendo compartilhar os recursos ou gerar isolamentos 
reprodutivos. [METODOLOGIA] O Parque das Neblinas localiza-se nos 
domínios da Serra do Mar com altitudes entre 700 e 1.154 m. Foi estabelecido 
um transecto de 155m onde as observações foram realizadas (46º8’57’’W, 
23º44’38’’S). [RESULTADOS/DISCUSSÃO] O transecto apresentou 20 (55%) 
das 34 espécies conhecidas para o parque, distribuídas em quatro famílias: 
Família Bufonidae (2); Centrolenidae (1); Hylidae (10) e Leptodactylidae (7). 
Foi possível estabelecer 15 sítios preferenciais de vocalização, em ambientes 
de poça semi-permanente, riacho e mata. Não houve sobreposição de sítios 
para Hyalinobatrachium uranoscopum, Scinax perpusillus e Phyllomedusa 
rohdei. As outras espécies observadas ora ocupavam sítios muito próximos, 
ora sobrepunham seus sítios. Eleutherodactylus binotatus não foi encontrado 
em atividade de vocalização durante as noites observadas, portanto seu sítio 
não foi estabelecido. Nove espécies participaram do turno de vocalização 
e cinco situações diferentes de ocupação temporal foram identificadas: 
vocalização durante o dia e o ocaso; apenas durante o ocaso; nas primeiras 
horas da noite (18:00 as 20:00); após o ocaso até início da madrugada (19:00 
às 02:00) e durante o dia, ocaso e noite. Physalaemus olfersi foi a espécie que 
permaneceu mais tempo vocalizando no coro (16 horas no total) enquanto 
que E. parvus vocalizou apenas durante o crepúsculo. [CONCLUSÕES] H. 
uranoscopum, S. perpusillus e P. rohdei foram as espécies que apresentaram 
maior especificidade quanto aos sítios de canto. A temperatura do ar foi fator 
importante na participação das espécies durante o coro. 
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CONSTRUÇÃO DE VETOR PARA ANÁLISE DA 
REGIÃO PROMOTORA DO GENE DA HELICASE DO 

BACULOVÍRUS ANTICARSIA GEMMATALIS MÚLTIPL
ONUCLEOPOLYHEDROVIRUS (AGMNPV)

Bolsista/CNPq:  Alessandra Aparecida Machado (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. José Luiz Caldas Wolff

[INTRODUÇÃO] O baculovírus AgMNPV é utilizado no controle da lagarta-da-
soja (Anticarsia gemmatalis), uma das principais pragas no cultivo de soja no 
Brasil. Este vírus de DNA fita dupla possui 149 genes, sendo que vários deles 
codificam proteínas ligadas ao processo de replicação como, por exemplo, 
a enzima helicase. Estudos da expressão do gene da helicase de AgMNPV 
mostraram que ele é sintetizado na fase precoce da infecção. Este trabalho visa 
analisar a região promotora do gene da helicase de AgMNPV. [METODOLOGIA] 
A região promotora do gene da helicase foi sintetizada utilizando-se a Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR). O amplicon obtido foi inserido no vetor pGEM-T 
Easy (Promega) dando origem ao plasmídeo pGEM-Promoter. Posteriormente, 
este plasmídeo foi linearizado com a enzima de restrição BamHI. O gene da 
luciferase extraído do vetor pGEM-luc (Promega) foi inserido no sítio BamHI de 
maneira que ficasse sob o controle transcricional da região promotora do gene 
da helicase. O plasmídeo obtido foi chamado de pLuc-helic. O posicionamento 
do gene da luciferase com relação à região promotora foi analisado por digestão 
com enzimas de restrição e por seqüenciamento. A expressão da luciferase neste 
plasmídeo será verificada em ensaios de expressão transiente.  [RESULTADOS] 
Foi realizada a construção de um vetor com a região promotora do gene da 
helicase comandando a expressão do gene da luciferase. [CONCLUSÃO] O 
plasmídeo pLuc-helic será utilizado em ensaios de expressão transiente para 
se confirmar a atividade da região promotora do gene da helicase. Após esta 
confirmação, modificações na região promotora do plasmídeo pLuc-helic serão 
realizadas com o intuito de se descobrir quais são as seqüências que influenciam 
na sua expressão.
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AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE DE PEIXES DE RIACHOS 
EM UM MOSAICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NA 

BACIA DO RIO PARAITINGA (ALTO TIETÊ, SP)

Bolsista/UMC:  Marcos Daniel Renó de Faria (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. Alexandre Wagner da Silva Hilsdorf

[INTRODUÇÃO] O Rio Paraitinga é o principal afluente da margem direita do rio 
Tietê, nasce na divisa das bacias do rio Paraíba do Sul e Alto Tietê em Paraibuna 
e percorre na direção de leste a oeste por cerca de 34 km até desaguar no rio 
Tietê, a jusante do município de Biritiba-Mirim. Um dos traços mais marcantes 
da ictiofauna desta bacia é o seu alto grau de endemismo, resultante de um 
processo evolutivo das espécies que se manteve geomorfologicamente isolada 
das outras bacias hidrográficas. Este projeto teve como principal objetivo 
caracterizar a ictiofauna do trecho médio do rio Paraitinga, em diferentes 
condições de entorno, tais, como pasto, mata mista, eucalipto e mata nativa. 
[METODOLOGIA] As coletas para o presente estudo foram realizadas nos meses 
de agosto e setembro de 2004 e fevereiro e março de 2005, com equipamento 
de pesca elétrica (gerador Honda EX 1000W, CA), em 16 pontos de amostragem, 
sendo cada ponto amostrado em uma extensão de 50m. Nestas mesmas estações 
de coleta, foram registradas algumas características físicas, tais como velocidade 
da água, profundidade média, largura média, tipo de fundo, sombreamento, 
condições de entorno, etc. [RESULTADOS] Foram coletados 1110 exemplares, 
pertencentes a 21 espécies, das ordens dos Characiformes, Siluriformes e 
Cyprinodontiformes. Verificou-se que a velocidade da água, profundidade e 
largura tiveram as seguintes médias, 3,1 m.s-1, 0,48m e 3,31m, respectivamente. 
[CONCLUSÃO] Os resultados obtidos mostram uma baixa densidade e diversidade 
de espécies, que associada aos impactos antrópicos e a existência de algumas 
espécies ameaçadas de extinção, indicam a necessidade de programas de 
conservação e proteção do rio em toda sua extensão.
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AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA INTRA E 
INTER POPULACIONAL DO PEIXE ESPADA (TRICHIURUS 
LEPTURUS) CAPTURADO NA COSTA SUDESTE - SUL DO 

BRASIL POR MEIO DA TÉCNICA DO RAPD

Voluntária:  Oséia Dimona Rocha da Silva (Curso de Biologia)
Colaboradora:  Marizilda Magro (I.O. – USP)
Orientador:  Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

[INTRODUÇÃO] Trichiurus lepturus, conhecido como peixe-espada, pertence à 
família Trichiuridae (Teleostei). A ampla distribuição desta espécie, associada à 
crescente explotação da mesma, torna de grande importância o conhecimento 
de sua estrutura genético-populacional, objetivando o manejo da pescaria. 
[METODOLOGIA] Foram analisadas as amostras provenientes da pesca artesanal 
e comercial dos Estados do PA, RN, RJ, SP, SC, RS. O RAPD (DNA Polimórfico 
Amplificado ao Acaso) é uma técnica altamente sensível, sendo um marcador 
molecular muito empregado em estudos populacionais. O DNA extraído do 
tecido muscular esquelético foi submetido às amplificações por meio de PCR-
RAPD para observação de possível estruturação genética na espécie. [RESULTADO/
DISCUSSÃO/PARCIAL] A extração de DNA forneceu material suficiente para o 
desenvolvimento do trabalho, apesar do alto grau de degradação das amostras 
provenientes da pesca. Os dez primers escolhidos dos “kits Operon” OPA, OPB, 
OPP E OPW apresentaram bandas consistentes e numerosas e padrão polimórfico 
necessário para os estudos estatísticos. Estão sendo finalizadas as tabelas de 
presença/ausência de bandas dos 18 exemplares de cada região amostrada. 
Variações intra e inter-regiões estão sendo verificadas. [CONCLUSÃO/PARCIAL] 
A quantificação do material genético resultante da extração foi dificultada pelo 
estado degradado do DNA, devido ao longo intervalo entre captura do peixe 
e coleta das amostras para estudo. Após várias tentativas, conseguiu-se obter 
constância nos padrões de bandas para análise quantitativa. O tratamento 
estatístico dos dados encontra-se em andamento com auxílio do programa 
TFPGA. Neste trabalho, apesar da baixa integridade do DNA, foi possível verificar 
o funcionamento da técnica RAPD em DNA de T. lepturus.
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COMUNIDADES DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE), EM ÁREAS URBANIZADAS DA SERRA DE 
ITAPETY (MOGI DAS CRUZES, SP) E DA VILA MATILDE 

(SÃO PAULO, SP)

Voluntário:  Nilo Portero da Silva (Curso de Biologia)
Orientador:  Profª Dra Maria Santina de Castro Morini

[INTRODUÇÃO] O processo de urbanização faz com que o ambiente se torne 
aberto para algumas espécies de formigas que se aproveitam de vantagens 
oferecidas por ele, porém pouco se sabe sobre essa fauna.  Assim, o objetivo 
do trabalho foi inventariar a fauna de formigas desse tipo de ambiente. 
[METODOLOGIA] Foram amostrados três locais: Condomínio Aruã-Lagos (15 
casas) e Serra do Itapety (15 casas), em Mogi das Cruzes; e Vila Matilde (32 casas), 
em São Paulo. As coletas foram bimestrais utilizando iscas com material atrativo 
feito à base de fígado de boi, mel e bolo de abacaxi; as quais foram distribuídas 
na cozinha, banheiro e área de serviço, onde permaneciam por 24 horas, quando 
eram retiradas e levadas ao laboratório para posterior identificação. Coletas 
manuais, com pinças e pincéis foram feitas na área externa das residências, sendo 
o material coletado colocado em vidrinhos contendo álcool 70%. [RESULTADOS] 
O número de gêneros que ocorreu em Mogi das Cruzes (25) foi maior que o 
encontrado na Vila Matilde (13), porém nesta a abundância de indivíduos foi 
maior. A área externa das casas apresentou maior número de espécimes nos 
três locais amostrados. Os principais gêneros que ocorreram no Condomínio 
Aruã Lagos foram: Solenopsis, Brachymyrmex,  Paratrechina e Camponotus; na 
Serra de Itapety: Solenopsis, Pheidole e Acromyrmex  e na Vila Matilde foram 
T.melanocephalum, Solenopsis e Paratrechina, considerando a freqüência destes 
gêneros em cada local. [CONCLUSÕES] As espécies amostradas são tipicamente 
de área urbana (“tramp-ants”). O bairro da Vila Matilde, por ser uma região 
altamente urbanizada, e possuir  construções antigas, provavelmente favorece 
a maior abundância de “tramp ants”, que por serem pequenas, necessitam de 
maior recrutamento, o que explica os dados obtidos.
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CARACTERIZAÇÃO METABÓLICA DURANTE O CICLO 
REPRODUTIVO DE SALMINUS HILARII (TELEOSTEI: 

CHARACIDAE) NO AMBIENTE NATURAL

Bolsista (FAPESP):  Pedro Gabriel Castro Rodrigues (Curso de Biologia)
Orientador:  Profª Dra. Renata Guimarães Moreira

[INTRODUÇÃO] A tabarana é um peixe teleósteo reofílico, que habita os rios da 
bacia do Alto Tietê, e quando encontra obstáculos (barragens) que impedem 
sua migração, sua reprodução é comprometida. A caracterização metabólica 
contribuirá para o entendimento de suas estratégias reprodutivas em ambiente 
natural. [METODOLOGIA] Exemplares adultos foram coletados em um trecho do 
rio Tietê, sendo determinado o Índice Gonadossomático (IGS) e Hepatossomático 
(IHS). As concentrações protéicas plasmáticas e teciduais foram determinadas pelo 
método de Lowry e para determinação das concentrações lipídicas plasmáticas 
foi utilizado o método de Frings e kits enzimáticos. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 
O IGS apresentou grandes variações com o avanço da maturação, o que indica 
claramente que existe uma grande mudança no tamanho e conseqüentemente 
na massa gonadal dos animais durante seu ciclo reprodutivo. O mesmo não 
ocorreu com o IHS, pois não apresentou diferença estatística significante. 
Com o avanço da maturação, houve queda significativa das concentrações de 
lipídios totais no plasma, ao comparar-se os animais maduros com aqueles em 
repouso e regressão, sendo que o mesmo ocorreu com os valores de colesterol 
plasmático. Os valores de triglicérides e ácidos graxos livres não demonstraram 
diferença estatística significante, o mesmo ocorrendo com as concentrações 
protéicas plasmáticas de alguns tecidos (plasma, músculo, gônadas e fígado). 
[CONCLUSÕES] Os resultados obtidos até o momento demonstram que existem 
alterações no perfil metabólico da tabarana ao longo do ciclo reprodutivo. 
Os valores do IHS sugerem que os substratos hepáticos são mobilizados para 
outros tecidos, ou metabolizados pelo próprio fígado. O entendimento exato 
dos substratos mobilizados será possível após a análise da deposição de lipídios 
e glicogênio nos tecidos de reserva.
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FOTOPROTEÇÃO DO CITOCROMO C E LIPOSSOMOS DE 
PCPECL PROMOVIDA POR 1,4,5,8-NAFTALENODIIMIDA 

CONTRA RADICAIS PEROXIL

Bolsista/CNPq:  Priscila Afonso de Faria (Curso de Biologia)
Orientadora:  Profª Dra. Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador:  Prof. Dr. Tiago Rodrigues

[INTRODUÇÃO] N,N’-bis(2-fosfanoetil)-1,4,5,8-naftalenodiimida (PNDI) é um 
composto aromático que pode ser reduzido, formando um ânion radical imida 
estável, capaz de reduzir o citocromo c (cit c). O cit c e a microperoxidase-8 
(MP-8) são hemopeptídeos que reagem com peróxidos gerando radicais livres 
capazes de atacar o grupo heme e produzir bleaching da banda Soret. Em 
lipossomos, os radicais livres podem causar lipoperoxidação.[METODOLOGIA] 
Vesículas unilamelares contendo 50% fosfatilcolina, 30% fosfatidiletanolamina, 
e 20% de cardiolipina foram feitas em tampão fosfato de sódio 10 mM, pH 
7.4, pelo método de sonicação. A lipoperoxidação foi avaliada através da 
formação de malondialdeído por método espectrofotométrico com leitura a 
532 nm. [RESULTADOS] Devido a sua capacidade de reduzir o ferro hemínico 
de cit c, PNDI irradiado foi capaz de proteger o grupo heme dos radicais livres 
produzidos durante a reação da hemoproteína com peróxidos, pois citocromo 
Fe2+ não cliva peróxidos. Na presença de PCPECL, a capacidade de reduzir o 
ferro hemínico fez com que PNDI irradiado protegesse tanto o grupo heme 
como a fase lipídica, pois impediu a reação do ferro hemínico com peróxidos de 
lipídios. Na presença de peróxidos e ausência de PNDI, verificou-se menor dano à 
fração lipídica, pois os peróxidos competiram com a cauda acil dos fosfolipídeos. 
Neste sistema, PNDI excitado foi capaz de proteger a membrana e o grupo 
heme quando peróxido de hidrogênio foi utilizado. A capacidade de proteção 
foi reduzida quando t-butilhidroperóxido foi utilizado. [CONCLUSÕES] Esta 
proteção diferenciada deve-se ao fato de que PNDI não entra nas membranas 
de PCPECL e t-butilhidroperóxido, sendo hidrofóbico, gera radicais livres dentro 
da membrana. APOIO: FAPESP, CNPq e FAEP
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CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE 
FITOPLÂNCTON NOS RIOS PARAITINGA E BIRITIBA E 

COMPARAÇÃO COM VARIÁVEIS QUÍMICAS

Voluntária:  Priscila Garcia Belli (Curso de Biologia)  
Orientador:  Prof. Dr. André Fernando de Oliveira

[INTRODUÇÃO] O fitoplâncton é um dos principais produtores primários do 
ecossistema aquático e respondem rapidamente às alterações físico-químicas 
do ambiente, levando a profundas mudanças em todos os níveis tróficos desse 
ecossistema. O intuito do trabalho foi aumentar o conhecimento limnológico dos 
rios citados. [METODOLOGIA] Analisamos 3 pontos no rio Paraitinga e 4 no rio 
Biritiba ao longo de nove meses, sendo as amostras coletadas com ferramentas 
específicas e analisadas (in vivo) [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Encontramos 
organismos das classes Bacillarophyceae, Euglenophyceae, Chloroplyceae, 
Cianophyceae, Xantophyceae, Chrysophyceae e Zygnemophyceae. Os 
organismos das três primeiras classes prevaleceram, em ambos os rios em relação 
às demais. Em relação aos filos, as algas verdes apresentaram números de 
indivíduos maiores que as diatomáceas. As algas azuis foram apresentaram uma 
densidade populacional bastante reduzida, o que é interessante, considerando-
se o potencial risco à saúde pública desse filo em relação às suas endotoxinas. 
Avaliou-se a Turbidez, Fósforo Total, Nitrogênio, TOC e pH. O rio Paraitinga 
apresentou valores mais elevados em todos os parâmetros fisico-químicos em 
relação ao rio Biritiba. Para o teor de fosfato foi possível verificar o aumento 
do seu teor devido à presença da cidade de Salesópolis a montante e alguma 
depuração das águas ao atingir a barragem.[CONCLUSÃO] Foram catalogadas e 
quantificadas classes de fitoplânctons que vivem nesses rios e relacionados com 
parâmetros fisico-químicos.
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RIQUEZA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE), 
EM TRÊS FISIONOMIAS DE CERRADO, DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DE ITIRAPINA-SP

Bolsista/UMC:  Rafael Luiz Pereira (Curso de Biologia)
Orientadora:  Profª Dra Maria Santina de Castro Morini

[INTRODUÇÃO] As formigas possuem grande riqueza e diversidade na região 
Neotropical, apesar disso alguns biomas brasileiros apresentam poucos estudos 
sobre esses insetos,  como por exemplo o cerrado. Assim, este trabalho visa 
avaliar a riqueza desses insetos em três diferentes fisionomias, desse bioma. 
[METODOLOGIA] A coleta foi feita na estação ecológica de Itirapina-SP, em áreas 
de Campo Sujo, Campo Cerrado e Cerrado “Strictu Sensu”. Para a coleta foram 
utilizadas armadilhas do tipo “Pit Fall” , sendo 48 em cada área. As coletas foram 
feitas duas vezes na estação seca e duas vezes na estação chuvosa. O material 
biológico foi identificado por comparação com a coleção do laboratório de 
Mirmecologia (UMC).[RESULTADOS/DISCUSSÃO] Foi encontrada uma riqueza de 
89 morfo-espécies de formigas em toda área de Cerrado; distribuídas em sete 
Subfamílias, corroborando os poucos trabalhos feitos nesse bioma. A subfamília 
Cerapachyinae deve ser ressaltada, pois ainda não havia sido encontrada por 
outros pesquisadores. As espécies mais frequentes em todas áreas de coleta 
foram Pheidole sp.10 e Camponotus sp.1, que são gêneros comuns em áreas 
de cerrado.  A área de Campo Sujo apresentou a maior riqueza, enquanto a 
de Cerrado “Strictu Sensu” a menor, isso possivelmente tenha uma relação 
com a quantidade de serapilheira existente nas regiões. Não houve diferença 
estatística entre a riqueza de formigas nas estações seca e chuvosa, porém houve 
em relação às fisionomias.[CONCLUSÕES] O Cerrado de Itirapina, localizado no 
estado de São Paulo, apresenta uma riqueza de formigas semelhante aos já 
estudados em Minas Gerais e na região Central do país. A sazonalidade não 
interfere significativamente na riqueza de formigas, o mesmo não pode ser dito 
em relação ao tipo de cerrado.
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COMPOSICÃO FLORÍSTICA DE MATA CILIAR E VÁRZEA 
DA A.P.A. DA VÁRZEA DO RIO TIETÊ NO MUNICÍPIO DE 

MOGI DAS CRUZES, SP

Voluntária:  Priscila Sanches (Curso de Biologia)
Colaborador:  Roberto Tadashi
Orientador:  Prof. M. Sc. Vitor Fernandes de Oliveira Miranda

[INTRODUÇÃO] O Brasil apresenta as mais notáveis composições de 
biodiversidade, sendo as formações ripárias de grande exuberância. Perante 
essa fantástica riqueza de espécies, considerando as diversas fisionomias, os 
pesquisadores não treinados em Taxonomia sentem-se impotentes para definir 
a composição florística, inclusive dos ecossistemas ripários. As áreas de várzea 
possuem vegetação característica, servem de criadouro natural e local de 
alimentação para toda fauna aquática. O presente estudo teve como objetivo 
o levantamento da riqueza florística de área de mata ciliar e várzea da A.P.A. 
da Várzea do Rio Tietê. [METODOLOGIA] Para o levantamento, foi coletado 
material botânico fértil de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, lianas 
e aquáticas. As coletas foram realizadas quinzenalmente em áreas de mata 
ciliar, de maneira aleatória, em áreas perturbada, degradada e também em 
área de várzea durante o período de julho de 2004 a dezembro de 2004. As 
amostras foram unidas a coletas anteriormente realizadas durante o período 
de janeiro de 2004 a junho de 2004. O material coletado foi depositado no 
Herbário Mogiense (HUMC). [RESULTADOS] As coletas totalizaram 61 famílias 
identificadas e aproximadamente 225 espécies, sendo as mais representativas: 
Asteraceae (15,5%), Melastomataceae (8%), Poaceae (7,1%), Euphorbiaceae 
(6,6%). Quanto ao hábito, 49% das espécies foram herbáceas, 21,5% arbóreas, 
14,5% arbustivas, 6,0% epífitas, 5,0% lianas e 4,0% aquáticas. [CONCLUSÃO] 
Dentre as espécies coletadas, foram encontradas espécies exóticas, como: Ricinus 
communis, Impatiens walleriana e Hedychium sp. indicando a ação antrópica 
e perturbação da área. Enfatiza-se a relevância do trabalho florístico por se 
situar próximo a áreas antropizadas e com cobertura vegetal fragmentada. O 
inventário das espécies será importante como referência para outros projetos e 
futuros trabalhos de recuperação.
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AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA INTRA E INTER 
POPULACIONAL DA PIRAPUTANGA (BRYCON HILARII) NA 

BACIA DO ALTO PARAGUAI POR MEIO DE RFLP-PCR DO DNA 
MITOCONDRIAL PARA O SEU MANEJO SUSTENTADO

Bolsista/CNPq:  Tatiane Ivy Okazaki (Curso de Biologia)
Orientador:  Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

[INTRODUÇÃO]A piraputanga é uma espécie pertencente ao gênero Brycon, 
distribuída nos rios do Pantanal Matogrossense na bacia hidrográfica do Alto 
Paraguai. É importante tanto para pesca comercial da região como para o 
turismo ecológico. A conservação da variabilidade genética das populações é 
de vital importância para que se possa determinar as estratégias de manejo das 
populações naturais e o uso de RFLP-PCR do DNAmt é um meio para que este 
objetivo possa ser atingido. [METODOLOGIA]Amostras de piraputanga foram 
coletadas e o DNA total destas foi extraído. Os fragmentos 16S e Citocromo B do 
DNAmt dos indivíduos foram amplificados por meio de PCR e foram submetidos 
à digestões com enzimas de restrição, previamente escolhidas à partir da 
seqüência destes trechos, para procura de polimorfismos. Para a amplificação da 
região controle (D-loop) do DNAmt foram utilizados primers desenhados para 
pacu e curimbatá.[RESULTADOS/DISCUSSÃO PARCIAIS]A digestão com o trecho 
16S não resultou em polimorfismos, indicando a conservação desta região ou que 
as enzimas clivaram justamente nos pontos não variáveis do trecho. A enzima 
FokI gerou dois padrões de clivagem no trecho do Citocromo B, podendo ser 
informativa. Os testes de amplificação do D-loop não se mostraram satisfatórios, 
resultando em amplificações de apenas alguns indivíduos, possivelmente devido 
ao fato dos primers utilizados não terem sido desenhados especificadamente 
para a espécie estudada.[CONCLUSÕES PARCIAIS]Os trechos estudados não 
forneceram variabilidade suficiente para uma análise genética-populacional 
das amostras. Assim sendo, o estudo terá continuidade com a região do D-loop, 
após o desenvolvimento de primers específicos para esta espécie.
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OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS CINÉTICOS EM 
BIOCULTIVO SUBMERSO DE RESÍDUO DE NÊSPERA 

POR C. UTILIS EM BIORREATOR DE BANCADA 
(MODELO BIOFLOIII-5L)

Voluntário:  William Vilar Garcia (Curso de Farmácia Industrial)
Orientador:  Profª Dra. Elisa Espósito

[INTRODUÇÃO] A conversão microbiológica do resíduo de nêspera para a 
produção de um alimento de alto valor nutricional, mostrou ser uma alternativa 
viável. [METODOLOGIA] Foram otimizados por planejamento fatorial as 
condições de biocultivo submerso de Candida utilis em biorreator de bancada, 
onde foram estudadas as variáveis, inóculo, temperatura, pH , agitação, fonte 
de nitrogênio e aeração. [RESULTADOS] O crescimento microbiano foi avaliado 
através das análises de açúcar redutor (Miller 1959), glicosamina (método Sakurai 
1977) e contagem de células em Câmara de Neubauer. Em sucessivos ensaios a 
melhor velocidade de crescimento de C. utilis obtida (m: 382.106 h-1) foi em 
agitação 600rpm, aeração 2vvm empregando uréia (1%) mais biotina (0,01%) 
como fonte de nitrogênio e 20% de inóculo. [CONCLUSÃO] Nos ensaios com 
600rpm e 2vvm, atingiu-se um rendimento 5 vezes superior e uma velocidade 
de crescimento aproximado de 19 vezes maior em relação ao cultivo em 400rpm 
e 1vvm, obtendo assim um produto rico em valor nutricional, considerando o 
volume de biomassa gerada (46.106 L-1.h-1), sendo indicado no enriquecimento 
de rações para piscicultura e futuramente para seres humanos, como fonte de 
proteínas e vitaminas, além de ser uma solução para o resíduo de nêspera que é 
considerado um contaminante ambiental dispensado em quantidades elevadas 
no ambiente. 
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DETERMINAÇÃO DA ABSORTIVIDADE MOLAR 
DE NOVOS COMPOSTOS CICLOPALADADOS 

COM AÇÃO ANTITUMORAL, INCORPORADOS EM 
CICLODEXTRINAS E LIPOSSOMAS.

Bolsista/CNPq:  Francielle Pinheiro Marçal (Curso de Farmácia)
Orientador:  Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires

[INTRODUÇÃO] Nosso grupo de pesquisa desenvolveu recentemente, na 
Universidade de Mogi das Cruzes, drogas antitumorais bastante eficientes 
pertencente à classe dos paladaciclos. Este projeto teve como objetivo o estudo 
de Espectroscopia Eletrônica na região UV-VIS (200-800nm) desses complexos, 
permitindo sua perfeita caracterização, a elucidação de importantes mecanismos 
de sua ação biológica e o desenvolvimento de carreadores biológicos eficientes. 
[METODOLOGIA] Estudos espectroscópicos foram realizados através da 
obtenção e registro de espectros eletrônicos dos complexos de paládio puros 
e na presença de carreadores como ciclodextrinas e  lipossoma, utilizando-se 
um Espectrofotômetro-UV-VIS-MULTISPEC-mod.1501-Shimadzu. [RESULTADOS] 
O resultado mais significante foi que tanto os complexos binucleados, como 
nos mononucleados apresentaram duas bandas de absorção, em 315 nm e 
240 nm.[CONCLUSÃO] Os estudos realizados, juntamente com cálculos da 
absortividade molar absortividade molar nos permitiram concluir que a banda 
de absorção mais intensa em 240 nm deve-se à superposição de orbitais d de 
diferentes níveis de energia com orbitais dos ligantes em transições p® p* , 
enquanto a banda de menor intensidade, pode ser atribuída a uma banda de 
transferência de carga do metal para o ligante, sendo que os complexos não 
mantêm sua geometria quadrado-planar em solução. Conclui-se claramente 
também que para os complexos contendo a bifosfina dppe houve predominância 
de  um caráter apolar dos complexos, enquanto nos paladaciclos contendo 
a bifosfina dppf ocorreu justamente o inverso, ou seja, a predominância 
de um caráter iônico desses compostos. Este fato fica mais evidenciado pela 
alta absortividade molar de seu complexo binuclear em diclorometano, que 
apresentou um valor de 58.860 M-1cm-1.
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CONSTRUÇÃO DE UM VETOR PARA EXPRESSÃO DO 
GENE DA QUITINASE NO BACULOVÍRUS ACMNPV

Bolsista/UMC:  Karina Soares Cunha (Curso de Biomedicina)
Orientador:  Prof. Dr. José Luiz Caldas Wolff

[INTRODUÇÃO] A família Baculoviridae é formada por vírus que infectam 
insetos principalmente da Ordem Lepidóptera.  A capacidade dos baculovírus 
de controlar a população de algumas pragas, somada à alta especificidade de 
hospedeiro destes vírus, possibilita seu uso no controle biológico. A inserção 
de genes heterólogos no genoma dos baculovírus, possibilitando o aumento 
de sua virulência, pode tornar o uso mais eficiente no controle de pragas. 
Neste projeto construímos um vetor para inserção do gene da quitinase no 
baculovírus AcMNPV (Autographa californica nucleopoliedrovirus). A quitinase 
pode facilitar a passagem dos vírus pela membrana peritrófica, estrutura que 
envolve e protege o intestino das larvas dos insetos, degradando o polissacarídeo 
quitina, seu principal componente. [METODOLOGIA] O gene da quitinase do 
fungo Metarhizium anisoplae foi extraído do plasmídeo pZLCHIT1 e clonado 
no vetor pCR2.1, próprio para ligação de produtos de PCR (reação em cadeia 
da polimerase). O gene foi removido por digestão com as enzimas BamHI e 
BglII e inserido no vetorpSyn XIV VI+ no sítio da enzima BglII. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] O vetor de transferência que construímos foi chamado de pSyn/chit1. 
A correta inserção do gene da quitinase no pSyn/chit1 foi confirmada através de 
sequenciamento. Este vetor será utilizado para inserção do gene da quitinase 
no genoma do baculovírus AcMNPV pelo processo de recombinação homóloga. 
Para este fim DNA plasmidial e DNA de origem viral serão co-transfectados em 
células de insetos. [CONCLUSÕES] A construção do vetor foi realizada com êxito. 
Após a construção do baculovírus recombinante serão realizados testes para 
verificar se houve alteração na capacidade de infecção dos vírus.
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CALICREÍNA HK2 MARCADOR DE CÂNCER DE 
PRÓSTATA: CLONAGEM E PURIFICAÇÃO DA ENZIMA

Bolsista/CNPq:  Bruna Visniauskas (Curso de Biomedicina)
Colaboradora:  Viviane C. Calixto
Orientador:  Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas

[INTRODUÇÃO] A calicreína glandular humana (hK2) é uma serino proteinase 
altamente expressa na próstata e hidrolisa o zimogênio do antígeno prostático 
PSA, ativando essa enzima. O PSA é utilizado como um marcador para o câncer 
prostático, mas apresenta limitações para um diagnóstico preciso. A hk2 tem 
sido estudada como um possível marcador capaz de discriminar hiperplasias 
prostáticas benignas de malignas. A produção de hK2 recombinante para 
estudos estruturais, cinéticos e diagnósticos é uma alternativa interessante 
ao isolamento a partir de plasma seminal. Nosso objetivo é estabelecer um 
sistema heterólogo de expressão de hK2 capaz de produzir altas concentrações 
da proteína, utilizando a levedura Pichia pastoris. [METODOLOGIA] O gen 
da hK2 foi inserido no plasmídeo pPICZ nos sítios de restrição XhoI e NotI. 
A hk2 recombinante foi produzida em  Biorretor New Brunswick Scientific e 
caracterizada por ensaio enzimático com o substrato fluorogênico Z-Phe-Arg-
MCA em fluorímetro HITACHI F-2000. A detecção da proteína no meio de 
cultura foi realizada por eletroforese em SDS-PAGE 12,5% corado por Azul de 
Coomassie e confirmado através de “Western Blotting”, utilizando o anticorpo 
monoclonal hK2.  Para a purificação da proteína utilizamos a cromatografia 
liquida em Sistema FPLC AKTA (Amersham) em coluna de filtração Superdex HR-
200 equilibrada com tampão fosfato de sódio 50 mM,  pH 7.0 e posteriormente 
em coluna de afinidade contendo Benzamidina. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 
Obtivemos a melhor expressão da hK2 com 96 horas de incubação.  Uma 
banda ativa de 32kDa foi detectada no gel de poliacrilamida e confirmada com 
Western Blotting. [CONCLUSÃO] O sistema Pichia possibilitou obtenção de altas 
concentrações ativa de hk2. Pretendemos sequenciar a porção N-terminal da 
proteína e posteriormente realizar testes de cristalização para obtenção de sua 
estrutura tridimensional. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE 
VITAMINA C E VITAMINA E EM PACIENTES COM  

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL

Bolsista/CNPq:  Fernanda Terribili Novaes Santos (Curso de Medicina)
Colaboradores:  Alessandra Masiukewycz e Camila Kemen Candalaft 

(Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Fulvio Alexandre Scorza
Co-orientadora:  Profª Dra. Marly de Albuquerque

[INTRODUÇÃO] A epilepsia é a doença neurológica crônica mais comum. Além 
disso, a incidência de morte súbita em pacientes com epilepsia (SUDEP) é maior do 
que em não portadores dessa síndrome. Baseados nessas informações, o objetivo 
de nosso trabalho foi avaliar os hábitos alimentares e os níveis plasmáticos de 
dois antioxidantes clássicos (vitamina C e vitamina E) de pacientes com epilepsia. 
[METODOLOGIA] Pacientes com epilepsia do lobo temporal previamente 
diagnosticados por especialistas da Clínica Itapeti de Mogi das Cruzes (n=12, 
sendo 09 mulheres 03 homens) foram submetidos a um questionário referente aos 
seus hábitos alimentares. A faixa etária entre eles variou de 13 a 69 anos, sendo 
a média das idades 38 anos. Os valores de referência adotados para a vitamina 
C foram de 0.4 a 1.5 e para a vitamina E de 0.5 a 1.8. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 
Com relação aos hábitos alimentares, todos os pacientes analisados em nosso 
estudo apresentaram dieta alimentar balanceada. Por outro lado, quando 
analisamos os níveis plasmáticos dos antioxidantes, verificamos que os níveis 
plasmáticos de vitamina E estavam abaixo dos valores de referência em 20% dos 
pacientes estudados. Paralelamente, 40% dos pacientes também apresentaram 
níveis plasmáticos de vitamina C abaixo dos valores de referência. [CONCLUSÃO] 
Os epileptologistas devem ficar atentos com a dieta e os níveis plasmáticos 
de antioxidantes dos pacientes com epilepsia. Além disso, a suplementação 
vitamínica e a realização de uma avaliação cardiológica minuciosa seria de 
grande valia nesses casos, com o intuito de tentarmos minimizar a ocorrência 
da SUDEP. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE MODELOS 
EXPERIMENTAIS DE HIPERTENSÃO PORTAL

Voluntária: Karina Mezzarana Kiyan (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr Carlos Guilherme Giazzi Nassri

[INTRODUÇÃO] A hipertensão portal constitui-se numa situação freqüente 
em diversas formas de hepatopatias. Ela é definida como um aumento no 
fluxo sanguíneo ou da resistência vascular no sistema portal, resultando num 
aumento dos níveis normais de pressão portal acima de 30 a 40 cm de água. 
O conhecimento dos mecanismos envolvidos na gênese da doença e suas 
conseqüências ampliaram-se consideravelmente nos últimos anos em parte, 
graças a estudos realizados em modelos de hipertensão portal. [METODOLOGIA] 
Foi feito um amplo levantamento bibliográfico em artigos científicos sobre 
modelos experimentais de hipertensão portal, incluindo os modelos de 
ligadura total e parcial da veia porta; ligadura do ducto biliar; embolizações 
com microesferas, dimetilnitrosamina e álcool polivinyl; ingestão de álcool, 
tioacetamida e fenobarbitona; inalação de CCL4; administração intraperitoneal 
de monocrotalina; entre outros. [DISCUSSÃO] O rato mostrou-se um animal de 
fácil manuseio, baixo custo e boa evolução com surgimento de ascite e varizes 
de esôfago. A administração de tioacetamida via oral com ingesta controlada 
da substância se mostrou eficaz, a ligadura parcial da veia porta também foi 
eficaz e de baixo custo, a embolização com admnistração de dimetilnitrosamina 
e CCL4 na veia porta também se mostrou eficaz. Em cães, a ligadura completa 
da veia porta levou os animais a óbito e a ligadura parcial produziu uma 
hipertensão portal transitória Não houve a produção de varizes de esôfago 
ou de ascite. O coelho se mostrou um bom modelo para a criação de varizes 
de esôfago. A ligadura do ducto biliar em gatos não se mostrou eficaz para a 
criação de hipertensão portal. [CONCLUSÃO] O modelo animal mais apropriado 
pelas facilidades de manuseio, custo e resultados foi o rato e, apesar de muitas 
técnicas terem se mostrado eficazes, a técnica mais eficiente foi a admnistração 
de tioacetamida via oral com a ingestão controlada.



VII I  CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC /  UMC

56 UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

OTIMIZAÇÃO DA CONTRASTAÇÃO TECIDUAL DO 
MESENCÉFALO NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM 

EQUIPAMENTO DE BAIXO CAMPO 

Voluntária: Luciana Mieko Yamashita (Curso de Medicina)
Colaboradora: Camila do Amaral Campos (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Nitamar Abdala

[INTRODUÇÃO] Otimização da sequência T2 de Ressonância Magnética em 
equipamentos de baixo campo para avaliação do mesencéfalo. [METODOLOGIA] 
Foram realizados 30 exames de Ressonância Magnética de crânio em pacientes 
adultos, escolhidos aleatoriamente, em equipamento de 0,2 Tesla, com gradiente 
de 20mT/m. Duas sequências T2 no plano axial foram realizados em todos os 
pacientes. A sequência original utilizada na rotina tinha os seguintes parâmetros: 
TR 2000ms, TE 114ms, largura de banda 94, ângulo de nutação 180º, espessura 
de corte 5,0mm, intervalo entre os cortes de 1,5mm. A sequência otimizada tem 
os seguintes parâmetros: TR 2000ms, TE 49ms, largura de banda 95, ângulo de 
nutação 180º, espessura de corte 5,0mm, intervalo entre os cortes de 1,5mm. Os 
exames foram avaliados por dois neurorradiologistas, sem que estes conhecessem 
os parâmetros de cada sequência. A escolha da melhor sequência baseou-se na 
melhor diferenciação entre os núcleos rubro, pars compacta e substância negra. 
[RESULTADOS] O primeiro avaliador escolheu a sequência otimizada em 93,3% 
dos casos, o segundo em 100% dos casos, havendo concordância em 27 casos. Os 
três casos restantes foram escolhidos em consenso. [CONCLUSÃO] A sequência 
T2 otimizada demonstrou melhor visualização das estruturas mesencefálicas do 
que a sequência T2 original.
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ANTICONCEPCIONAL: UM ESTUDO ESTATÍSTICO 

Voluntário:  Luiz Fernando Pina de Carvalho (Curso de Medicina)
Colaboradora:  Hashilla Carolina Lopes Cordeiro (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. João Alberto Vilar Mamede

[INTRODUÇÃO] O uso de métodos anticoncepcionais na população de Mogi 
das Cruzes foi alvo de poucos estudos. O conhecimento desses métodos e de 
fundamental importância para o direcionamento de recursos públicos na saúde. 
Propomos definir o perfil da anticoncepção em Mogi das Cruzes, assim como 
estudar a influencia das variáveis no uso ou não da contracepção.[MEDODOL
OGIA] Foram aplicados 1000 questionários na população feminina de em vias 
publicas de Mogi das Cruzes. Os dados obtidos foram tabulados no programa 
Excel e estudados estatisticamente no programa E-VIEWS 5.1. [RESULTADOS] 
Das 1000 mulheres analisadas, 941 formaram a amostra estudada, destas 635 
(67,48%) utilizam algum método anticoncepcional, dentre esses estão em 
primeiro lugar as pílulas anticoncepcionais com 243 (38,27%), seguidas pelo 
preservativo com 25,67%, e a laqueadura com 15,91%.Estudamos também 
a influencia de variáveis com, idade (I), renda familiar (RF), freqüência ao 
ginecologista (FG), grau de escolaridade (GE), divididas em 7 subgrupos, e relação 
conjugal. Foram aceitos como estatisticamente significante, o P valor menor que 
0,05, ou seja um intervalo de confiança de 95% ( nível de significância de 5% ). 
Através desse critério encontramos um P valor maior que 0,05 para as seguintes 
variáveis, Renda familiar, ensino médio completo e incompleto, ensino superior 
completo e incompleto, e idade, com isso não se pode rejeitar a hipótese nula, 
ou seja, as variáveis são insignificantes. Nessa amostra esses parâmetros não 
influenciaram o uso de anticoncepcional. [CONCLUSÃO] Concluí-se através de 
uma estatística de teste rodada no programa E-VIEWS 5.1, podemos afirmar 
que apenas as variáveis, freqüência ao ginecologista, relação conjugal e ensino 
fundamental são relevantes para explicar o uso de anticoncepcional entre as 
mulheres de Mogi das Cruzes.  
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USO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO 
TRATAMENTO DA FISSURA ANAL CRÔNICA

Voluntária: Mariana Maíra de Castro (Curso de Medicina)
Colaboradora:  Fabiana Fontes Monteiro (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Carlos Mateus Rotta

[INTRODUÇÃO] Fissura anal é uma úlcera que ocorre no canal anal distal, 
caracterizada por dor durante e após a defecação, sangue vivo nas fezes 
e espasmo do ânus. A etiologia da fissura anal é resultado de constipação 
intestinal e da hipertonia do esfíncter anal interno. O tratamento com Laser 
de baixa intensidade promove efeitos analgésicos, antiinflamatórios e trófico-
regenerativos, objetivando o alívio da dor e a cicatrização. [METODOLOGIA] 
Foram tratados dez pacientes portadores de fissura anal crônica, com três 
aplicações locais,de 25 segundos, de Radiação Laser de baixa intensidade 
com comprimento de onda CW 630nm não ionizante. Foi realizada avaliação 
manométrica semanalmente na 1ª e 2ª semanas pós-aplicação, e mensalmente 
até o 2º mês. Em todas as consultas, os pacientes foram questionados sobre a 
presença ou ausência de dor ou sangramento na defecação. Foram considerados 
curados os pacientes que apresentaram cicatrização total da fissura e remissão 
completa da dor. [RESULTADOS] Dos dez pacientes selecionados, dois 
apresentaram cicatrização completa na primeira semana, representando 20% 
do total, e um com cicatrização na segunda semana (10%). Em relação à dor, 
houve uma queda média de 30% em comparação à dor no início do tratamento, 
sendo que dos dez pacientes selecionados, dois já iniciaram o tratamento sem 
dor, isentando-se da avaliação neste quesito. [CONCLUSÃO] Até o momento, 
com dois meses de acompanhamento, pode-se inferir que houve melhora em 
30% no quadro de dor e foi eficaz na cicatrização da fissura em 30%.
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EFEITO DO VENENO DO ESCORPIÃO TITYUS 
SERRULATUS NA MIELOPOIESE MEDULAR E SOBRE 

O NÚMERO DE LEUCÓCITOS PERIFÉRICOS NO 
SANGUE DE CAMUNDONGOS

Voluntária: Sandra Santos Cardoso (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Fábio Henrique Kwasniewski

[INTRODUÇÃO] Os acidentes desencadeados por escorpiões do gênero Tityus 
são um problema de saúde pública no país, especialmente devido ao risco 
de morte quando as vítimas são crianças. Nos acidentes graves são também 
encontrados sinais de inflamação sistêmica (p. ex. leucocitose e citocinas no 
soro). [METODOLOGIA] Camundongos Swiss machos receberam 200mg/kg via 
intraperitonial (ip) do veneno do T. serrulatus (vTs) e após 30 min, 1, 3, 6 ou 24 
horas foram sacrificados, e a expansão clonal de células da medula óssea (MO) 
avaliada in vitro (7 dias a 37oC e 5% de CO2) sem ou com uma mistura de fatores 
de crescimento (SCM). As colônias resultantes foram contadas em aumento 
de 40X. Do sangue periférico realizamos as contagens totais e diferenciais de 
leucócitos. Os dados foram analisados pelo teste t de Student não pareado, 
sendo P<0,05  considerado significante. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Leucocitose 
e neutrofilia ocorreram a partir dos 30 minutos, perdurando até a 24ah; quando 
também surgiram linfocitose, eosinofilia e monocitose. A administração in vivo 
do vTs não induziu crescimento de colônias, a menos que a SCM fosse adicionada 
in vitro, quando houve um sinergismo entre eles. É provável que a leucocitose e 
neutrofilia que ocorrem entre os 30 min e a 1ah sejam resultado da mobilização 
dos leucócitos marginais (LM) da microcirculação, enquanto que a partir da 3ah, 
efeito de fatores liberados pelo vTs, atuando na MO. Na mobilização dos LM 
e da MO podem ter sido importantes a liberação de alguns fatores como IL-
6, adrenalina  e GM-CSF. [CONCLUSÃO] O vTs altera a dinâmica dos leucócitos 
em camundongos, provavelmente mobilizando inicialmente os LM e depois 
induzindo sua produção e também mobilização a partir da MO.
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MODELOS EXPERIMENTAIS DE DESNERVAÇÃO DO 
TUBO DIGESTIVO. ESTUDO RETROSPECTIVO.

Voluntária: Thaís Gomes Marques (Curso de Medicina)
Colaborador:  Tiago Jabes Fernandez
Orientador:  Prof. Dr. Carlos Guilherme Giazzi Nassri 

[INTRODUÇÃO] Os modelos de desnervação do tubo digestivo são amplamente 
justificáveis, pois no Brasil doenças que induzem a esse quadro são bastante 
prevalentes, como a Doença de Chagas. Experimentalmente, pode-se proceder 
tanto a desnervação intrínseca quanto a extrínseca. Com o objetivo de 
determinar o melhor modelo a ser utilizado quando de um procedimento de 
desnervação do trato gastrintestinal, foi realizado este estudo retrospectivo 
[METODOLOGIA] Foram estudados os seguintes tipos de modelos: desnervação 
extrínseca e desnervação intrínseca, bem como levantadas as informações 
sobre linhagens com desnervação congênita. [DISCUSSÃO] Em desnervação 
extrínseca parassimpática, as vagotomias, principalmente realizadas em cães, 
são o método mais seguro, sendo a técnica de menor número de complicações 
a gástrica proximal ou superseletiva. Em desnervação extrínseca simpática, o 
método cirúrgico, com extirpação dos gânglios celíaco e mesentérico superior, 
é o de maior facilidade de execução no rato e de eficácia comparável ao 
químico (administração subcutânea de guanetidina em ratos). Em desnervação 
intrínseca, o método mais utilizado é o químico com a administração de 
surfactantes, principalmente o cloreto de benzalcônio, em serosa jejunal de 
ratos, pois o método cirúrgico apresenta grande risco de perfuração visceral. 
Estudos em modelos animais com desnervação congênita associaram a Doença 
de Hirchsprung a uma etiologia hereditária. [CONCLUSÃO] A observação de 
Linhagens com Desnervação Congênita permitiu uma melhor compreensão a 
respeito da etiologia hereditária da Doença de Hirchsprung. Em Desnervação 
Extrínseca Parassimpática, as vagotomias são o método mais utilizado tendo sua 
aplicabilidade clínica principalmente no tratamento da Doença Ulcerosa Péptica. 
Em Desnervação Extrínseca Simpática, pode-se proceder com segurança tanto à 
administração de Guanetidina, como à Ganglionectomia, este último método 
mais fácil tecnicamente, sendo portanto mais empregado. Em Desnervação 
Intrínseca, a aplicação de Surfactantes, principalmente o Cloreto de Benzalcônio, 
é o método de escolha.
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INFLUÊNCIA DOS ÁCIDOS VOLÁTEIS NAS 
ANASTOMOSES INTESTINAIS TÉRMINO-TERMINAIS. 

ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS

Voluntário:  Tiago Jabes Fernandez (Curso de Medicina)
Colaboradora:  Thaís Gomes Marques (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Carlos Guilherme Giazzi Nassri 

[INTRODUÇÃO] O desvio do trânsito fecal através de colostomias é muito 
utilizado para descomprimir o lado esquerdo do colo em casos de obstrução 
ou para prevenir as complicações das anastomoses colorretais. Um dos maiores 
problemas encontrados pelos cirurgiões, quando da reconstrução do trânsito, é 
a atrofia da parede intestinal do colo excluído, que fica privado de seu substrato 
energético, representado pelos ácidos graxos de cadeia curta provenientes do 
conteúdo intra-luminal. Com o objetivo de reverter ou evitar o processo de 
atrofia da mucosa colônica, o presente estudo visou observar a ação dos ácidos 
graxos de cadeia curta sobre as anastomoses intestinais. [METODOLOGIA] Foram 
utilizados 20 ratos machos da raça Wistar divididos em grupo controle (10 animais) 
e grupo experimento (10 animais), sendo todos submetidos a laparatomia com 
ressecção de segmento colônico de 1cm, incisão em segmento de colo excluído 
e anastomose primária término-terminal em plano único. Logo após realizou-se 
a confecção de duas colostomias. O grupo controle foi infundido através das 
colostomias distais com soro fisiológico 0,9% 20ml duas vezes/semana e o grupo 
experimento com solução de ácidos graxos de cadeia curta (Acetato/Butirato/
Propionato-3:2:1) 20ml duas vezes/semana. Após 21 dias os animais eram 
sacrificados e submetidos a laparatomia sendo retirada a anastomose primária. 
[DISCUSSÃO] Os materiais obtidos (segmento colônico e anastomose primária) 
estão sendo submetidos à análise histológica e bioquímica (dosagem de 
hidroxiprolina). Os animais foram acompanhados através de evolução ponderal 
pós-operatória semanal. [CONCLUSÃO] O modelo experimental foi eficiente 
na medida em que os animais suportaram adequadamente a cirurgia (grande 
porte), recuperando aproximadamente todo seu peso pré-operatório em uma 
semana. Ademais a colostomia distal representou uma boa via de acesso para a 
infusão da anastomose primária, não apresentando complicações significativas. 
Porém não foi possível até o momento obter resultados significativos em 
relação a atrofia colônica, pois a análise histológica e bioquímica ainda está em 
andamento.
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ESTUDO DE CATEPSINA B E HEPARANASE EM 
CARCINOMA ESPINOCELULAR CABEÇA E PESCOÇO

Bolsista/UMC:  Carolina Augusto Vicente (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Ivarne Luis dos Santos Tersariol
Co-orientador:  Profª Dra. Maria A. da Silva Pinhal (Fac. Medicina, 

Fundação ABC)

[INTRODUÇÃO] O carcinoma espinocelular é a neoplasia maligna mais freqüente 
e importante que ocorre em cabeça e pescoço. Estudos sobre a progressão do 
câncer correlacionados aos níveis de catepsina B e heparanase têm mostrado 
que essas enzimas aparecem, freqüentemente, elevadas na maioria dos 
tumores em estádios invasivos. O objetivo desse projeto foi verificar se as 
enzimas catepsina B e a heparanase são marcadores moleculares fidedignos 
para o diagnóstico e acompanhamento da evolução tumoral de tumores de 
cabeça e pescoço.[MÉTODO] Foram obtidos fragmentos de tecidos (malignos 
ou benignos) provenientes de biópsias da mucosa orofaríngea, de pacientes 
previamente indicados para cirurgias. Os tecidos foram homogeneizados e 
o teor de catepsina B presente foi determinado pela hidrólise do substrato 
fluorogênico Z-FR-MCA na presença de inibidor específico de catepsina B CA-
074. Também, foi analisado o teor de catepsina B e heparanase presentes 
em cortes histológicos por reação de peroxidase em preparações de imuno-
histoquímica. [RESULTADOS]. Os resultados mostram elevado teor de catepsina 
B em carcinomas espinocelulares, atividade específica de 33 ± 10 UAF/min.mg de 
proteína (N=10), em relação ao teor da enzima encontrado nas lesões benignas, 
3,9 ± 1,4 UAF/min.mg de proteína (N=10). Esses resultados mostram que o tecido 
tumoral maligno apresentam cerca de oito vezes mais catepsina B ativa do que 
o tecido benigno (Teste t não pareado P < 0,0001). Em relação à heparanase 
foi observado elevada marcação para heparanase nos tecidos cancerosos em 
relação às lesões benignas (c2, P= 0,005). Nos cortes histológicos, a catepsina B 
e a heparanase aparecem particularmente concentradas na porção invasiva do 
tumor.[CONCLUSÃO] Os resultados obtidos até o presente momento mostram 
que a catepsina B e a heparanase são marcadores moleculares úteis para o 
diagnóstico de tumores de cabeça e pescoço.



VII I  CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC /  UMC

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES 63

ESTUDO COMPARATIVO DE ANASTOMOSES COLÔNICAS 
COM USO DE ADESIVOS BIOLÓGICOS EM RATOS

Bolsista/UMC: Fernando Pompeu Piza Vicentine (Curso de Medicina)
Colaboradora:  Heloísa Cristina Uriol Batistussi (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Carlos Guilherme Giazzi Nassri
Co-orientadores:  Prof. Dr. Nelson Fontana Margarido e Prof. Dr. Carlos M. 

Rotta

[INTRODUÇÃO] As operações fundamentais são executadas de maneira 
sistemática e similar, representando uma gama de gestuais simples que habilitam 
o cirurgião a executar procedimentos cirúrgicos complexos.Dentre as operações 
fundamentais, a síntese cirúrgica, que tem o objetivo de aproximar os tecidos 
secionados, tenta recuperar a anatomia local, facilitando as fases iniciais de 
cicatrização.Dentre as diversas técnicas de sutura desenvolvidas utiliza-se 
atualmente suturas manuais, sutura mecânicas, anéis biofragmentáveis ou 
adesivos biológicos (colas).A realização da anastomose intestinal com o uso do 
adesivo biológico implica na necessidade da perfeita manutenção das bocas 
anastomóticas durante o procedimento e para manter esta disposição espacial 
circular pode-se utilizar próteses intra-luminais ou auxílio de pontos.Esta prótese 
é composta de amido, deve ser de baixo custo, fácil obtenção, fácil esterilização 
e absorvível. [OBJETIVO] O objetivo deste trabalho é estudar anastomoses 
intestinais com adesivos (butil-2-cianocrilato) reforçadas com pontos comparadas 
com anastomoses realizadas com pontos separados de mononylon 5-0, utilizando 
prótese intra-luminal em ratos. [METODOLOGIA] Foram estudados 30 ratos, 
machos, da linhagem Wistar divididos em 2 grupos de 15 para a realização de 
anastomose com cola e sutura. Cada grupo foi subdividido em 2 subgrupos de 
5 animais, estudados no 2º dia de pós-operatório, e 10 animais, estudados no 
7º dia de pós-operatório. Conforme o grupo a qual pertence o animal foram 
feitas anastomoses com pontos separados de fio mononylon 5-0 ou utilização 
de adesivo cirúrgico (Butil-2-cianocrilato) reforçado com dois pontos 5-0 
mononylon.
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ANÁLISE DA REPRODUTIBILIDADE DO EXAME DE 
DOPPLER TRANSCRANIANO EM APARELHO DE 

ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL

Bolsista/UMC:  José do Couto Moraes Neto (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Nitamar Abdala

[INTRODUÇÃO] Reproduzir o exame do Doppler transcraniano (DTC) em 
equipamento de ultra-sonografia (US) convencional. [METODOLOGIA] Foram 
examinados 32 indivíduos voluntários adultos, cuja média de idade foi de 
35 anos, com aparelhos Siemmes G-50, através das janelas transtemporal e 
transoccipital. Estudou-se as artérias cerebrais médias (ACM), anteriores (ACA), 
posteriores (ACP), vertebrais (AV) e basilar (AB). Usou-se a velocidade média de 
fluxo (VMF), pico de velocidade sistólica, velocidade diastólica final e os índices 
de pulsatilidade e resistência como parâmetros. O ângulo de insonação não foi 
corrigido para que os parâmetros fossem comparados com o DTC. [RESULTADOS] 
A ACM foi visibilizada em 70% dos casos, a ACA em 20%, ACP em 30%, AV em 
30% e a AB em 15%. A mensuração de todos os parâmetros pode ser realizada 
e comparada com os dados da literatura. As médias das VMF foram para a ACM: 
41,5 cm/s, ACA: 33,5 cm/s, ACP 27,5 cm/s, AV: 22 cm/s e AB: 39 cm/s. [CONCLUSÃO] 
Os valores médios das VMF se mostraram dentro dos padrões da normalidade 
com relação ao DTC quando comparados com a literatura pertinente, portanto 
o exame se mostrou reprodutível quanto a obtenção dos dados, entretanto a 
exceção da ACM, a freqüência de detecções das outras artérias se mostrou muito 
baixa, o que não permite, que esse método possa ser empregado como rotina, 
porém podendo eventualmente ser utilizado em casos de dúvida quando não 
há aparelho específico disponível no serviço.
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ESTUDO COMPARATIVO DOS MODELOS EXPERIMENTAIS 
DE CARCINOGÊNESE DE COTO GÁSTRICO

Voluntária:  Renata Kelly Lepre (Curso de Medicina)
Orientador:  Prof. Dr. Carlos Guilherme Giazzi Nassri

[INTRODUÇÃO] Constituir estudo crítico por meio de análise sistemática e 
compilação de dados atualizados sobre a carcinogênese de coto gástrico, onde 
é possível verificar-se a incidência, freqüência, vantagens e desvantagens dos 
modelos utilizados, visto que através de estudos realizados a carcinogênese de 
coto gástrico é bastante prevalente em média após décadas de uma ressecção 
gástrica parcial. [METODOLOGIA] Foi estudada a evolução do tratamento da 
carcinogênese do coto gástrico, bem como os tipos de cirurgia utilizados nos 
modelos experimentais com a intenção de mimetizar a carcinogênese de coto 
gástrico. [RESULTADOS] O risco significativo de malignização da mucosa do coto 
gástrico ocorre principalmente entre 20 a 30 anos de pós-operatório. Os principais 
fatores de risco verificados foram: refluxo êntero-gástrico, presença de infecção 
pela bactéria Helicobacter  pylori e gastrite atrófica. Os modelos propostos 
foram realizados em ratos e cães, nestes foram realizadas as técnicas cirúrgicas 
propostas para eliminar os riscos: Billroth I, Billroth II, associadas a Y de Roux 
ou Braun, sendo a mais efetiva a Billroth II associada ao Y de Roux. A cirurgia 
utilizada para evitar a carcinogênese de coto gástrico é através gastrectomia 
parcial com anastomose BII + Y de Roux ou BII + Braun, pois estas cirurgias 
eliminam o refluxo duodeno-gástrico. [CONCLUSÃO] Melhor técnica cirúrgica 
para mimetizar a carcinogênese de coto gástrico é através da anastomose BII.
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 
FRENTE AO PACIENTE COM EPILEPSIA

Bolsista/UMC:  Dilson Ruggiero Custódio (Curso de Enfermagem)
Colaborador:  Joaquim Aguilera Junior (Curso de Enfermagem)
Orientador:  Prof. Dr. Ricardo Mario Arida
Co-Orientador:  Prof. Dr. Fúlvio Alexandre Scorza

[INTRODUÇÃO] A epilepsia é a doença neurológica crônica mais comum e 
acomete em média 2% da população brasileira. Desde a década de 40, havia uma 
preocupação com os efeitos provocados pelas epilepsias e seu tratamento na 
qualidade de vida dos pacientes, culminando hoje em uma área de considerável 
importância e atenção na prática clínica. Sendo assim avaliamos conhecimento 
dos profissionais de enfermagem frente a estes problemas, uma vez que os 
mesmos lidam rotineiramente com este tipo de paciente. [METODOLOGIA] 
Trata-se de um estudo quantitativo de caráter descritivo. Foi usado para coleta 
de dados um questionário numa população composta de 93 indivíduos de 
ambos os sexos, compostos aleatoriamente de: enfermeiros em atividade clínica 
e docentes em atuação didática. [RESULTADOS] Os dados revelaram que 92% 
dos enfermeiros avaliados eram do sexo feminino e a faixa etária destes variou 
entre 24 a 61 anos. Interessantemente, 99% dos entrevistados já ouviram falar 
de epilepsia e 70% destes já prestaram socorro a uma crise epilética. Apesar 
de 90% dos indivíduos mostrarem conceitos corretos sobre as epilepsias (uma 
descarga elétrica anormal no cérebro), ainda existe dúvida sobre os efeitos causais 
dessa patologia, pois 13% dos entrevistados acreditam que as epilepsias são 
contagiosas, 60% que tem herança genética e 60% acreditam que as epilepsias 
são secundárias de outras doenças cerebrais. Além disso, 19% dos entrevistados 
acreditam que as epilepsias não podem ser parciais ou totalmente controladas 
e 10% apontam ter receio de um indivíduo com epilepsia.  [CONCLUSÃO] Os 
resultados mostram que mesmo tendo acesso às informações sobre o assunto, 
alguns profissionais mostram-se desinformados quanto às epilepsias.
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A HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES 
PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL 

Voluntária:  Letícia Tieko Pedroso Assato (Curso de Fisioterapia)
Colaboradora:  Kátia Roberta Tatsuno (Curso de Fisioterapia)
Orientador:  Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti

[INTRODUÇÃO] Observar a importância da hidroterapia em pacientes portadores 
de Paralisia Cerebral. [MÉTODO]: Participaram da pesquisa 20 indivíduos 
portadores de Paralisia Cerebral de três clínicas Universitárias de Fisioterapia da 
região da grande São Paulo e do Alto Tietê, sendo   60%   do  sexo  masculino e 
40% do sexo feminino. Os voluntários apresentaram idade média de 8,56 anos. 
Utilizou-se um questionário contendo perguntas fechadas e abertas, voltado 
para os estagiários. [Resultados]: Com relação a equipe multidisciplinar 3,7% 
dos voluntários utilizam psicólogo, 22,2% visitam médicos regularmente, 3,7% 
fazem tratamento com  um dentista, 7,4% utilizam os  serviços de um pedagogo 
ou professor e 7,4 % utilizam somente a Fisioterapia como meio de tratamento, 
11,1% utilizam a terapia ocupacional aliada à Fisioterapia, enquanto 18,5% dos 
pacientes são tratados por  fonoaudiólogos, o �2o = 19,40 e �2c = 14,07. Verificou-
se ainda que a situação do tônus muscular ao final da sessão hidroterápica, 
no caso 5% dos voluntários não constataram melhora, já 10% dos pacientes 
obtiveram acentuada melhora e 45% apresentaram leve melhora. [Conclusão]: 
Verificou-se que a hidroterapia promove um relaxamento muscular, redução de 
tônus e espasticidade. O tipo clínico mais freqüente é espástico. Observou-se 
que grande parte dos pacientes necessitam de tratamento interdisciplinar, já 
que o paciente pode vir a apresentar desordens como perdas auditivas, disfasias 
e distúrbios oftalmológicos.
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PREVALÊNCIA DE DOR E LESÃO EM JOVENS 
ATLETAS PRATICANTES DE BASQUETE E 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Bolsista/UMC:  Guilherme Manna Cesar (Curso de Fisioterapia)
Colaborador:  Tabajara de Oliveira Gonzalez
Orientadora:  Prof ª Dra. Daniela Ap. Biasotto-Gonzalez

[INTRODUÇÃO] Este estudo objetivou coletar dados sobre a qualidade de vida de 
jovens atletas de Basquete durante o campeonato oficial e indicar a prevalência 
de lesões (traumáticas ou atraumáticas) em cada faixa etária. [METODOLOGIA] 
45 atletas do sexo masculino, idades 12 - 16 anos, participaram desta pesquisa. 
Estes atletas participaram do Campeonato Paulista de Basquetebol nas categorias 
Mini-Mirim, Infantil e Infanto-Juvenil. Os questionários internacionalmente 
reconhecidos de qualidade de vida e dor foram aplicados em 4 fases diferentes 
do campeonato. [RESULTADOS] O domínio dor apresentou o menor escore (64.5), 
observado na fase pré-campeonato na categoria Mini-Mirim; vitalidade foi o 
domínio com escore mais baixo durante todas as coletas em todas idades. Foram 
observadas diferenças estatísticas (p < 0.05) nos domínios capacidade funcional, 
dor, aspectos emocionais e vitalidade. Os domínios capacidade funcional e aspecto 
social mantiveram-se elevados em todas as categorias. As lesões atraumáticas se 
sobressaíram sobre as lesões traumáticas, com maior incidência na categoria 
Infanto-Juvenil, durante o final do campeonato (53.84%), e Infantil, nesta 
mesma fase (50%). Estas mesmas categorias apresentaram a maior taxa de lesões 
traumáticas (20%), observadas durante o início do campeonato. [CONCLUSÃO] 
Embora vitalidade e dor foram observados com escores baixos, a qualidade de 
vida não foi afetada nestes atletas. Lesões traumáticas foram mais freqüentes 
durante o início do campeonato nas categorias Infantil e Infanto-Juvenil, porém 
as lesões atraumáticas foram prevalentes, sendo observadas progressivamente 
em todas as idades.
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ESTUDO TRANSVERSAL DO RELATO DA QUALIDADE DE 
VIDA DOS PACIENTES COM FIBROMIALGIA, ATENDIDOS 

NA CLÍNICA ESCOLA DE MOGI DAS CRUZES

Bolsista/CNPq:  Isabella Pinedo Simões (Curso de Fisioterapia)
Orientadora:  Profª. Dra. Daniela Ap. Biasotto Gonzalez

[INTRODUÇÃO] A definição atual da síndrome fibromialgica é decorrente da 
aplicação dos critérios de classificação desenvolvidos pelo American College of 
Rheumathology – ACR, em 1990, que utilizam duas variáveis: dor generalizada 
crônica (com mais de três meses de duração) e, dor a palpação de pelo menos 
11 de 18 locais específicos do corpo (os pontos dolorosos). Sua fisiopatologia 
ainda é desconhecida, a teoria mais aceita no momento integra uma disfunção 
no sistema nervoso central em regular a sensibilidade dolorosa. Este estudo teve 
por objetivo avaliar o relato da qualidade de vida de fibromialgicos atendidos 
no Setor de Reumatologia do Instituto Central de Saúde e verificar o maior e 
menor domínio. [METODOLOGIA] 20 pacientes de ambos os sexos, com idade 
entre 35 e 68 anos, participaram desta pesquisa. Foi aplicado neste estudo a 
versão brasileira do questionário de qualidade de vida, SF-36. Sendo avaliado 
o maior e menor escore dos domínios estudados. [RESULTADOS] Os domínios 
Capacidade Funcional e Aspectos Sociais obtiveram as maiores médias (47,27 
e 44,38), portanto não influenciaram de forma negativa na qualidade de vida  
dos pacientes fibromialgicos avaliados no setor de Reumatologia do Instituto 
Central de Saúde, porém, aspectos emocionais, aspectos físicos e dor, foram os 
domínios que se apresentaram com médias mais baixas (0; 0; 26,35), sendo que a 
maioria dos voluntários assinalaram que apresentavam dificuldade em realizar 
atividades vigorosas, como correr ou andar vários quarteirões. [CONCLUSÃO] 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar que os domínios 
Capacidade Funcional e Aspectos Sociais obtiveram os melhores scores, sendo 
que Aspectos Funcionais e Sociais os principais fatores negativos apresentados 
pelos voluntários estudados.
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ESTUDO AVALIATIVO DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL 
EM PACIENTES PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL 
ESPÁSTICA E SUA CORRELAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE 

DEFORMIDADES ARTICULARES

Voluntária:  Joseanny da Cruz Gonçalves (Curso de Fisioterapia)
Orientadora:  Profª M. Sc. Tereza Cristina Carbonari de Faria

[INTRODUÇÃO] Paralisia Cerebral (PC) é uma disfunção sensório-motora em 
razão de uma lesão do encéfalo imaturo de caráter não progressivo. A PC tipo 
espástica é a mais comum e caracteriza-se por aumento do tônus muscular, 
sendo que no tetraparético espástico há comprometimento dos quatro 
membros e no diparético espástico os membros superiores apresentam melhor 
função que os inferiores. A proposta deste trabalho foi de analisar a presença 
ou riscos de luxação de quadril nesses pacientes, verificar as possíveis alterações 
articulares e observar em qual dos dois tipos de PC a luxação é mais freqüente. 
[METODOLOGIA] Participaram desta pesquisa 13 pacientes portadores de PC 
do tipo diparético e tetraparético espástico, sem deambulação que realizavam 
tratamento na Clinica de Fisioterapia da Universidade de Mogi das Cruzes. Para 
a coleta dos dados foram necessárias uma ficha de avaliação, um goniômetro e 
uma fita métrica. A avaliação física foi realizada após autorização dos pais ou 
responsáveis, que posteriormente obtiveram as devidas orientações de acordo 
com as particularidades de cada paciente. [RESULTADO] Dos pacientes avaliados 
23,08% eram diparéticos espásticos e 76,92% tetraparéticos espásticos. Em 84,6% 
a amplitude de movimento de abdução de quadril foi menor que 30º, o que 
representa risco para luxação. O risco de luxação de quadril foi mais observado 
nos diparéticos espásticos, em 66,66% destes e a luxação estava presente em 
50% dos tetraparéticos espásticos. A alteração articular mais freqüente, presente 
em 23,10%, foi à flexão de joelho. [CONCLUSÃO] A luxação de quadril está 
mais presente nos pacientes tetraparéticos do que nos diparéticos, no entanto 
ambos apresentam riscos para luxação de quadril. Portanto deve-se trabalhar 
com orientações específicas além, de tratamento fisioterápico para prevenção 
desta deformidade.
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DESENVOLVIMENTO DE BOMBOM COM RECHEIO 
À BASE DE SOJA E PECTINA E ESTUDO DE 

ACEITABILIDADE

Bolsista/UMC:  Rosana Hideko Takeuchi (Curso de Nutrição)
Orientadora: Profª Dra. Luciane Mie Kawashima

[INTRODUÇÃO] O interesse crescente por uma melhor qualidade de vida encontra-
se relacionado ao aumento da sobrevida da população, fato observável até 
mesmo em países em desenvolvimento como o Brasil; nesse ínterim, o estudo de 
alimentos funcionais como a soja e fibras solúveis adquirem grande importância, 
graças aos seus possíveis efeitos benéficos à saúde humana. Dentro dessa 
perspectiva, o trabalho em questão propõe o desenvolvimento de um bombom 
à base de soja e pectina, analisando concomitantemente sua aceitabilidade. 
[METODOLOGIA] Foram preparadas três amostras de bombons, sendo a controle 
composta de castanha de caju e sem adição de pectina, a amostra 1, composta 
por 38% de soja e 8% de pectina e finalmente, a formulação 2, com 30% e 
4,5% dos mesmos produtos. Posteriormente, realizou-se uma análise sensorial 
com 42 provadores não treinados, os quais avaliaram a impressão global dos 
bombons através de uma escala hedônica não estruturada. [RESULTADOS] O 
teste de Tukey demonstrou não haver diferenças significativas nas impressões 
globais quando comparados entre si, o bombom controle e a formulação 2, 
sendo o mesmo observado na comparação entre as duas formulações com soja 
e pectina. Ao mesmo tempo, o teste revelou diferença significativa ao nível de 
1% entre a amostra controle e a formulação 1. [CONCLUSÕES] A formulação 2, 
com menores concentrações de soja e pectina, apresentou-se sensorialmente 
aceitável, atendendo dessa maneira às exigências do mercado atual, o qual 
deseja produtos com adequadas qualidades sensoriais e nutricionais.
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DIETAS PARA EMAGRECIMENTO VEICULADAS 
PELA MÍDIA: AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA 

SAÚDE DOS USUÁRIOS

Voluntária:  Alessandra Yuri Kitaura (Curso de Nutrição)
Orientadora:  Profª Dra. Elizabeth Mieko Egashira

[INTRODUÇÃO] A mídia vem divulgando padrões de beleza não condizentes 
com as práticas alimentares que os profissionais da saúde apontam como 
saudáveis. A população é levada a experimentar métodos fáceis e rápidos para 
emagrecimento, como as dietas ‘milagrosas’. O objetivo deste estudo foi avaliar 
os benefícios e malefícios que as dietas para redução do peso corpóreo divulgadas 
pela mídia possam trazer ao organismo humano. Foram analisados os seguintes 
aspectos: alimentos recomendados, o total energético proposto, conteúdo 
de macronutrientes, micronutrientes e fibras das dietas e recomendação de 
prática de atividade física. [METODOLOGIA] Foram selecionadas vinte dietas, 
duas retiradas de web-sites e dezoito retiradas de revistas comercializadas em 
banca de jornal. Os valores nutricionais das dietas foram calculados através do 
programa Virtual Nutri. Os grupos de alimentos foram analisados de acordo com 
a Pirâmide Alimentar Adaptada para a população brasileira, os macronutrientes 
de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde e os 
micronutrientes e as fibras conforme os valores de referência (Dietary Reference 
Intake). [RESULTADOS] Entre as vinte dietas analisadas, 95% não atingiram a 
recomendação de leite, 90% eram dietas hiperprotéicas, 60% hipoglicídicas e 
35% hiperlipídicas. Com relação aos micronutrientes, o cálcio, o ferro e o ácido 
fólico não atingiram a recomendação em 100% das dietas e 20% estavam acima 
do nível tolerável de vitamina A. [CONCLUSÃO] As dietas de emagrecimento 
veiculadas pela mídia podem trazer, a longo prazo, deficiências nutricionais ao 
organismo humano. Para perda de peso, é necessário um programa individual 
que associe uma dieta nutricionalmente balanceada com a prática de exercícios 
físicos regulares e freqüentes.
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RESGATE HISTÓRICO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

Bolsista/UMC:  Adriana Flaviana Lucena de Morais (Curso de Nutrição)
Orientadora:  Profª M. Sc. Susana Fonseca da Silveira

[INTRODUÇAO] Em 1939 criou-se o primeiro curso de Nutrição no Brasil 
denominado Curso de Nutricionistas (atual curso de Graduação em Nutrição da 
Universidade de São Paulo). O curso de Nutrição da Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) foi o segundo implantado no estado de São Paulo e o primeiro 
entre universidades privadas, criado em 1974. [METODOLOGIA] Este estudo foi 
realizado no período de Ago/2003 a Julho/2005, por meio de uma abordagem 
histórica através de documentos existentes na UMC referentes ao Curso de 
Nutrição e documentos cedidos pelo CRN-3 referentes aos egressos, assim como 
informações obtidas através de depoimentos de docentes, discentes, egressos 
e funcionários. [RESULTADOS/DISCUSSAO] Fez-se necessário à criação do curso 
de Nutrição da UMC devido à escassez de cursos e profissionais nesta área. 
Até 2005, 1746 alunos concluíram o curso, estando 1566 inscritos no CRN-3. 
Na primeira década o curso formava, em media, 94 alunos por ano. Quanto 
aos egressos do curso, 26,7% trabalham na área clínica e 23,3% em Unidades 
de Alimentação e Nutrição, referente a faixa salarial, 54,5% recebem de 3 a 
6 salários mínimos, 65,2% mostraram-se satisfeitos com seu atual emprego. 
O corpo docente apresentou uma crescente evolução em sua qualificação e 
o projeto pedagógico do curso mostrou-se dentro do preconizado pelo MEC. 
[CONCLUSÃO] É expressivo o número de nutricionistas formados pelo curso. 
Muitos egressos declararam estarem satisfeitos com o atual emprego e atuam 
na área de preferência. O curso tem uma boa estrutura para formar profissionais 
capacitados. A carga histórica do curso e a boa qualificação dos docentes  
contribuem para este fato.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E 
ADEQUAÇÃO PROTEICO-CALÓRICA DE REFEIÇÕES 

PRONTAS EMBALADAS PARA CONSUMO 
INDIVIDUAL (“MARMITEX”)

Voluntária:  Aidilys Margareth Vitiello (Curso de Nutrição)
Orientadora:  Profª. Dra. Luciane Mie Kawashima

[INTRODUÇÃO] A chamada alimentação fora do domicílio realizada em bares, 
restaurantes, redes de “fast food” e mesmo em vendedores ambulantes, tem 
importância crescente desde os anos 1970. Este tipo de alimentação absorveu, 
em média, 25,3% dos gastos totais das famílias com alimentação em 1996. 
Atualmente, são poucas as pessoas que fazem suas refeições em casa, seja 
por falta de tempo ou pela distância da residência ao trabalho. A procura 
pelas refeições prontas embaladas (“marmitex”) vem sendo uma alternativa 
crescente, porém são raras as informações publicadas sobre a composição e 
adequação nutricional destas. [METODOLOGIA] Foram coletadas e analisadas 
17 amostras de refeições prontas embaladas (“marmitex”) fornecidas por 
restaurantes situados no município de Mogi das Cruzes, São Paulo.Com as 
análises obteve-se a composição centesimal das refeições. [RESULTADOS] As 
médias obtidas foram: 67,7% (variação 61,5-74,5%) de umidade, 5,0 % (variação 
2,3-9,5%) de lipídios, 7,3% (variação 5,4-11,5%) de proteínas, 1,5 % (variação 
1,1-1,8%) de cinzas, e por diferença carboidratos 18,5% (variação 10,5-25,9%). 
Em termos de cálculo energético, na média, uma refeição forneceria 1078 Kcal, 
representando neste total 19,8 % de proteínas, 49,7% de carboidratos e 30,5% 
de lipídios.[CONCLUSÃO] Através dos resultados médios podemos concluir que 
há um desbalanço de nutrientes, já que o recomendado numa refeição seria 
termos 55-65% de carboidratos, 20-30% de lipídeos e 10-15% de proteínas.
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PERFIL HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE MARMITEX 
COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Voluntária:  Juliana Megumi Nisio (Curso de Nutrição)
Colaborador:  Thiago Toshikazu Koga
Orientadora:  Profª Dra. Ana Maria de Souza Pinto Zanardi

[INTRODUÇÃO] O consumo de alimentos no Brasil nos últimos vinte anos, vem 
sofrendo crescentes mudanças, principalmente nas regiões metropolitanas, 
gerando um crescimento no setor de restaurantes. A produção de refeições 
em grandes quantidades possibilita práticas incorretas na manipulação 
dos alimentos. Avaliar o perfil higiênico-sanitário das refeições, verificar a 
temperatura dos alimentos, a higiene do manipulador, a higiene ambiental e 
inspecionar as condições estruturais dos restaurantes, foram os objetivos deste 
estudo. [METODOLOGIA] Utilizaram-se placas Petrifilm 3M em 25 amostras 
indicativas para análise microbiológica. A temperatura foi verificada através 
de termômetro mira laser com faixa de temperatura de –18ºC a 260ºC. Para 
averiguação das condições estruturais dos restaurantes foi aplicado um “checklist” 
baseado na Portaria CVS 6/99. [RESULTADOS] Identificou-se contaminação 
por coliformes fecais em 8% das preparações quentes, e coliformes totais em 
76% das preparações frias. A uniformização dos manipuladores de alimentos 
apresentou-se 64% inadequados e, em 40% dos estabelecimentos registrou-
se presença de insetos. A temperatura dos alimentos encontrou-se na faixa de 
34ºC a 49,5ºC em carnes, e 22ºC a 29ºC em saladas. [CONCLUSÃO] Observaram-
se níveis significativos de coliformes fecais em preparações quentes e coliformes 
totais em preparações frias, assim como irregularidades nas condições estruturais 
dos restaurantes. A manutenção da temperatura quente e fria dos alimentos 
encontrou-se fora dos padrões estipulados pela legislação.
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PERFIL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA E 
UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA.

Bolsista/UMC:  Juliana Suda Ogata (Curso de Nutrição)
Colaboradora:  Adriana Flaviana Lucena de Morais 
Orientadora:  Profª Dra. Rita Maria Monteiro Goulart

[INTRODUÇAO] O consumo de substâncias visando aumentar o desempenho 
em atividades físicas é tão antigo quanto o envolvimento do homem nestas 
atividades. Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil e o consumo de 
suplementos nutricionais e anabolizantes. [METODOLOGIA] Participaram 
do estudo 58 praticantes de atividade física freqüentadores de academias de 
ginástica na cidade de Caçapava, no período de Ago/04 a Nov/04. Os sujeitos 
foram convidados a participar do estudo respondendo a um questionário sobre 
utilização de Esteróides Anabolizantes Androgênicos (EAA) e suplementos 
nutricionais. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] A maioria dos entrevistados (89,5%) não 
utilizavam suplemento nutricional ou EAA e 10,5% mencionaram seu uso, 65,5% 
tinham ensino superior completo ou incompleto, 66,7% possuíam renda mensal 
familiar superior a 7 s.m. Os suplementos consumidos foram: whey protein, 
creatina, aminoácidos, proteínas, albumina, centrum e dextrose. A maioria 
dos sujeitos usuários de suplementação referiram não conhecer as substâncias 
consumidas. [CONCLUSÃO] Pode-se concluir que a população estudada possui 
alto nível de escolaridade e renda mensal familiar acima da média da população 
brasileira. Os suplementos nutricionais e EAAs são adquiridos com facilidade e 
sem prescrição de um profissional habilitado, evidenciando a falta de fiscalização 
dos órgãos competentes. É necessária a realização de programas de educação 
nutricional para praticantes de atividade física a fim de que suas necessidades 
nutricionais sejam alcançadas através de uma alimentação saudável.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA NEOFORMAÇÃO 
ÓSSEA NA REPARAÇÃO DE DEFEITOS TÍPICOS DE 
TAMANHO CRÍTICO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL 

EM TÍBIAS DE COELHOS.

Bolsista/UMC:  Simone Cristina Paes (Curso de Odontologia)
Orientador:  Prof. Dr. Nelson Adami Junior
Co-Orientador:  Prof. Dr. Bruno König Junior

[INTRODUÇÃO] Este estudo quantificou a neoformação óssea, no decurso da 
reparação de defeitos unicorticais, distintamente distribuídos em compartimento 
córtico-esponjoso da porção proximal da diáfise da tíbia. [METODOLOGIA] 
Aleatoriamente, uma das tíbias de seis coelhos adultos Nova Zelândia, hospedou 
dois defeitos ósseos de 6mm de diâmetro, eqüidistantes em cerca de 1,0cm e 
a oposta, outro de 8mm. Cada defeito, acondicionou o mineral ósseo bovino 
anorgânico granulado reabsorvível, produzido e disponível no mercado nacional 
(Pro-Bone®). Depois de oito semanas, as amostras foram incluídas em resina 
acrílica e processadas para avaliação histológica. As mensurações morfométricas 
sucederam em microscópio de fluorescência, com base no registro de três 
marcadores fluorocromáticos de colorações distintas, qualificado por programa 
de computador específico (Image Pro-Plus 4.1). A confirmação da vitalidade 
óssea, sobreveio pelos métodos de luz de polarização, picro-sírius e do azul 
de toluidina. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] À parte da biocompatibilidade e da 
propriedade osteocondutiva do material de enxertia, inexistiu a regeneração. 
Estatisticamente, a produção óssea procedeu sem diferenças expressivas, de 
periodicidade e intensidade, entre os defeitos de 6mm proximal (285.063µm²) 
e distal (212.590µm²) e o de 8mm (287.468µm²). Considerando a idealidade do 
defeito de tamanho crítico, à avaliação da eficácia de qualquer tipo de enxerto 
ósseo, o Pro-Bone detém reabsorção perdurável e alta biodegradabilidade. 
[CONCLUSÃO] A qualidade do tecido ósseo da tíbia, não intervém 
significativamente à ossificação de defeitos de médio e grande porte.
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AVALIAÇÃO DO ETIL-CIANOACRILATO NA 
ESTABILIDADE DO IMPLANTE DE HIDROXIAPATITA 

MICROPARTICULADA EM CAVIDADES ÓSSEAS

Voluntário:  Marcelo Ferreira Machado (Curso de Odontologia)
Colaboradora:  Carina Soares Pinto (Curso de Odontologia)
Orientador:  Prof. Dr. Josué Lourenço Santiago

[INTRODUÇÃO] A hidroxiapatita é um material de fácil manipulação, mas 
no leito receptor ocorre a migração das partículas devido à instabilidade de 
posicionamento. [METODOLOGIA] Utilizamos 12 ratos, divididos em 4 grupos de 
3 animais cada, submetidos à cirurgia. Após a tricotomia na coxa de ambos os lados 
foi realizada a incisão na pele de aproximadamente 30mm de comprimento, em 
seguida a divulsão da musculatura e incisão do periósteo expondo o tecido ósseo. 
Confeccionou-se uma loja cirúrgica, com 1mm de largura, 2mm de comprimento 
e 1mm de profundidade. No fêmur direito preencheu-se a cavidade óssea com 
hidroxiapatita e por cima uma camada do adesivo Super BonderÒ; no esquerdo 
a cavidade foi preenchida com hidroxiapatita apenas, após fez-se a sutura por 
planos. Após 3, 7, 14 e 21 dias do pós-operatório os animais foram sacrificados 
e as peças colhidas, processadas e analisadas por microscopia óptica comum no 
laboratório de Patologia da FOUSP. [RESULTADOS] Observou-se no grupo de 3 
dias presença de infiltrado inflamatório mononuclear circundando o material, 
estendendo-se mais para as fibras musculares nos lados com Super BonderÒ. 
Aos 7 dias viu-se formação de tecido fibrocelular com presença de células 
gigantes e neoformação óssea envolvendo o material, especialmente no lado 
sem etil-cianoacrilato, nota-se fragmentos do material implantado espalhados 
e circundados por células multinucleadas. Aos 14 dias detectou-se neoformação 
óssea com presença de células gigantes multinucleadas circundando fragmentos 
do material para os dois casos. Aos 21 dias notou-se neoformação óssea e 
resposta inflamatória diminuída em todos os lados. [CONCLUSÃO] O implante 
de hidroxiapatita com e sem a aplicação do adesivo à base de etil-cianoacrilato 
apresentou comportamento semelhante.
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PROPOSTA DE NOVOS MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS CONTENDO PRÓPOLIS E SUA 

CITOTOXIDADE EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS V79

Voluntário:  Bruno Haddad Paraventi (Curso de Odontologia)
Orientadora:  Profª Dra. Elisa Esposito

[INTRODUÇÃO] Em sua maioria as patologias bucais são causadas por 
microrganismos ou intensificadas por estes. A pesquisa de novas substâncias, 
principalmente naturais, que possam atuar como adjuvantes no tratamento 
odontológico torna-se importante neste contexto. A Própolis tem sido 
intensamente estudada por suas propriedades biológicas e por possuir atividade 
antimicrobiana já constatada contra bactérias orais. [METODOLOGIA] Foram 
formulados quatro tipos de materiais e adicionados à própolis, dentre eles 
um gel de carboximetilcelulose, um gel orabase, um medicamento intracanal 
(NDP sem paramonoclorofenol) e um cimento provisório a base de Hidróxido 
de Cálcio PA. Foi realizado o teste da atividade antimicrobiana de todos os 
materiais formulados através do método de difusão. No teste de citotoxidade da 
própolis foi utilizada a metodologia do MTT sendo testadas oito concentrações 
diferentes da própolis (3,4; 5,6; 8; 10; 12; 15; 20 e 25mL/mL)e um controle com 
álcool de cereais (3,4 mL/mL) por 72h a 37°C em atmosfera úmida contendo 
5% de CO2. [RESULTADOS] Todos os materiais testados possuíram atividade 
antimicrobiana satisfatória quando comparados ao controle. No teste de 
citotoxidade da própolis observou-se a proliferação celular até a concentração 
de 15mL/mL de própolis onde obtivemos uma proliferação celular de 127,84% 
em relação ao controle.[CONCLUSÃO] Os materiais formulados podem se 
constituir numa proposta de novos materiais odontológicos, já que os testes 
realizados mostram uma atividade antimicrobiana satisfatória, além da própolis 
não possuir atividade tóxica sobre as células testadas. 

Agradecimentos: UMC, Mn-Própolis e L´Officine Farmácia de Manipulação.
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ESTUDO DA INIBIÇÃO DE MICRORGANISMOS 
CARIOGÊNICOS POR BACTÉRIAS CROMATOGÊNICAS 

DA PLACA DENTÁRIA

Bolsista/CNPq:  Érika Razé de Oliveira (Curso de Odontologia)
Orientadora:  Profª Dra. Elisa Esposito
Co-Orientadora:  Profª Dra. Cláudia Bincoletto Trindade

[INTRODUÇÃO] Este trabalho objetiva a análise “in vitro” da atividade inibitória 
de bactérias cromatogênicas, as quais estão associados a baixa  prevalência 
de cárie, frente às bactérias cariogênicas. [METODOLOGIA] O isolamento das 
bactérias cromatogênicas da placa dental pigmentada de três pacientes, foi 
realizado em meio Agar Brucella Sangue, Brucella Sangue modificado(10 mg.mL-
1de hemina). Em amostras da placa dental foram feitas as análises de Coloração 
de Gram, microscopia óptica e análise “Electron Density Scanning” (EDS). O 
crescimento bacteriano foi avaliado em meios com diferentes concentrações 
de sulfato ferroso (5%,10%,15%). [RESULTADOS/DISCUSSÃO] As bactérias 
cromatogênicas são diferenciadas pela exigência de hemina e produção de 
pigmentos escurecidos, facilitando sua identificação em meio Brucella Sangue 
modificado. Observou-se um maior desenvolvimento no meio contendo 5% de 
sulfato ferroso, entretanto as concentrações de 10% e 15% não favoreceram 
o crescimento bacteriano. As colônias apresentam caráter Gram negativo e 
morfologia coco-bacilos. Pela técnica de EDS foi observado um teor elevado de 
cálcio e fosfato. Segundo a literatura, a coloração preta seria sulfito ferroso, 
sendo que nesta análise em EDS não foi observado nenhum traço de ferro. 
[CONCLUSÃO] A produção de pigmentos está diretamente relacionada a 
concentração de hemina no meio. O meio contendo sulfato ferroso 15%, inibe 
o crescimento dessas bactérias.O aumento no teor cálcio e fosfato na placa 
analisada, pode estar contribuindo para a redução da dissolução do esmalte 
pelas bactérias cariogênicas, favorecendo a baixa prevalência de cárie.
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IDENTIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE ITATINGA E ADAPTAÇÃO A UM 

NOVO USO DE SEUS EDIFÍCIOS

Bolsista/UMC:  Nelson A. Portéro Junior (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo)

Orientadora:  Profª Dra. Cristina Schmidt

[INTRODUÇÃO] Esta pesquisa visa promover e difundir princípios de conservação 
de patrimônio arquitetônico do Município de Bertioga, através da realização 
de um inventário das construções de interesse histórico da Usina Hidrelétrica 
de Itatinga, inaugurada em 1910. [METODOLOGIA] Foi adotada a metodologia 
do estudo de caso com um diagnóstico do patrimônio que compreendeu: a 
identificação, a determinação da composição e a avaliação das condições do bem 
cultural; acompanhado de documentação e fundamentação teórica. Analisou-
se a Casa de Força e o seu entorno, a Vila de Itatinga, que engloba as casas dos 
funcionários; e a Usina Hidrelétrica, que compõe o conjunto de produção de 
energia - captação, reservação, adução, geração e distribuição. [RESULTADOS] 
Itatinga se insere nas qualificações das normas técnicas e conceituais para a 
compreensão de um patrimônio. Inclusive, existe legislação nos diferentes 
níveis de governo para definir e garantir a proteção, a manutenção e o uso 
dos imóveis. Outro aspecto histórico é o seu entorno. A Usina serve à região 
portuária de Santos mas, está dentro do município de Bertioga, classificado como 
estância balneária, e com atividades que não poluem o ambiente. Localizada 
no sopé da montanha do Parque Estadual da Serra do Mar, foi construída sob 
supervisão inglesa há um século, período marcado pelo do Ciclo do Café. O 
projeto e os materiais para a construção da Vila de Itatinga vieram da Europa e 
se assemelham aos padrões ingleses.[CONCLUSÃO] Todos os procedimentos do 
diagnóstico foram aplicados à Casa de Força e ao seu entorno, indicando que 
possuem características de patrimônio. Existem documentação e atividades que 
identificam a natureza da construção, as alterações realizadas no decorrer do 
tempo, a prática de manutenção e conservação, bem como as definições do seu 
uso. Portanto, é possível destinar a Itatinga novos usos relacionados ao turismo 
ecológico, à pesquisa científica e a práticas histórico-culturais.



VII I  CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC /  UMC

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES 83

ESTUDO DA VIABILIDADE DE RESTAURO DA 
FAZENDA DOS INGLESES, CARAGUATATUBA.

Bolsista/UMC:  Carmem Denise Ramalho (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo)

Orientador:  Prof. Dr. Marco Antônio Plácido de Almeida

[INTRODUÇÃO] A Fazenda dos Ingleses, localizada em Caraguatatuba, litoral 
norte do Estado de São Paulo, com seu conjunto arquitetônico datado de 
1930, constitui-se em um patrimônio histórico relevante. Entretanto, apesar 
de sua importância social, econômica, histórica e cultural, se encontra 
em estado de abandono e em processo de degradação. Observou-se a 
viabilidade da recuperação, restauração e revitalização do núcleo Porto Novo. 
[METODOLOGIA] Foram feitas visitas ao local que possibilitaram verificar as 
condições em que se encontram as edificações, gerando um levantamento 
fotográfico dos detalhes arquitetônicos. Realizou-se a medição das edificações 
a fim de se elaborar as plantas das edificações.  Buscou-se, junto aos antigos 
moradores informações que viabilizassem sua revitalização. [RESULTADOS] 
Foram identificadas as técnicas construtivas e o período a que se referem 
as edificações (1930) e alcançou-se o objetivo de estudar a viabilidade do 
restauro da Fazenda dos Ingleses, incluindo-se também propostas para a sua 
revitalização através de um novo uso. [CONCLUSÕES] As edificações encontram-
se em estado de abandono, mas o conjunto arquitetônico possui potencial 
para ser restaurado e revitalizado. A partir da proposta de um novo uso será 
possível sua transformação em um atrativo turístico regional, além de fonte 
de geração de renda para a comunidade em que esta inserida. 
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ENSINO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: UM EXERCÍCIO PARA A CIDADANIA

Voluntário:  Marcos Antonio Massarin (Curso de Pedagogia)
Orientadora:  Profª Rute Prieto Fernandes Pereira

[INTRODUÇÃO] Um ensino significativo de História desde o início da 
escolarização, possibilita que o aluno se torne um cidadão mais consciente, 
crítico e atuante, que vislumbre a possibilidade de mudanças numa sociedade 
com tantas desigualdades como é a nossa. [METODOLOGIA] Realizamos uma 
pesquisa bibliográfica sobre o ensino de História desde a sua incorporação no 
currículo escolar, apegando-nos às mudanças mais significativas e os objetivos 
que as elites dominantes teriam em relação aos conteúdos trabalhados. 
Juntamente com o referencial teórico, buscamos por meio de uma pesquisa de  
campo analisar como acontece e procede atualmente o ensino de História nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. [RESULTADOS] Ficou evidente que as 
professoras dessa pesquisa tem consciência  que o ensino de História ao qual 
foram submetidas não propiciava o desenvolvimento da criticidade no aluno, 
sendo que a valorização de datas e personagens ilustres continuam sendo a 
marca do ensino desta disciplina. Porém, mesmo sabendo deste agravante, 
continuam de uma forma involuntária repassando a supervalorização do 
“herói”. [CONCLUSÃO] Acreditamos na  necessidade de mudanças na forma 
de se ensinar História,  para que se forme nos alunos uma consciência crítica,  
necessitando, para este fim, de reformulações nos conteúdos e metodologias 
adotadas nas séries iniciais do Ensino Fundamental, assim como uma melhor 
formação do professor, possibilitando que este ofereça a seus alunos condições 
mais significativas de aprendizagem.



VII I  CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC /  UMC

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES 85

UM RAIO X DE TEXTOS PUBLICITÁRIOS DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Bolsista/UMC:  Maísa Aparecida Requena (Curso de Letras) 
Orientador:  Prof. Dr. Ricardo Zagallo Camargo 

[INTRODUÇÃO] O mundo contemporâneo é marcado pela presença da 
propaganda em quase tudo o que nos cerca: revistas, jornais, panfletos, 
outdoors, etc., com o objetivo de divulgar, propagar idéias e principalmente de 
vender. Porém, a propaganda opera por caminhos sutis no sentido de informar, 
persuadir e seduzir o consumidor. Partindo desse ponto, a pesquisa enfoca o 
texto publicitário e os mecanismos presentes no fio discursivo que contribuem 
para a construção da imagem/representação da bebida alcoólica, assim como a 
imagem/representação da empresa/marca. Dessa maneira, a pesquisa tem por 
objetivo demonstrar como é construído o discurso da responsabilidade social 
nos anúncios publicitários de bebidas alcoólicas. [METODOLOGIA] O primeiro 
momento da pesquisa priorizou a área teórica. Em seguida selecionamos o 
corpus que junto a teoria possibilitou o trabalho de análise. [RESULTADOS] 
O tema responsabilidade social vem ganhando espaço nas discussões que 
dizem respeito a preocupação com o fortalecimento dos valores da empresa 
e da manutenção de sua imagem. Dessa forma, foi possível perceber que a 
publicidade de produtos tais como a bebida alcoólica, começa a incorporar o 
discurso da responsabilidade social. Porém, as vozes de incentivo e cautela em 
relação ao consumo ainda estão presas a categoria da antítese: beba X beba 
com moderação. [CONCLUSÃO] De acordo com a análise e o estudo realizado, 
percebemos que nos anúncios selecionados não há, de modo explícito, a mescla 
das vozes de incentivo e cautela em relação ao consumo. As vozes que estão 
inscritas no discurso do anúncio publicitário de bebidas alcoólicas como, por 
exemplo, a voz do status, do prêmio, da sexualidade e da linguagem jovem, 
junto a categoria da antítese, continuam predominantes, legitimando seu 
discurso.
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A CONVERSAÇÃO ESPONTÂNEA NA INTERNET: A 
LINGUAGEM DO ICQ ENQUANTO HIPERTEXTO ELETRÔNICO

Bolsista/CNPq:  Mariana Meira Magalhães (Curso de Letras)
Orientadora:  Profª Dra. Elizabeth Eboli de Mello

[INTRODUÇÃO] A conversação espontânea do ICQ, enquanto hipertexto 
eletrônico, constitui uma nova forma de interação verbal que se realiza por 
meio de uma linguagem econômica e funcional. O foco desta pesquisa é a 
análise das características dessa linguagem com o intuito de identificar as 
regularidades lingüísticas que favorecem o processo de interação entre os 
interlocutores. [METODOLOGIA] O corpus inicial conta com três diálogos entre 
quatro internautas, estudantes entre 17 e 21 anos, totalizando uma conversa 
de três horas no ICQ. Complementando esse material de análise inicial coletado 
em julho de 2004, utilizamos mais três diálogos colhidos em março de 2005, 
com duração aproximada de duas horas e dez minutos, entre internautas com 
as mesmas características. [RESULTADOS] Por meio do levantamento das marcas 
lingüísticas presentes em nossos corpora, pudemos observar que os diálogos 
foram construídos por meio de freqüente troca de turnos e frases curtas, 
características de uma comunicação informal face-a-face. Essa constatação 
parece revelar que a linguagem do ICQ é produto de uma escrita que precisa 
ser veloz para manter a interação entre os participantes. Esse dinamismo 
necessário à comunicação virtual parece condicionar a redução de vocábulos e 
a ausência de acentuação gráfica nos enunciados por nós analisados. Também 
típicos de comunicação face-a-face, o uso de vocábulos onomatopaicos e 
interjeitivos, somado ao emprego de pontuação intensificada e expressões 
fisionômicas, parecem revelar-se como recursos que garantem a interação 
entre os interlocutores. [CONCLUSÃO] Identificamos na linguagem escrita do 
ICQ pontos de contato com a conversação espontânea face-a-face de modo que 
podemos considerá-la um texto hibrido que se situa na faixa de um continuum 
entre as modalidades oral e escrita.
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A CRÔNICA COMO DESMISTIFICAÇÃO DOS 
PRECONCEITOS DIANTE DA LEITURA

Bolsista/UMC:  Paula Maluf (Curso de Letras)
Orientador:  Prof. Dr. Roberto Bezerra da Silva

[INTRODUÇÃO] Propomos que a utilização do gênero crônica no Ensino 
Médio seja um ponto de partida no desenvolvimento de uma leitura mais 
competente e prazerosa por parte do educando. A linguagem simples e os 
temas cotidianos são ferramentas que auxiliam a compreensão do texto, como 
também abrem espaço para um trabalho interdisciplinar. [METODOLOGIA] 
Após estudos teóricos sobre o ensino de literatura e sobre o gênero crônica, 
desenvolvemos uma atividade didática para a leitura das crônicas, buscando 
com isso formular algumas possibilidades de trabalho com o gênero em sala de 
aula. Selecionamos um texto e trabalhamos questões como linguagem, forma, 
humor e critica social, aproximando dessa forma a literatura da realidade 
do educando. [DISCUSSÃO] Segundo os Parâmetros Curriculares Nacional é 
fundamental que o educando aprenda a comunicar-se de maneira eficaz em 
diversas situações do cotidiano. Nesse sentido, o trabalho que elaboramos 
leva em conta a relação estreita da crônica com a realidade contemporânea, 
fazendo com que o educando supere gradativamente o receio inicial diante 
da necessidade de ler com competência um livro ou jornal. Para tanto, nossa 
atividade construiu as seguintes etapas: a) contato livre com as crônicas; b) 
seleção de textos para estudo; c) atividades para fruição; d) caracterização 
do gênero; e) produção de crônicas. [CONCLUSÃO] O trabalho com crônicas 
pode ser uma excelente ferramenta na prática da leitura, seu conteúdo vasto 
abre possibilidade para explorar outras faces da língua que não a norma 
culta, possibilitando também um trabalho em conjunto com outras disciplinas 
curriculares e temas transversais. 
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A CONSTRUÇÃO DO MITO NACIONAL ATRAVÉS 
DA PERSONAGEM PERI EM “O GUARANI” DE 

JOSÉ DE ALENCAR

Bolsista/UMC:  Alexandre Rodrigues de Souza (Curso de Letras)
Colaborador:  Vinicius Ferreira (Curso de Letras)
Orientador:  Prof. Dr. José Maria Rodrigues Filho

[INTRODUÇÃO] A identidade nacional surge a partir de estruturas ideológicas 
e simbólicas solidificadas pelo tempo e pela tradição cultural. Buscamos em 
nosso trabalho a inserção desta questão na obra literária “O Guarani” de 
José de Alencar, partindo da análise da construção da personagem heróica, 
Peri, com o intuito de observarmos de que maneira os valores nacionais são 
trabalhados discursivamente. [METODOLOGIA] Utilizaremos como aportes às 
considerações de Northrop Frye, tecidos em seu livro “Anatomia da Crítica” 
no que ele enfoca a teoria dos “Mythos”. Como forma de alargarmos os 
instrumentos de análise; usar-se-á a proposta de Luc Benoist concernente às 
considerações referentes ao mundo dos símbolos. Serão mantidos os conceitos 
de Roland Barthes, retirados de seu livro “Mitologias o que versa sobre as 
teorias da semiológica do símbolo. [RESULTADOS] Em “O Guarani”, Peri 
constitui exatamente uma figura mítica, no sentido clássico de se parecer 
com um modelo exemplar. Ao contrário dos mitos antigos que em toda a sua 
substância narrativa tendiam ao fantástico, na estória romanesca, o mítico se 
associa à ficção por meio de uma associação de idéias analógicas. [CONCLUSÃO] 
Em “O Guarani” a figura do índio idealizado ao extremo apresenta-se tal 
qual um modelo paradigmático do “Bom Selvagem”. Podemos dizer, então, 
que os ideais apresentados pela figura mítica do herói “Peri” representam os 
sentimentos e valores nacionais em forma de mito, no sentido de ressaltar os 
característicos do povo brasileiro.
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A PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS ELETRÔNICOS EM 
INGLÊS PARA NEGÓCIOS

Bolsista/UMC:  Eliana Kobayashi (Curso de Letras)
Orientadora:  Profª M. Sc. Sandra Regina Gattolin de Paula

[INTRODUÇÃO] O mercado de trabalho brasileiro vem exigindo cada vez mais 
profissionais com domínio da língua inglesa para enfrentar o processo de 
globalização. Embora tenham estudado inglês por vários anos, muitos deles 
ainda enfrentam dificuldades para utilizar a língua escrita. O objetivo dessa 
pesquisa foi trabalhar com um aluno para que ele conseguisse melhorar seu 
nível de escrita de textos eletrônicos conforme as exigências de sua profissão, 
possibilitando mais segurança no uso de um grupo lexical selecionado para 
tanto. [METODOLOGIA] A pesquisa trata de um estudo de caso analisado 
inicialmente por meio de uma coleta de dados, que identificou as necessidades 
do participante e problemas em sua produção de e-mails. Em seguida, atividades 
com ênfase no vocabulário foram aplicadas para ampliar o conhecimento 
lexical e conseqüentemente melhorar a escrita. Após isso, houve nova coleta e 
testes de retenção do léxico. [RESULTADOS] Os resultados foram divididos em 
três partes. A primeira refere-se à produção textual e a questão do gênero e-
mail, demonstrando que, apesar da linguagem mais objetiva do que a carta, o 
e-mail no ambiente de trabalho não pode ser considerado um texto totalmente 
informal, revelando a preocupação do sujeito na interação com meio. Já a 
segunda mostrou a relação entre as atividades com ênfase no vocabulário e o 
uso das palavras alvo na produção escrita. Finalizando, um teste tardio revelou 
retenção lexical após três meses do final das atividades práticas. [CONCLUSÃO] 
Acredita-se que esse projeto colaborou para demonstrar a importância do 
papel da ênfase e sistematização do léxico para a sua fixação e utilização em 
textos escritos, contribuindo para melhor expressão do participante em sua 
vida profissional.
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ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DE ENSINO-
APRENDIZAGEM QUE PERMEIAM A PRÁTICA DE 

UMA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA DA REDE 
OFICIAL DE ENSINO

Voluntário:  José Carlos Barbosa Lopes (Curso de Letras)
Orientador:  Prof. Dr. Roberto Bezerra da Silva 
Co-orientadora:  Profª M. Sc. Valdite Pereira Fuga

[INTRODUÇÃO] A atenção dada ao papel do professor tem se tornado fator 
importante no que diz respeito a construção do conhecimento. Levando 
em consideração a relevância de situar-se em um contexto específico, faz-se 
necessário que o professor de Língua Inglesa atente a algumas particularidades 
em sua prática, de forma a proporcionar situações de ensino-aprendizagem 
que evidenciem as necessidades dos alunos. A partir desta reflexão crítica, esta 
pesquisa investigou as representações de uma professora de Língua Inglesa da 
rede oficial de ensino presentes em seu discurso. [METODOLOGIA] A pesquisa 
foi desenvolvida pelo uso de técnicas de cunho etnográfico, como questionário, 
observação de aulas e entrevista. A descrição das representações da professora 
participante foi interpretada pela análise lingüística dos dados obtidos na 
transcrição da entrevista realizada. [DISCUSSÃO] O embasamento teórico da 
pesquisa está apoiado no interacionismo sócio-discursivo de Bronckart, para 
explicar as categorias lingüísticas e em  Bakhtin e Vygostky, no que diz respeito 
as categorias de interpretação. Foi possível levantar ao longo do estudo 
algumas representações presentes no discurso da professora participante 
que parecem refletir sua prática docente. [CONCLUSÃO] A compreensão das 
questões levantadas em relação à docente sujeito da pesquisa permite-nos 
identificar os valores atribuídos ao professor, bem como à escola, família, 
sociedade e ao próprio aluno. Assumindo então que estes constituem todo o 
processo de ensino-aprendizagem, a pesquisa sugere caminhos de intervenção 
colaborativa visando a tomada de consciência da prática no ensino de Língua 
Inglesa, de maneira que essa contribua com a formação de um aluno capaz de 
refletir e transformar a realidade agindo nela.
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UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS 
NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Voluntária:  Izabel Cristina Martins de Sousa (Curso de Letras)
Orientadora:  Prof. Dra. Neusa Haruka Sezaki Gritti
Co-orientador:  Prof. Dr. Roberto Bezerra da Silva
 
[INTRODUÇÃO] A utilização de obras literárias no ensino de Língua Inglesa 
tem passado despercebida pelos profissionais da educação da rede pública 
e das escolas de idiomas. Fundamentados na teoria de aprendizagem sócio-
interacionista, que define que os alunos aprendem por meio da interação 
entre si e com o professor, sugerimos que se ensine a língua inglesa também 
com textos literários. [METODOLOGIA] Para tanto, fizemos um levantamento 
bibliográfico de obras que abordavam o ensino de Literatura e sua função e 
analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais. A partir disso, elaboramos 
uma proposta de aula voltada para a leitura em língua inglesa, tendo como 
público alvo alunos do ensino médio. [RESULTADOS] Chegou-se a uma atividade 
para a leitura do poema Oh Captain, My Captain de Walt Whitman a qual 
explora as estratégias do modelo de leitura instrumental a fim de, a partir 
do conhecimento de mundo do aluno, desenvolver o conhecimento textual, 
lingüístico e cultural. [CONCLUSÃO] Visto que, atualmente, valoriza-se o 
diálogo entre as disciplinas e a integração dos conhecimentos, nossa proposta 
demonstra que o texto literário pode ser trabalhado nas aulas de língua 
inglesa, promovendo a ligação entre língua, literatura, história e cultura.
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O OLHAR SOBRE A COMUNIDADE ATRAVÉS DO 
JORNALISMO COMUNITÁRIO: ESTUDO DE CASO DO 

TELEJORNAL DIÁRIO TV

Voluntária: Josefa Araújo Silva (Curso de Comunicação Social - 
Jornalismo)

Orientador:  Profª Dra. Cristina Schmidt P. Silva 

[INTRODUÇÃO] O Telejornal Diário TV veinculado pela emissora TV Diário, faz 
parte de um projeto da Rede Globo denominado jornalismo comunitário. A 
hipótese da Agenda-setting defende que os meios de comunicação de massa 
são eficazes na construção da realidade e por si só representam uma totalidade 
de informação sobre o mundo. [METODOLOGIA] A pesquisa foi realizada em 
duas etapas distintas. A Primeira consistiu na revisão bibliográfica sobre os 
conceitos da Agenda-setting, baseada nos textos: Impor sobre o que falar – 
A hipótese da Agenda-setting, do autor Clóvis de Barros Filho, e Estudo dos 
efeitos a longo prazo, do autor Mário Wolf. A Segunda etapa consistiu no 
estudo da estrutura do telejornal Diário TV, com o intuito de verificar como 
ocorre o agendamento no mesmo. [RESULTADOS] Foi possível compreender 
as alterações e o poder da mídia sobre a opinião, através do agendamento 
dos assuntos veinculados em diferentes momentos no telejornal, e que a 
cobertura mediática antecede os temas dos indivíduos por meio da seleção e 
incidência de notícias, influenciando sobre o que o público falará e discutirá no 
seu dia-a-dia. No telejornal Diário TV, os assuntos privilegiam acontecimentos 
relacionados ao telespectador e prestação de serviço, com enfoque na cidade 
de Mogi das Cruzes. [CONCLUSÃO] Na estrutura do Diário TV, ocorre um 
agendamento de assuntos mais ligados à polícia, cotidiano, saúde e emprego. 
A mídia em particular a televisão e, neste caso o Diário TV, oferece uma vasta 
quantidade de temas ou assuntos sobre os quais o receptor deverá se informar 
e priorizar em suas conversas.
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AÇÕES AFIRMATIVAS: A QUESTÃO DAS COTAS PARA 
NEGROS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Bolsista/UMC:  Adelson Mendes de Jesus (Curso de Direito)
Orientadora:  Profª Dra. Bárbara Mourão dos Santos

[INTRODUÇÃO] A adoção do sistema de cotas para negros nas Universidades 
Públicas sem dúvida deve ser interpretada pela falta de políticas públicas à 
população negra ex-escrava, que se viu liberta da senzala mas não alcançou a 
plena cidadania. Entendemos que as quotas raciais seriam um avanço por ser 
descortinar a negritude brasileira aumentando sua auto-estima e alcançando 
espaços nunca antes ocupados pela população carente, majoritariamente 
negra. [METODOLOGIA] O projeto foi desenvolvido através de exaustiva 
pesquisa bibliográfica que buscamos dar fundamento à análise de dados 
estatísticos estudados combinados com a participação em palestras e eventos 
pertinentes à pesquisa. Substancialmente a realização  do trabalho se 
deu através de análise de obras sobre o assunto; internet; jornais; revistas; 
periódicos; constituição federal e leis infraconstitucionais. [RESULTADOS/
DISCUSSÕES] Para dar respaldo ao aludido trabalho, segue abaixo alguns 
resultados encontrados: A representação de alunos pretos e pardos na USP é 
de 8,2% (1,2% e 7% respectivamente), enquanto a composição dessa mesma 
população no Estado de São Paulo é de 27%, e a população branca aparece 
com uma participação bem maior na universidade (77%) que no estado 
(70,7%). Há que se ressaltar que nas instituições de ensino, aos negros estão 
“reservados” os cursos menos valorizados socialmente, como por exemplo: 
História, Geografia, Filosofia, Letras e Pedagogia entre outros e mesmo assim 
são uma minoria. [CONCLUSÃO] O trabalho desenvolvido se mostrou muito 
amplo e as discussões em torno da viabilidade de implementação da política de 
cotas, embora já em pauta há algum tempo ainda se mostra tímida no campo 
prático das universidades brasileiras. Destarte, a implementação de cotas é 
decorrente da ação negativa estatal em oferecer à população carente e negra 
a oportunidade de sair da imobilidade educacional e conseqüentemente social 
em que se encontram desde a abertura das senzalas oficiais. 
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ASPECTOS EMOCIONAIS EM ADOLESCENTES DIABÉTICOS 
INSULINO – DEPENDENTES SOB ÓTICA MATERNA

Voluntária: Thatiane Nóbrega Cusatis (Curso de Psicologia)
Orientador:  Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti
Co-orientadora:  Profª M. Sc. Ana Cristina Arzabe

[INTRODUÇÃO] O Diabetes é uma condição crônica de saúde caracterizada 
basicamente pelo excesso de glicose no sangue e produção deficiente de insulina 
pelo pâncreas. É mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, tendo 
a evolução clínica é rápida se não for tratado prontamente com insulina. 
[OBJETIVO] Verificar e analisar os aspectos emocionais presentes no adolescente 
diabético insulino – dependente sob a ótica materna. [METODOLOGIA] 
Participaram da pesquisa dois adolescentes diabéticos insulino - dependentes, 
idade média de 20 anos e duas mães ambas de 44 anos. Foram realizados 
quatro encontros com os adolescente e quatro com suas mães separadamente 
nas dependências da Clínica de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes. 
Para coleta dos dados foram utilizados dois questionários, sendo um sobre 
independência e outro para levantamento de dados, que foram respondidos 
por todos os voluntários. [RESULTADOS] De acordo com os dados obtidos em 
relação ao tempo de convivência dos adolescentes com a doença é de A1 
com 8 anos e A2 com 4 anos, a freqüência da utilização de insulina de ambos 
são de 2 vezes por dia, quanto ao exame de urina e a realização da glicemia 
capilar, ambos quase nunca fazem. [CONCLUSÃO] Conclui - se que os aspectos 
emocionais nos adolescentes quanto ao diagnóstico foram de A1, desespero, 
dúvidas, medo, insatisfação, entre outros enquanto de A2 foi normal, quanto 
as mudanças no comportamento dos adolescentes, A1 não aceitou a doença 
e A2 ficou mais ansioso, quanto as mudanças de comportamento das mães B1 
demonstrou – se mais preocupada e mais observadora, enquanto B2 tornou 
– se superprotetora, mais preocupada e menos paciente.
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ESTUDOS DO IDOSO EM MOGI DAS CRUZES: FORMAÇÃO 
DE LEITORES DE ORIGEM JAPONESA

Voluntária:  Sueli Pinheiro dos Passos (Curso de Psicologia)
Orientadora:  Profª Dra. Geraldina Porto Witter

[INTRODUÇÃO] – A leitura é um comportamento complexo que requer anos 
para ser desenvolvido para que a pessoa se torne um leitor maduro, criativo, 
crítico, que mantenha regularidade e estabilidade na apresentação deste 
repertório. Trata-se de comportamento que tem várias funções, sociais e 
pessoais, acompanhando o ciclo de vida da pessoa. Também tem variações 
culturais. Objetivou-se detectar variáveis presentes na formação de leitores 
entre adultos idosos japoneses e descendentes dos mesmos, com e sem 
destaque social, suas primeiras lembranças, o processo de aprendizagem. 
[METODOLOGIA] Todos participantes tinham 70 anos ou mais, residiam em 
Mogi das Cruzes há pelo menos 20 anos e eram japoneses ou descendentes 
dos que vieram para o Brasil no começo do século XX. Foram constituídos três 
grupos, cada um deles com 10 participantes: GAM – homens, considerados 
de destaque na sociedade local, com profissões variadas e vivendo só ou com 
suas famílias; GBM – homens comuns sem destaque na comunidade e GBF 
– mulheres comuns sem maior destaque. Os dois últimos grupos também 
moravam só ou com seus familiares. Material – Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e roteiro denominado Formação de Leitores. Procedimento – os 
participantes foram entrevistados em local e hora de sua conveniência após 
assumirem o TCLE. O comitê de Ética da UMC aprovou a pesquisa (Proc. CEP 
181/2003). [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Houve dispersão das respostas em todos 
as questões. As lembranças mais antigas estão voltadas para leitura na escola 
japonesa, livros japoneses e livros em geral, todos com, 13,33% das respostas. 
A lembrança prevalecente em relação à leitura fora da escola foi não lembrar 
de nada (23,33%). Conclui-se a principal influência na formação destes leitores 
foi a vida acadêmica e que cabe à escola o papel principal na formação de 
leitores. 

Projeto parcialmente Financiado pela FAPESP (Proc. 3. 11.788-6), FAEP e UMC.
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ESTRESSE EM UNIVESITÁRIOS: TRABALHO, GÊNERO E 
ÁREA DE FORMAÇÃO

Bolsista/UMC:  Morgana Cezare (Curso de Psicologia)
Orientadora:  Profª Dra. Geraldina Porto Witter 

[INTRODUÇÃO] O estresse é um problema biopsicossocial que afeta um 
número crescente de pessoas nas várias fases da vida.Estudantes dos vários 
níveis de escolaridade apresentam o problema.Universitários também sofrem 
com o estresse. [OBJETIVOS] Deste estudo foram verificar a ocorrência de 
sintomas de estresse em universitários, quais os tipos, a fase de estresse em 
que se encontram, quais as fontes de estresse e o nível de tensão que atribuem 
a essas fontes, verificar se existe diferença nos dados colhidos entre estudantes 
trabalhadores e que não trabalham, de cursos diferentes, de ambos os gêneros. 
[MÉTODO] A pesquisa foi aprovada pelo CEP (Parecer196/96) e dela participaram 
120 universitários de Direito, Engenharia e Psicologia em igual número, mas 
variando em cada área por gênero.Foi aplicado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e o Inventário de Sintomas de Stress, a grande maioria 
trabalha e todos estudam em escola particular. [RESULTADOS] Sintomas físicos 
(F1,F2 e F3) entre os que trabalham mostrou correlação entre gênero feminino 
e masculino na Engenharia, entre os que não trabalham não houve correlação 
de gênero. Em sintomas psicológicos (P1,P2 e P3) ocorreu correlação entre 
os gêneros em Direito, Engenharia e Psicologia no caso dos que trabalham.
No caso dos que não atuam profissionalmente foram encontradas correlações 
em rapazes e moças de Direito e Psicologia.No geral (Físico + Psicológico) não 
foram encontradas correlações entre gêneros. Outras correlações se mostram 
significantes. Os estudantes de Direito tendem a evidenciar menor estresse,  os 
de Engenharia foram os com estresse mais forte, predominando os sintomas 
físicos. Os dados mostram que alguns sujeitos estão precisando de apoio.
Conclui-se que seria relevante oferecer aos alunos programas de prevenção 
ao estresse já que este quando está muito alto, principalmente o psicológico, 
prejudica muito a aprendizagem e o desempenho acadêmico.
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ESTUDO DO IDOSO EM MOGI DAS CRUZES DE 
DESCENDÊNCIA JAPONESA: LAZER

Voluntária:  Maria Amélia da Silva (Curso de Psicologia)
Orientador:  Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti

[INTRODUÇÃO] O lazer de uma forma geral pode ser entendido como uma 
prática de atividades e ações de livre escolha do indivíduo, desde que estas 
lhe tragam bem estar. Os descendentes japoneses costumam ter atividades em 
grupo seguindo seus costumes Objetivou-se verificar o conceito, a apreciação 
e freqüência de lazer, em idosos. [METODOLOGIA] Foram participantes 
da pesquisa dois grupos com 20 participantes cada, de ambos os sexos, de 
descendência japonesa,  considerados com e sem destaque na sociedade, e 
idade mínima de 70 anos e 20 anos vivendo na cidade. Para coleta dos dados 
utilizou-se um questionário com perguntas relacionadas a importância do 
lazer, e ainda, as principais dificuldades para sua realização. A coleta dos 
dados ocorreu com dia e hora marcada pelos próprios sujeitos da pesquisa. 
[RESULTADOS]  Quanto a importância do lazer  verificou-se que tanto o grupo 
A como o B valorizam o lazer e o julgam totalmente relevante, com um  c2o= 
76,95 e  c2c= 9,49. Em relação a não prática do lazer as respostas de maiores 
escore para o grupo A foi a  falta de companhia e para o grupo B por questões 
financeiras. [CONCLUSÃO] É possível concluir que os dois grupos entendem 
e valorizam o lazer porém as práticas são diferenciadas, provavelmente 
influenciada pela cultura do grupo.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM IMIGRANTES 
JAPONESES EM UMA CIDADE DO ALTO TIETÊ

Bolsista/UMC:  Luciana de Moraes Talarico (Curso de Psicologia)
Orientador:  Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti

[INTRODUÇÃO] A atividade física é responsável por proporcionar ao idoso 
uma vida mais saudável, garantindo-lhe espaço cultural, social e permitindo-
lhe também descobrir novamente valores e sentimentos. Objetivou-se verificar 
e analisar o nível de atividade física em indivíduos idosos japoneses imigrantes 
de uma cidade do Alto Tietê. [METODOLOGIA] Participaram da pesquisa dois 
grupos de idosos com 10 sujeitos cada, Grupo A (GA) composto por mulheres, 
com no mínimo 70 anos de idade, morando sós ou com seus familiares e vivendo 
há mais de 20 anos na cidade e Grupo B (GB) composto por homens com no 
mínimo 70 anos de idade, morando sós ou com seus familiares e vivendo há 
mais de 20 anos na cidade. Para coleta dos dados utilizou-se o Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta recentemente validado, 
que contém perguntas em relação à freqüência e duração da realização de 
atividades físicas moderadas, vigorosas e de caminhada. A coleta dos dados 
ocorreu com dia e horário e local marcados pelos sujeitos da pesquisa. 
[RESULTADOS] Quanto à freqüência da prática de caminhada, a correlação 
entre os grupos foi de ro= 1,00 (rc= 0,87 ; n.sig= 0,05 e N= 3), já para a 
freqüência da prática de atividade física moderada por semana, a correlação 
entre os grupos foi de - 0,50 (rc= 0,87; n.sig= 0,05 e N= 3). [CONCLUSÃO] Foi 
possível perceber que a atividade física se faz presente na vida dos sujeitos da 
pesquisa como parte de sua rotina, podendo-se verificar que a maioria pratica 
atividade física mais dias por semana do que o recomendado por programas 
destinados a idosos, mostrando que a preocupação com a saúde e qualidade 
de vida parece ser uma constante em suas vidas.
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ANÁLISE DE QUALIDADE DE VIDA E FATORES 
PSICOEMOCIONAIS DE PORTADORES DE HIV/AIDS

Voluntária:  Laura Oliveira Rodrigues (Curso de Psicologia)
Orientador:  Prof. Dr. Moacir Wuo

[INTRODUÇÃO] Embora os recursos terapêuticos atuais proporcionem uma maior 
longevidade, diminuição dos sintomas e dos agravos de doenças oportunísticas 
aos portadores do HIV e acometidos pela AIDS, não têm proporcionado 
qualidade de vida quanto aos aspectos psicológicos sociais e emocionais. Esta 
pesquisa teve como objetivo analisar os fatores psicoemocionais e psicossociais 
de portadores sintomáticos e assintomáticos. [METODOLOGIA] Participaram 18 
voluntários portadores do HIV e AIDS em tratamento clínico, de ambos os sexos,  
com idades entre 26 e 75 anos. Utilizou-se dois questionários, sendo um de 
caracterização e outro de avaliação de qualidade de vida da OMS -WHOQOL-
Bref. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Destaca-se que, 55,6% dos participantes vivem 
maritalmente e consideram-se  satisfeitos com suas vidas sexuais, mesmo sendo 
ela diminuída ou não ativa. Do total de participantes 77,8% indicaram precisar 
de algum tratamento médico em suas vidas diárias e 72,22% avaliam como 
boa sua saúde. Dentre os homens 50% indicaram nunca ter tido sentimentos 
negativos, 17% indicaram indiferença e 33,3% apresentam sentimentos 
mau humor, enquanto que entre as mulheres 50% apresentam muito 
freqüentemente ansiedade, depressão e desespero, 41,7% não apresentam e 
8,3% indicaram indiferença. Não se observaram diferenças significativas nos 
resultados das análises entre os voluntários sintomáticos e assintomáticos. 
[CONCLUSÃO] Existem diferenças quanto aos tipos de sentimentos entre os 
sexos mesmo quanto a maioria indica desfrutar de boa saúde física. A condição 
de sintomático e assintomático parece não interferir nas questões psicossociais 
e emocionais. Há necessidade de acompanhamento e tratamento psicológico 
com o objetivo de proporcionar uma melhor condição psicossocial e emocional 
principalmente das mulheres. 
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O ESTUDO DO IDOSO: RELIGIOSIDADE E SAÚDE – 
PARALELO ENTRE CRISTIANISMO E BUDISMO

Bolsista/CNPq:  Fernando Fontes Firmino (Curso de Psicologia)
Orientadora:  Profª Dra. Vera Socci 

[INTRODUÇÃO] Durante muito tempo a ciência colocou (e ainda coloca) 
de lado a religião alegando não ser possível submeter esta aos rigorosos 
padrões científicos, entretanto existem autores que contribuíram muito para 
os estudos do fenômeno religioso, entre estes podem ser destacados James, 
Allport, Maslow, Fromm e Jung. No que tange a saúde já é do conhecimento 
científico que indivíduos que seguem uma determinada religião, ou aqueles 
que não possuem nenhuma religião mas que se enquadram dentro do que 
denominamos espiritualidade levam uma vida saudável, e ao apresentarem 
alguma enfermidade apresentam um quadro de melhora muito mais rápido 
do que os não religiosos ou não-espiritualizados. O Cristianismo e o Budismo 
são duas importantes religiões que possuem importantes tradições culturais 
que norteiam a vida de muitas pessoas. Negligenciar fenômenos religiosos é 
colocar à parte um importante material psicológico. [MÉTODO] Participaram 
33 adultos idosos, de ambos os gêneros de idade entre 70 e 90 anos, sendo 15 
Cristãos e 18 Budistas. Para coleta de dados foram feitas entrevistas individuais. 
[RESULTADOS] Pode-se perceber que tanto entre os Budistas como entre os 
Cristãos a maioria não tem práticas religiosas assíduas (freqüentar igrejas 
ou atividades nas mesmas, leituras religiosas, assistir programas religiosos, 
etc).Cristãos (46%) e Budistas (61%) costumam rezar/orar diariamente, não 
alegando motivos específicos para rezar/orar. Os budistas (94%) apresentam 
uma visão mais otimista da própria saúde comparado com os cristãos (60%). 
[CONCLUSÕES] Foi possível verificar que a religiosidade passou a ter uma maior 
importância para a maioria dos idosos. Tanto Cristãos como Budistas referem a 
religião como importante em todos os momentos de suas vidas.
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QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS DE MOGI DAS CRUZES

Voluntária:  Cristiane Toso Mendes Bommarito (Curso de Psicologia)
Orientadora:  Profª Dra. Geraldina Porto Witter

[INTRODUÇÃO] A Qualidade de Vida no âmbito educacional tem relação com 
o andamento da qualidade de produção de conhecimento e do processo de 
ensino-aprendizagem. Os objetivos do trabalho foram verificar e analisar fatores 
ambientais e sociais que interferem na Qualidade de Vida dos professores do 
Ensino Fundamental I da rede pública e privada de Mogi das Cruzes. [MÉTODO] 
Participaram 20 professores do Ensino Fundamental I de escola pública e igual 
número de escola particular. Foi usado o Questionário Qualidade de Vida 
e Saúde (WHOQOL) em sua versão breve com 26 questões elaborado pela 
Organização Mundial de Saúde (1998). A pesquisa foi autorizada pelo Comitê 
de Ética (Parecer 034/04) e assinada pelo T.C.L.E. Após preenchimento do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido as professoras responderam ao WHOQOL 
em horário e data de sua conveniência. [RESULTADOS] Verificou-se correlação 
significante entre a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho entre os 
dois grupos de professores (r = 0,63). Quanto ao perfil de como apreciam sua 
capacidade para realizar tarefas a correlação foi de 0,75. Também as dimensões 
sobre aspectos da vida alcançaram o nível de significância quando foram 
comparados os dois grupos (r = 0,55). Todos os perfis relativos à qualidade 
de vida no trabalho, para os dois grupos, tenderam para a positividade, 
ficando próximo de 4 a 5 na escala de Q.V., entre 3 e 4 na capacidade para 
realizar tarefas e, o mesmo ocorrendo em relação a outros aspectos da vida. 
[CONCLUSÃO] Os dois grupos desfrutam de Q.V.T. similares, tendendo para o 
pólo positivo. Há indícios de pontos a serem trabalhados para melhorá-los.
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A PARTICIPAÇÃO DA FÉ NA RECUPERAÇÃO DE 
PACIENTES PORTADORAS DA SÍNDROME DE 

FIBROMIALGIA

Bolsista/UMC:  Isabel Filomena Bechara Khouri (Curso de Medicina)
Orientadora:  Profª Dra. Vera Socci
Co-Orientadora:  Profª Cássia Bossi

[INTRODUÇÃO] Em 1910, Osler publicou um artigo associando bem-estar físico 
à religiosidade. Desde então, muitos artigos nos principais periódicos médicos 
têm discutido a influência da religiosidade na saúde e recuperação da pessoa. 
Encontraram-se estudos associando religiosidade e indicadores de saúde. Os 
efeitos das práticas religiosas foram examinados no controle de doenças. A idéia 
de “Epidemiologia da Religião” foi introduzida, tentando identificar os caminhos 
biocomportamentais ou psicossociais pelos quais práticas religiosas e espirituais 
promovem saúde ou evitam doenças. Pesquisadores contemporâneos associam 
fé com melhora das condições de saúde. Nesta pesquisa, pretendeu-se avaliar 
a religiosidade em portadoras da Síndrome de Fibromialgia. [MÉTODO] Após 
consentimento do Comitê de  Ética, 26 mulheres portadoras dessa síndrome, 
do setor de Reumatologia da Policlínica de uma universidade particular de São 
Paulo, foram convidadas a participar, assinando o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. O instrumento foi uma entrevista semi-estruturada, avaliando suas 
religiosidades. [RESULTADOS] Após diagnóstico, foram acompanhadas durante 
entrevistas mensais, procurando-se observar e avaliar a evolução do tratamento. 
Um ponto a ser considerado é que todas as pacientes demonstraram possuir 
uma prática religiosa consistente. [CONCLUSÃO] Embora não se tenha aplicado 
um instrumento que quantificasse a intensidade da religiosidade de cada 
participante, pôde-se perceber que as mulheres cuja melhora foi significativa 
apresentavam uma fé religiosa maior do que as que não melhoraram ou 
pioraram dos sintomas dessa síndrome. 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES PARA FACILITAR O 
ACESSO DO TETRAPLÉGICO À INTERNET

Bolsista/CNPq:  William Tsutomu Watanabe (Curso de Eng. Computação)
Orientadora:  Profª Dra. Márcia Aparecida Silva Bissaco

[INTRODUÇÃO] Através dos meios de comunicação, principalmente a internet, 
obtém-se um diferencial no aprendizado, avanço na capacitação e na 
qualidade de vida, principalmente das pessoas com necessidades especiais. 
[METODOLOGIA] Para auxiliar a inclusão digital e social dos tetraplégicos 
foram desenvolvidas interfaces para facilitar a navegação na internet, “bate-
papo” em chats e troca de e-mails. Foram acrescentados ao editor de textos 
implementado na iniciação científica anterior:  componente timer para 
gravação automática de textos; filtração dinâmica de palavras utilizando SQL; 
componente WebBrowser para a navegação na internet; caixa de texto para 
a entrada das URLs; componentes POP3 e SMTP para troca de e-mails; banco 
de dados para armazenar URLs visitadas; classificação das URLs como humor, 
jogos, educacionais, chat, entre outros, facilitando sua posterior seleção; 
banco de dados para armazenamento de contatos; comunicação com outros 
programas, como ICQ e MSN. A funcionalidade e a adequação das interfaces 
desenvolvidas foi comparada com o teclado virtual do Windows® em conjunto 
com o Internet Explorer®. Foram quantificados o tempo gasto e o número 
de clicks durante a digitação de textos e de URLs. [RESULTADOS] O editor 
mostrou-se mais eficiente que o teclado virtual, sendo 4 vezes mais rápido. 
A digitação de URLs exigiu 2 vezes menos movimentações e 7 vezes menos 
clicks. [CONCLUSÃO] As interfaces possibilitaram a permanência prolongada 
do usuário no computador para digitação de texto e navegação na internet. 
Os tetraplégicos poderão exercer a cidadania, aumentando a auto-estima e a 
vontade de viver, ao ocupar o tempo e a mente com a conversação em chats, 
navegação na internet em busca de assuntos de interesse e a troca de e-mails 
utilizando estas interfaces.
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O USO RACIONAL DA ÁGUA NA UNIVERSIDADE DE 
MOGI DAS CRUZES

Bolsista/UMC:  Raul Moraes de Lima (Curso de Eng. Civil)
Colaboradora:  Valéria Gonzaga Nascimento (Curso de Letras)
Orientador:  Prof. Dr. Marco Antonio Plácido de Almeida

[INTRODUÇÃO] A água, entre os recursos naturais que o homem dispõe, constitui 
um dos elementos mais importantes e indispensáveis para sua sobrevivência. 
Pode-se afirmar que desde o aparecimento dos primeiros sítios urbanos, o 
homem utiliza a água, principalmente a doce, como se a quantidade desse 
recurso natural existente no planeta fosse inesgotável. O Brasil possui um dos 
maiores potenciais hídricos do mundo, no entanto uma grande porcentagem 
desse recurso está sendo desperdiçada. O objetivo é propor um programa 
de uso racional da água para o campus I da UMC. [METODOLOGIA] Foram 
identificados os principais pontos de consumo, as condições das instalações 
prediais de água e apresentadas sugestões de uso da água de forma racional. 
No caso dos equipamentos, foram pesquisadas e apresentadas propostas 
para sua substituição. [RESULTADOS] O uso de banheiros coletivos seguido 
da ação de rega dos jardins são as principais atividades relacionadas com o 
consumo de água. Os equipamentos possuem uma idade média de 30 anos, 
apresentando desgastes e freqüentes vazamentos. Equipamentos como: 
arejadores, torneiras automáticas, vasos sanitários com descarga seletiva de 
3L ou 6L, são equipamentos eficientes, que podem gerar uma economia de 
até 70%. [CONCLUSÃO] Um método viável e de eficiência comprovada de se 
reduzir o consumo, seria a implantação gradual de equipamentos redutores 
de consumo, dando prioridade aos pontos com maior nível de consumo. 
Outra forma seria um processo de conscientização dos usuários, utilizando 
instrumentos ilustrativos próximos aos locais de consumo, com informações 
sobre a importância da a água para o planeta e a situação em que se encontra 
atualmente.
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PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE 
DE SEQÜÊNCIAS DE PEPTÍDEOS COM POTENCIAL 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Voluntário:  Sérgio Fonseca Júnior (Curso de Tecnologia Desen. 
Informação)

Orientador:  Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida

[INTRODUÇÃO] Peptídeos antimicrobianos (PAM) são representantes de 
uma classe antiga de moléculas que formam um sistema de defesa inato 
presente em todos os animais, incluindo humanos, e plantas, que constituem 
a primeira linha de defesa do organismo contra infecções patogênicas. 
[METODOLOGIA] A plataforma de análise de seqüências de peptídeos com 
potencial antimicrobiano foi construída para ser executado em navegadores 
de internet. A página principal contém um applet que inicia a execução do 
aplicativo com a exibição de uma janela de diálogo (JOptionPane) com um 
campo para a entrada da seqüência de peptídeos em formato código 1 letra 
(tipo fasta) a ser analisada. Para fazer a construção do algoritmo de análise 
com a UML, foi utilizado o software Poseidon for UML Community Edition. 
[RESULTADOS] A plataforma de análise já incorpora várias  ferramentas de 
análise de PAMs. O resultado da análise é apresentado como um relatório com 
os atributos fisíco-químicos do peptídeo e uma janela mostrando o diagrama 
helicoidal da seqüência. [CONCLUSÃO] A montagem automáticas de gráficos 
mostrou-se mais complexa do que esperávamos, principalmente pela falta de 
um maior afinidade com as ferramentas gráficas da linguagem JAVA. O sistema 
possui 1596 linhas de código e está longe o projeto de estar terminado. Nesta 
segunda fase nos propomos a aprimorar o gráfico do diagrama helicoidal 
e incluir os gráficos de carga total versus pH, o gráfico de anfipaticidade e 
momento hidrofóbico e melhorar o layout da apresentação das páginas e 
resultados de uma forma geral.
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DISPOSITIVO DE BIOFEEDBACK PARA AUXILIAR 
A ESTABILIZAÇÃO POSTURAL DE AMPUTADOS DE 

MEMBRO INFERIOR

Bolsista/UMC:  Rodrigo Yukihiro Goto (Curso de Engenharia Elétrica)
Orientadora:  Profª Dra. Annie France Frère Slaets

[INTRODUÇÃO] O indivíduo amputado pode ter dificuldades para adquirir a 
conscientização do seu corpo, não mentalizando corretamente a sua estrutura 
física. [METODOLOGIA] Para auxiliar a aquisição do esquema corporal, nesse 
trabalho foi desenvolvido um dispositivo de biofeedback, baseado em trenas 
eletrônicas. Os sistemas são compostos por fios de náilon que movimentam 
potenciômetros de precisão acoplados no centro de trenas de baixo custo. 
[RESULTADO] Quando o paciente rotaciona o tronco, os fios de náilon fixados 
nos seus ombros e quadril são deslocados ou não, dependendo se o movimento 
é executado corretamente ou não. O potenciômetro gira proporcionalmente 
ao deslocamento do fio e um circuito eletrônico aciona luzes vermelhas numa 
seqüência relativa à movimentação dos ombros. O volume de uma frase 
musical aumenta enquanto o paciente não atinge a meta determinada pelo 
fisioterapeuta. [CONCLUSÃO] Esse dispositivo estimulará a percepção sensorial 
do amputado, auxiliando a estabilização postural durante a torsão do tronco, 
movimento essencial para o desenvolvimento de uma marcha adequada.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO DE ALERTA 
LUMINOSO E UM SISTEMA DE MAPEAMENTO DA 
PRESSÃO DA COLUNA APÓS A TRAÇÃO LOMBAR

Bolsista/UMC:  Rafael da Silva Ricardo (Curso de Engenharia Elétrica)
Colaborador: Pedro Paulo Lopes Paschoal
Orientador:  Prof. Dr. Jean Jacques Bonvent

[INTRODUÇÃO] A incidência dos problemas relacionados com as dores 
da coluna é tão freqüente e usual que deve ser estudada como se fosse 
uma doença epidêmica e social. Dentre as técnicas utilizadas para tratar a 
lombalgia, a tração manual vem mostrando resultados concretos de alivio 
da dor. Nesse estudo foi desenvolvido um dispositivo de alerta luminoso e 
um sistema de mapeamento de pressão, que através de uma interface com 
o computador possibilita o monitoramento da manutenção da postura pós-
tração.[METODOLOGIA] O dispositivo de alerta luminoso é formado por 
um sensor capacitivo conectado a um circuito de amplificação e circuitos 
comparadores; ao aplicar uma pressão sobre o sensor capacitivo, o mesmo gera 
um sinal elétrico que é amplificado e, por meio dos circuitos comparadores, 
permite ascender os leds gradativamente. O sistema de mapeamento da pressão 
é constituído por quatro sensores conectados a uma interface, que através de 
um programa, analisa os valores de tensão possibilitando o armazenamento 
dos dados para a construção dos gráficos de avaliação. [RESULTADOS] Os 
testes realizados mostram que o dispositivo luminoso é bastante sensível, 
o que permitirá conscientizar o paciente a manter a postura. Os resultados 
obtidos com o sistema de mapeamento de pressão mostram que a captação 
dos valores de pressão em diferentes regiões da coluna pode ser feita em modo 
simultâneo durante a manutenção da postura. [CONCLUSÃO] O dispositivo 
de alerta luminoso possibilita acompanhar a variação da pressão durante a 
mobilização do paciente.  O sistema de mapeamento de pressão mostrou 
ser interessante para monitorar varias regiões da coluna. Esses dois sistemas 
apresentam potencialidades reais de aplicação em clinicas de fisioterapia.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO DE 
MEDIÇÃO DA ENERGIA LIVRE ASSOCIADO AO FLUXO 

DE UM LÍQUIDO PARA AUXÍLIO NO ENSINO DE 
TERMODINÂMICA

Voluntário:  Marcelo Kikuo Araki (Curso de Engenharia Elétrica)
Colaborador:  Eduardo Oliveira Carvalho
Orientador:  Prof. Dr. Pedro Luiz Frare Jr
Co-orientadores:  Sérgio Fernandes de Freitas e Prof. Dr. Carlos Marcelo 

Gurjão de Godoy 

[INTRODUÇÃO] Os processos pelos quais ocorrem transferências de energia 
entre diferentes sistemas, têm sido pouco compreendidos pelos alunos de 
diversos cursos de graduação, levando-se em conta avaliações de tópicos de 
termodinâmica. Considerando uma melhor explanação didática, buscamos 
desenvolver um dispositivo que facilite a compreensão destes conceitos. 
[METODOLOGIA] O protótipo para medição da energia livre utilizado para 
auxílio no ensino de termodinâmica é basicamente constituído de material 
acrílico, composto por uma ligação de dois vasos comunicantes (A e B), abertos 
em suas extremidades e separados por um registro de acionamento manual. 
Quando o registro é acionado, o sistema de hélices começa a girar, fazendo com 
que os níveis de água se equilibrem. Para a aferição dos movimentos da hélice, 
utilizamos um sensor eletro-óptico, cujo sinal de saída, é processado por um 
circuito eletrônico e apresentado através de um display luminoso, indicando 
o trabalho realizado. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Notamos que a montagem 
atende ao princípio didático de permitir que um observador possa visualizar 
facilmente a passagem do estado de não equilíbrio, momento do desnível 
entre as colunas de água, até o equilíbrio, movimentando a hélice e gerando 
trabalho (energia), após a abertura do registro. [CONCLUSÃO] O dispositivo 
indicou uma perspectiva favorável à sua eficácia pedagógica, e segundo a 
opinião dos alunos avaliados com este material pedagógico, o mesmo foi 
considerado extremamente informativo e necessário para o aprimoramento 
das aulas.
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CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
SOBRE FÍSICA BÁSICA, PARA ALUNOS DE ENGENHARIA E 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E QUÍMICA

Bolsista/UMC :  Eder Montanheiro (Curso de Eng. Elétrica)
Orientadora:  Profª Dra. Kaline Rabelo Coutinho
Co-orientador:  Prof. Dr. Wagner Wuo

[INTRODUÇÃO] Nos cursos de engenharia e licenciatura, disciplinas como a 
física, são consideradas fundamentais devido aos conceitos, idéias e métodos 
abordados formarem o substrato da linguagem científica para as disciplinas 
subseqüentes. A dificuldade dos alunos em dominar um conteúdo mínimo 
dessas disciplinas tem-se agravado nos últimos anos, sendo responsável pelo 
alto índice de reprovação em muitas universidades. Neste projeto, planejamos, 
desenvolvemos,  implementamos e monitoramos um ambiente de aprendizagem 
na internet sobre conceitos de Física Básica, dedicado a alunos de Engenharia 
e Licenciatura. [METODOLOGIA] Desenvolvemos uma estrutura do ambiente 
montada com base em subdivisões com pequenos tópicos que incluíram aulas 
conceituais e exercícios resolvidos. Tudo isto dentro de um ambiente gráfico 
previamente desenvolvido e implementado na UMC, o “FRAMEOFMIND. 
A Learning Enviroment”. [RESULTADOS] Planejamos um total de 7 tópicos, 
contendo uma revisão básica de trigonometria e geometria analítica e os 
principais tópicos da Mecânica. Desenvolvemos textos explicativos e animações 
gráficas de forma a criar uma linguagem harmoniosa entre a explicação dos 
conceitos e sua visualização em aplicações práticas. Após a implementação, 
realizamos o monitoramento das aulas disponibilizadas aos alunos de 
Engenharia da UMC que cursavam a disciplina de Física Geral e Experimental 
II. [CONCLUSÃO] Como resultado de uma análise crítica de diversos livros texto 
de Física, programas de simulação e aplicações ao ensino de física e consulta 
a professores de Física na UMC, selecionamos o conteúdo para o ambiente 
de aprendizado de Física Básica. Ao planejar as aulas, desenvolvemos uma 
linguagem própria que propiciou levar o assunto ao aluno de forma simples e 
objetiva, pudendo assim obter um melhor rendimento no aprendizado.
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OBTENÇÃO DE CORPOS CERÂMICOS A PARTIR 
DE RESÍDUOS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 

CELULOSE E PAPEL

Voluntário:  Alan Simplicio de Souza (Curso de Engª Química)
Orientador:  Profª Dra. Magali de Campos

[INTRODUÇÃO] O papel é um dos materiais mais consumidos no mundo, 
é constituído basicamente de celulose, e sua produção mundial é de 
aproximadamente 190 milhões de ton./ano. Em uma fabrica, durante o processo 
de fabricação da celulose, são gerados aproximadamente 1200 ton./mês do 
resíduo Dreg’s e 159 ton./mês do resíduo Grit’t. Estes resíduos são sólidos e 
constituídos basicamente de CaCO3 e matéria orgânica, e são geralmente 
destinados a aterros. Os aterros além de ocuparem grandes áreas com o tempo 
são desativados e acabam por contaminar o lençol freático intoxicando a 
comunidade local. Métodos alternativos de reciclagem tem sido desenvolvidos 
para minimizar o impacto ambiental gerado. Este trabalho teve como objetivo 
estudar a recuperação de resíduos Dreg’s e Grit’s na produção de tijolos 
cerâmicos estruturais a partir da mistura com argilo minerais proveniente de 
um barreiro da região de Mogi das Cruzes. [METODOLOGIA] A argila seca foi 
triturada em almofariz de agata e as amostras foram preparadas com adições 
de  resíduos Dreg’s e Grit’s como recebidos, nas proporções 10, 20, 30, 40 e 
50% em peso. A plasticidade da massa foi obtida com adições controladas de 
água. Os corpos de prova (7,5x3,5x1,0cm) foram prensados uniaxialmente em 
matriz metálica, secos a temperatura ambiente por 7 dias e calcinados em forno 
tipo mufla a  900°C/6h. As propriedades físicas foram avaliadas em função da 
densidade a verde, densidade dos corpos de prova queimados, perda de massa, 
porcentagem de retração volumétrica e  aspectos morfológicos. [RESULTADOS] 
A aplicação do resíduo Dreg’s e Grit’s pode ser utilizada até o limite de 30 e 
10% em peso, respectivamente. Não foram encontradas macrotrincas após a 
queima a 900°C/6h em 60% dos corpos de prova produzidos com o resíduo 
Dreg’s e  20% com o resíduo Grit’s. [CONCLUSÕES] A metodologia aplicada 
apresenta potencial de aplicação na fabricação de tijolos estruturais a baixo 
custo. Análises em andamento para o congresso.
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ESTUDO DO EFEITO DE SOLVENTES EM LIGAÇÕES DE 
HIDROGÊNIO. MÉTODOS TEÓRICOS PARA CÁLCULO DE 
ENERGIA LIVRE DE DISSOCIAÇÃO DE AGLOMERADOS

Bolsista/CNPq:  Tatiane F. Moraes (Curso: Bacharelado em Química)
Orientadora:  Profª Dra. Kaline Coutinho

[INTRODUÇÃO] Sabe-se que grande parte dos aglomerados é formada por 
ligações de hidrogênio. Essas ligações estão presentes em inúmeros processos 
químicos e biológicos. Neste trabalho, estudamos com métodos teóricos o 
aglomerado de ácido acético e acetamida (CH3COOH – CH3CONH2) que 
interagirem fortemente através de ligações de hidrogênio. Adicionalmente, 
possuem os grupos: carboxílico (R-COOH) e amida (R-CONH2), que desempenham 
um importante papel na atividade biológica de enzimas e proteínas por estarem 
sempre presentes nos aminoácidos. Nosso objetivo principal foi de entender 
como o solvente (no caso a água) interferia nas interações do aglomerado, de 
forma a provocar sua dissociação. [METODOLOGIA] Inicialmente, através de 
cálculos quânticos estudamos o aglomerado isolado e as possíveis ligações de 
hidrogênio com uma molécula de água. Em seguida, realizamos simulações 
computacionais do aglomerado em água e utilizando a Teoria de Perturbação 
Termodinâmica calculamos a variação da energia livre de dissociação do 
aglomerado em meio aquoso. [RESULTADOS] Através dos cálculos quânticos 
e das simulações, identificamos a natureza das interações entre as moléculas 
do aglomerado e delas com o solvente. Observamos que a dissociação do 
aglomerado em meio aquoso é favorecida devido a formação de ligações de 
hidrogênio entre as moléculas do aglomerado e as águas. [CONCLUSÃO] Em 
média cada molécula do aglomerado faz cerca de 3 ligações de hidrogênio 
com as moléculas de água. Analisando a competição energética entre as 
interações do aglomerado entre si e com as moléculas de água, obtivemos 
que o aglomerado se dissocia devido a um ganho energético de cerca de 2 
kcal/mol.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE 
COMPOSTOS CICLOPALADADOS CONTENDO LIGANTES 
BIFOSFÍNICOS DE GRANDE RELEVÂNCIA BIOLÓGICA

Bolsista/CNPq:  Keila Santos do Amaral (Bacharelado em Química)
Orientador:  Prof. Dr.  Antonio Carlos Fávero Caires

[INTRODUÇÃO] Drogas antitumorais bastante eficientes, da classe de 
ciclopaladados contendo ligante bifosfínicos, foram desenvolvidas na 
Universidade de Mogi das Cruzes. Na seqüência dos estudos mecanísticos e 
de estabilidade dos mesmos, esses foram estudados pela técnica de TGA/dTG, 
numa tentativa de estabelecermos correlações entre a estabilidade química 
e a estabilidade biológica desses paladaciclos. [METODOLOGIA] Os estudos 
térmicos dos compostos foram realizados em um equipamento Perkim- Elmer 
mod. TGA-7. A degradação térmica e as correspondentes perdas de massa de 
forma contínua foram obtidas em atmosfera inerte de Nitrogênio na faixa 
de temperatura variando desde a ambiente até 1000º C, utilizando-se uma 
taxa de aquecimento de 40ºC por minuto. Os termogramas foram registrados 
com o auxílio de programas computacionais. [RESULTADOS] De uma maneira 
geral as degradações térmicas ocorreram em duas etapas consecutivas, bem 
distintas e definidas em faixas de 2000C-3000C e 3000C-6000C respectivamente, 
dependendo o valor exato do complexo estudado. [CONCLUSÃO] Os resultados 
nos permitiram conclusões estruturais importantes em relação aos paladaciclos. 
O primeiro estágio sugere quebras de ligações do ligante dmpa, tanto em sua 
ligação de coordenação N-Pd e na ligação sigma Pd-C. Paralelamente, neste 
estágio é formado um o complexo instável  que é retido. No segundo estágio, 
observamos a degradação do ligante bifosfínico com a  formação de moléculas 
orgânicas estáveis como C12H10 e C10 H8. De uma forma geral, o resíduo 
da termodecomposição é complexo e composto por átomos de paládio, cloro 
e fósforo, sugerindo a formação de sais, identificados por espectroscopia 
vibracional na região do IV. No caso de ligantes contendo ferro sugerimos a 
formação de um cluster metálico.
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CONSTRUÇÃO DE FILMES AUTOMONTADOS DE 
IMIDAS AROMÁTICAS TIOL-SUBSTITUÍDAS SOBRE 

SUBSTRATOS DE OURO

Bolsista/UMC:  Rafael Yuiti Nagayasu (Curso de Bacharelado em Química)
Orientador:  Prof. Dr. Sergio Brochsztain

[INTRODUÇÃO] Imidas aromáticas são compostos orgânicos com grande 
potencial de aplicação em novos materiais, como em condutores orgânicos, 
sistemas para fotossíntese artificial e biosensores. Para estas aplicações, as 
moléculas de imida devem estar organizadas em arranjos supramoleculares, 
como por exemplo em filmes automontados. No presente trabalho, foi 
sintetizada uma imida aromática substituída com um grupamento tiol, 
com o objetivo de preparar filmes automontados sobre superfícies de ouro. 
[METODOLOGIA] A imida N-(4-mercaptofenil)-N’-(2-fosfonoetil)-1,4,5,8-
naftalenodiimida (NDI-SH) foi sintetizada em duas etapas. Na primeira 
etapa reagiu-se anidrido 1,4,5,8-naftálico com ácido 2-aminoetilfosfônico, 
dando uma monoimida, que em seguida foi reagida com 4-aminotiofenol 
para dar o produto final. Os eletrodos de ouro foram obtidos a partir de 
CDroms convencionais, que foram tratados com ácido nítrico para remover a 
camada protetora, deixando assim exposta a superfície de ouro. A deposição 
de NDI-SH foi feita por simples imersão dos eletrodos em soluções da imida. 
[RESULTADOS] Voltamogramas cíclicos de soluções de ferricianeto de potássio 
(E1/2 � 200 mV x Ag/AgCl) obtidos com os eletrodos modificados com NDI-SH 
mostraram um decréscimo drástico na corrente gerada, em comparação com 
eletrodos de ouro não modificados, o que indica que houve a formação de 
uma camada de imida sobre o ouro, bloqueando a redução de ferricianeto. 
Quando o voltamograma foi registrado em potenciais mais negativos, na 
ausência de ferricianeto, observou-se uma onda redox a cerca de -800 mV, 
correspondendo à redução da imida imobilizada sobre o ouro, confirmando 
a formação do filme de NDI-SH. [CONCLUSÃO] Os resultados mostraram que 
houve a formação de filmes da imida NDI-SH sobre eletrodos de ouro.
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DO PROCESSO DE 
FABRICAÇÃO DE CELULOSE E PAPEL EM MASSAS 

CERÂMICAS DE TIJOLOS E TELHAS

Bolsista/UMC:  Carina Yoshiko de Sant’ Anna (Engenharia Química)
Orientadora:  Profª Dra. Magali de Campos

[INTRODUÇÃO] A sociedade moderna tem enfrentado sérios problemas 
devido a grande quantidade gerada de resíduos industriais e urbanos. Sua 
deposição de forma inadequada provoca a degradação do meio ambiente e a 
contaminação dos mananciais de água e do solo. Por outro lado, técnicos da 
indústria cerâmica se deparam com a escassez de reservas de matérias-primas 
de boa qualidade em locais economicamente viáveis de exploração. Assim, 
existe uma possibilidade de utilização de resíduos industriais como matérias-
primas cerâmicas alternativas, enfocando a indústria cerâmica como uma fonte 
economicamente viável e ecologicamente correta para reciclagem de resíduos. 
Este trabalho teve como objetivo o estudo do aproveitamento de resíduos 
provenientes da fabricação de celulose e papel da empresa Votarantin em 
massas de cerâmicas estruturais. [METODOLOGIA] As amostras dos resíduos 
industriais foram caracterizadas por espectrofotometria por Absorção 
Atômica, espectrofotometria na região visível e métodos gravimétricos. A 
argila foi pulverizada em almofariz de ágata, peneirada e adicionada água 
para atingir melhor ponto de plasticidade para moldagem em forma metálica  
(7,5 x 3,5 x 1,0 cm). Os corpos de prova foram preparados com adições de 
5, 10, 15, 20 e 25% em peso de resíduo. [RESULTADOS] Os corpos de prova 
não apresentaram trincas a verde e após a secagem de 7 dias a temperatura 
ambiente. [CONCLUSÃO] As avaliações serviram para comprovar a eficiência 
do processo de fabricação de tijolos com resíduos industriais, em especial, 
Dregs e Grits. Análises em andamento para conclusão final do trabalho.
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OBTENÇÃO DE HIDROXIAPATITA SINTÉTICA POR 
NEUTRALIZAÇÃO COM ADIÇÃO DE FIBRA CELULÓSICA

Voluntário:  Arnaldo Benjamim da Cunha (Curso de Bacharelado em 
Química)

Orientadora:  Profª Dra. Magali de Campos

[INTRODUÇÃO] Implantes de hidroxiapatita sintética, HA, Ca10(PO4)6(OH)2, 
têm sido um dos biomateriais mais aplicados com sucesso na medicina e 
odontologia. Na condição de implante a HA apresenta baixa biodegradação. 
Esta propriedade favorece sua aplicação no preenchimento de cavidades ósseas 
e em revestimentos de implantes metálicos. Estes revestimentos aumentam 
a taxa de contato entre o implante metálico e o tecido ósseo vivo através 
da osseointegração. A ampla aplicação deste material ainda esta limitada ao 
alto custo do processo de síntese. As etapas mais críticas estão relacionadas 
principalmente a utilização de reagentes tóxicos, muitas horas na etapa de 
filtração e necessidade da moagem mecânica para se obter pós finos. O objetivo 
deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de síntese de HA com alto 
teor de pureza e baixo custo de processo. [METODOLOGIA] Na primeira série 
de experimento, a síntese foi obtida a partir da reação de neutralização de uma 
solução de ácido ortofosfórico 0,3 M (H3PO4) com vazão de 0,8 mL/min sobre 
uma suspensão de hidróxido de cálcio 0,1 M (Ca(OH)2) sob agitação constante. 
Os reagentes foram misturados na razão molar Ca/P de 1,67. Na segunda série, 
a suspensão de Ca(OH)2 foi misturada com fibras celulósicas na proporção de 
1:1. Para ambas series de experimento, o precipitado obtido foi envelhecido 
por 15 dias em contato com a solução mãe em temperatura ambiente. O 
precipitado foi filtrado a vácuo, seco em estufa a 100 °C/24h e calcinado em 
mufla a 900 °C/3h. [RESULTADOS] O precipitado obtido com fibras celulósicas 
apresentou melhor filtrabilidade, reduzindo o tempo de filtração em 50%. Os 
pós calcinados com a adição da fibra celulósica não formaram aglomerados 
duros, eliminando a etapa de moagem. Os pós obtidos em ambos processos 
apresentaram como fase principal a HA pura e cristalina. [CONCLUSÃO] O 
método da neutralização foi eficiente na obtenção de HA. A adição de fibras 
celulósicas melhorou a filtrabilidade e impediu a formação de aglomerados 
duros possibilitando produzir pós de HA a um menor custo.
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