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mãe adolescente não é mais
negligente ou imatura que a
mãe adulta no cuidado com os
filhos, embora a literatura a-

ponte que essas crianças guardam des-
vantagens em relação ao crescimento,
adoecem com mais freqüência e são ví-
timas de maior índice de mortalidade. É
o que quis demonstrar a pediatra Maria
de Lourdes Fonseca Vieira, professora da
Universidade Federal de Alagoas, ao
investigar 245 crianças – 122 de mães
adolescentes e 123 de mães adultas –
nascidas no Centro de Atenção à Saúde
da Mulher (Caism) da Unicamp.

“A questão não é de caráter e sim so-
cial. Eventuais maus resulta-
dos perinatais e de desenvol-
vimento dessas crianças de-
vem-se à falta ou má assistên-
cia pré-natal e de suporte fa-
miliar ou do companheiro”,
afirma a pesquisadora. Mes-
mo assim, ela acrescenta que,
no que se refere a cuidados,
alimentação, crescimento e
desenvolvimento, no primei-
ro ano de vida os filhos das mães adoles-
centes não apresentaram diferenças
consideráveis quando comparadas ao
grupo de filhos de mães adultas.

A pesquisa de Maria de Lourdes com-
pôs a tese de doutorado Filhos de mães
adolescentes: avaliação do crescimento
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esquisadores da Unicamp estão
concluindo um novo processo
para a extração de inulina a par-
tir da raiz da chicória, verdura

comum na mesa dos brasileiros. Em
países como os Estados Unidos, Canadá
e integrantes da União Européia, únicos
a deter esse tipo de tecnologia, a subs-
tância é utilizada pelas indús-
trias alimentícia e farmacêu-
tica como substituta do açú-
car e da gordura, com uma
vantagem adicional: tem bai-
xíssima caloria.

A pesquisa em torno da ex-
tração da inulina está sendo
realizada em duas frentes. A
primeira, sob a responsabili-
dade do Centro Pluridiscipli-
nar de Pesquisas Químicas,
Biológicas e Agrícolas (CPQBA), tem por
objetivo desenvolver a cultura da chicó-
ria no Brasil. A planta é típica de regiões
de clima temperado, como EUA e Euro-
pa. A segunda etapa, feita em laborató-
rio por especialistas da Faculdade de En-
genharia Agrícola (Feagri), consiste jus-
tamente na definição da nova técnica
para a extração da substância substitu-
ta do açúcar.
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O açúcar da chicória
Unicamp desenvolve nova técnica para extrair da verdura a inulina, que substitui

o açúcar e a gordura com vantagem de ter baixa caloria

Juliana de
Campos Leite,
engenheira
agrônoma : “A
chicória tem
maior
rendimento”

De acordo com a engenheira agrô-
noma Juliana Tófano de Campos Leite,
cuja dissertação de mestrado faz parte da
pesquisa, a escolha da chicória se deu
porque, além de ser de cultivo relativa-
mente fácil, a planta tem uma grande
concentração de inulina. “Existem cer-
ca de 30 mil vegetais que contêm a subs-
tância, mas a chicória apresenta vanta-
gens em relação à produção e rendimen-
to”, explica. A extraçãoda inulina, segun-

do ela, é executada por meio
da difusão em água quente.
Com isso, obtém-se um extra-
to líquido,queposteriormente
passa por um processo de se-
cagem por atomização. O pro-
duto final é apresentado na
forma de um pó branco, mais
fino do que o açúcar comum.

A inulina, conforme Julia-
na, é um tipo de açúcar (fruto-
ligossacarídeo) que não é di-

gerido pelo estômago. Ou seja, ela não
acrescenta calorias ao ser ingerida. Essa
característica faz com que o produto
possa ser utilizado por pessoas que so-
frem restrição ao consumo do açúcar,
como diabéticos e obesos. A inulina
pode ser considerada, ainda, um alimen-
to funcional. Ou seja, ela melhora algu-
mas funções do organismo, ajudando
assim a prevenir doenças. Pesquisas in-
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dicam que a substância fortalece as bifi-
dobactérias (bactérias encontradas no in-
testino humano e que fazem parte da flo-
ra intestinal), que auxiliam nas atividades
digestivas. Para completar, também con-
tribui para o controle dos níveis de
colesterol.

Patente – Os pesquisadores da Uni-
camp ainda não têm idéia de quando a
inulina estará sendo produzida em escala
industrial no Brasil, pois isso dependerá

Mãe adolescente
não é negligente
Maus resultados perinatais e no desenvolvimento
dos bebês se devem mais a carências sociais

No destaque, Maria
de Lourdes Vieira,
pediatra: “Com
menos dinheiro, a
mãe adolescente
alimenta o filho
com ovos
ao invés de carne”.
Ao lado, jovem
assistida pelo Caism

e do desenvolvimento com um ano de
idade, sob a orientação do professor
Antonio de Azevedo Barros Filho (FCM).
Ela observa, a título de exemplo, que os
filhos de mães adolescentes ingeriam
menos carne que os das mães adultas.
“As adolescentes têm menor renda per
capita que as adultas, daí não poderem
comprar carne, resultando carência
desse tipo de alimento complementar,
rico em ferro, importante para o cresci-
mento e desenvolvimento da criança.
Para substituir a carne, as jovens mães
optaram pelo consumo de ovos, que são
mais baratos”, informa a pediatra.

Quanto à amamentação, outro benefí-
cio importante para a vida do bebê, Ma-
riadeLourdes nãoregistroudiferençano
hábito em suas estatísticas. Com um ano

de idade–quandoaindaocor-
re o chamado aleitamento
continuado – 35% dos filhos
de mães adolescentes ainda
mamavam no peito, enquan-
toqueooutrogrupoapresen-
tava um índice proporcional-
mente menor, de 28%, sem
diferença “estatisticamente
significativa”, conforme acen-
tua a pesquisadora.

Quando os filhos fizeram um ano,
Maria de Lourdes complementou sua
pesquisa na própria residência das mães,
avaliando o crescimento por meio de
medidas antropométricas – peso, com-
primento, perímetro cefálico, perímetro
braquial e pregas cutâneas tricipital e

subescapular. Avaliou-se ainda a relação
entre peso/idade, peso/comprimento,
comprimento/idade e perímetro cefáli-
co/idade. Outro recurso utilizado foi a
análise da composição corporal pela
“bioimpedância elétrica”, método que
avalia o corpo por meio de dois com-
ponentes: massa magra e massa gorda.

A pesquisadora revelou outro dado
curioso e relevante: quando engravida-

ram, 52% das mães adolescentes eram
solteiras. Quando seus filhos comple-
taram um ano de idade, a situação con-
jugal era bem diferente: de 52% o índice
caiu para 25%, porque as adolescentes
se casaramouamasiaram.“Istoprovaque
essas mães vêem o suporte familiar e a
presença de um companheiro como im-
portantes para o desenvolvimento de
seus filhos”, conclui a pediatra.

Substância
controla
níveis de
colesterol
e previne
doenças

de entendimentos com a iniciativa priva-
da. De acordo com Kil Jin Park, professor
daFeagrieumdoscoordenadoresdapes-
quisa, o pedido de patente do novo pro-
cesso já foi depositado. Isso poderá tra-
zer ganhos para o país, dado que o Brasil
ainda é obrigado a importar a substância.
A pesquisa realizada conta com bolsa do
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq) e fi-
nanciamento da Fundação de Amparo à
PesquisadoEstadodeSãoPaulo(Fapesp).
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Pesquisa
não aponta

diferença nos
cuidados em
relação às

mães adultas
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