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rês novos laboratórios de in-
formática, totalmente equipa-
dos, serão entregues à comu-

nidade universitária no próximo dia
17 de dezembro. As salas estão loca-
lizadas no Ciclo Básico 2 e atenderão
prioritariamente a demanda de au-
las da graduação e da pós-gradua-
ção da Universidade. Numa primei-
ra etapa, estarão disponíveis aos pro-
fessores e alunos, 94 microcompu-
tadores Pentium 4, com gravador de
CD e conexão de rede wireless (sem
fio). Para o apoio didático, todas as
instalações possuem modernas fer-
ramentas como conjuntos
multimídia com projetor de ima-
gens, sistemas de som e telas retrá-
teis. O projeto prevê, em uma segun-
da etapa, a instalação de outros seis
laboratórios, totalizando nove salas
e perto de 300 máquinas disponíveis
para a comunidade. Na falta de usu-

ários nos laboratórios,
o uso será livre para
os professores e alu-
nos para variadas ati-
vidades relacionadas
ao ensino.

O pró-reitor de
Graduação, profes-

sor José Luiz Boldrini, estima que
todos os laboratórios estarão libera-
dos em um ano. “Cerca de 70% das
instalações já foram feitas, restando
apenas a compra integral das má-
quinas para equipar quatro salas”.
Por atraso nas reformas para acesso
aos laboratórios, duas salas não es-
tarão disponibilizadas esta semana.
A previsão é que até março de 2005
outros dois laboratórios completos
sejam entregues. Mesmo com todos
os imprevistos na reforma, o pró-rei-
tor acredita que as primeiras máqui-

nas disponíveis liberarão as Unida-
des no sentido de contar com espa-
ço privilegiado para as aulas. Este
aspecto dispensaria, segundo o pró-
reitor, a necessidade de se manter os
laboratórios básicos nas Unidades.
Ele explica que a manutenção des-
te tipo de atividade, em geral, requer
altos valores orçamentários e mui-
tos órgãos não possuem recursos fi-
nanceiros para arcar com as despe-
sas. “É um benefício extra para as
Unidades, que poderão adequar
seus espaços para laboratórios mais
específicos e utilizar os recursos para
outros fins”, destaca Boldrini.

Software livre – Tanto o acesso à

Internet quanto a instalação de sis-
tema operacional e aplicativos fo-
ram projetados integralmente com
plataforma Linux. Segundo a asses-
sora da Pró-Reitoria de Graduação,
professora Cecília Mary Fischer Ru-
bira, a idéia de adotar uma política
de software livre significa não pre-
cisar destinar recursos para atuali-
zações dos programas. Cecília revela
que a preocupação desde o início do
projeto era não só montar as insta-
lações, mas também possibilitar o
seu funcionamento integral. “A ex-
pectativa é alta. Os professores e
alunos ao chegarem na sala vão que-
rer todos os equipamentos funcio-
nando adequadamente”, esclarece.

versidade. Outra parte – 60 máqui-
nas – foi doada pela empresa Metron
Indústria Eletrônica Ltda., no âmbi-
to da Lei de Incentivo à Informática.
O convênio com a empresa faz par-
te de um projeto maior para moder-
nizar os laboratórios do Instituto de
Computação.

Atraso – Na condição de docen-
te do Instituto de Computação, Ce-
cília explica que o objetivo era esten-
der a experiência adotada pela Uni-
dade para todo o campus. O IC man-
tém laboratórios avançados funcio-
nando ininterruptamente. Os recur-
sos destinados aos investimentos
iniciais eram oriundos do Programa
de Expansão de Vagas na Gradua-
ção, aprovado pelo Conselho Uni-
versitário em dezembro de 2002. Na-
quela época, conta a assessora da
PRG, a expectativa era inaugurar os
laboratórios no prazo de um ano.
Mas, durante o desenvolvimento do
projeto, vários aspectos influencia-
ram no resultado final.

Primeiramente, a equipe do proje-
to precisou estabelecer requisitos es-
senciais. A rede elétrica, por exemplo,
deveria estar estabilizada, além de
providenciar a instalação de sistemas
de ar condicionado e de segurança
para as máquinas. “Já existia o prédio
anexo ao Ciclo Básico 2, mas tivemos
que realizar inúmeras adequações”,
explica. Em determinado momento,
outro impedimento tornou difícil o
cumprimento do prazo. As obras fo-
ram interrompidas, pois a empresa
abandonou o trabalho. Um deles foi
com relação ao controle de acesso fí-
sico ao local. As salas possuíam três
acessos independentes e isto dificul-
tava medidas de segurança para os
equipamentos. “Fechamos as entra-
das e deixamos apenas um acesso aos
laboratórios”, esclarece.

omar ácido fólico durante pe-
lo menos três meses ininter-
ruptos, antes e depois de en-

gravidar, é o que aconselha o gine-
cologista e obstetra do Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher
(Caism) da Unicamp Ricardo Barini
às mulheres que desejam ter filhos.
O médico garante que a precaução
pode reduzir o risco de gerar bebês
com Síndrome de Down (SD). Da-
dos de pesquisa recente sobre o com-
portamento da enzima Metilenote-
trahidrofolato redutase (MTHFR), res-
ponsável pela metabolização do á-
cido fólico no organismo humano,
atestam este fator. A pesquisa foi idea-
lizada pela médica do Departamen-
to de Genética Médica da Faculdade

de Ciências Médicas
Carmem Bertuzzo e
realizada em conjunto
com o Caism.

Segundo o estudo,
as mutações no gene
da enzima resultam
em menor atividade

funcional e reduzem a quantidade de
ácido fólico disponível para a dupli-
cação celular. “Não há dúvidas de que
a prevenção é necessária e, neste caso,
a ingestão da vitamina é fundamen-
tal”, alerta Barini. Muitas vezes, expli-
ca, as mulheres iniciam a suplemen-
tação vitamínica após as primeiras se-
manas de gestação, o que não seria o
adequado, pois as alterações no feto
ocorrem no início da gravidez.

A pesquisa “Mutações do gene
codificador da enzima Metilenote-
trahidrofolato redutase e sua associa-
ção com a trissomia do cromossomo
21”, conduzida pelos médicos Gre-
gório Lourenço Acácio, Ricardo Ba-
rini, Carmen Sílvia Bertuzzo, Egle
Couto de Carvalho, Walter Pinto
Junior e Joyce Maria Annichino-Biz-

zacchi recebeu, recentemente, o Prê-
mio Campos da Paz, conferido anu-
almente pela Sociedade Brasileira de
Reprodução Humana. O trabalho
será publicado na revista Climatério
e Reprodução, a mais importante da
especialidade em língua portuguesa.

Probabilidades – O estudo con-
templou um grupo de 88 mães que
tiveram seus filhos normais e sem
histórico de abortos e outro compos-
to de 70 mulheres em que os bebês
nasceram com a Síndrome. Segun-
do o estudo, o grupo das mães de
portadores da anomalia possui pro-
porção maior de mulheres com mu-
tações enzimáticas, se comparado às
mulheres com filhos normais. Por
isso, os resultados levaram a cons-
tatar que as portadoras das muta-
ções têm nove vezes mais probabi-

lidade de ter filhos com SD por pro-
duzirem menor quantidade de áci-
do fólico. Nas mulheres com idade
superior a 35 anos, o risco fica em

Salas terão 94 microcomputadores de última geração, com gravador de CD e conexão de rede sem fio
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T tebral. Também nestes casos, para se
fazer uma prevenção adequada, in-
gestão da vitamina deve ocorrer an-
tes de engravidar. “As divisões celu-
lares ocorre nas primeiras semanas de
gravidez. As mulheres que tomam o
ácido fólico depois do resultado do
teste de gravidez correm o risco da
anomalia já estar em processo”, escla-
rece Barini. Diversos estudos apontam
ainda a relação entre a deficiência do
ácido fólico com câncer do cólon, leu-
cemia, doenças mieloproliferativas e
certas enfermidades crônicas da pele.

A trissomia do cromossomo 21,
um distúrbio que ocorre em um a
cada 800 nascimentos, é provocado
por um cromossomo extra no par
número 21. A incidência da Síndro-
me de Down em mulheres aumen-
ta com a idade. “Aos 35 anos uma em
cada 250 mulheres uma tem chance
de gerar bebês com a trissomia do
cromossomo 21”, diz Barini. Acima
dos 40 anos a proporção aumenta
para uma entre 50 mulheres. Aos 45,
uma em cada 25 mulheres tem chan-
ces de terem filhos com SD.  (R. C. S.)

Neste sentido, outro grande diferen-
cial do laboratório foi a formação de
uma equipe de suporte. “São pro-
fissionais habilitados que estarão
prontos para o cuidado diário dos
laboratórios e para todo apoio técnico
necessário”, observa a diretora de
Logística e Infra-estrutura de Ensino
do Ciclo Básico, Rute Siqueira Alves.

Inicialmente os laboratórios funci-
onarão das 7 às 23 horas. “Num futuro
próximo queremos estender o horá-
rio de funcionamento para 24 horas
por dia”, atesta Boldrini. Parte dos
microcomputadores foi montada pelo
Centro de Manutenção de Equipa-
mentos (Cemeq) da Unicamp, com
peças de ponta compradas pela Uni-

torno de cinco ou seis vezes maior
que a população em geral.

O déficit da vitamina interfere na
produção do DNA que, ao ser dupli-
cado no processo de divisão celular,
não é distribuído de modo igualitá-
rio entre as diversas células filhas.
Desta forma, a separação dos cro-
mossomos nas primeiras divisões
celulares do embrião ocorre de for-
ma inadequada, levando uma célula
a permanecer com um cromossomo
21 extra e outra célula com menos
um deste par cromossômico. O em-
brião que fica com o cromossomo ex-
cedente resultará numa criança com
Síndrome de Down.

Ácido fólico – Barini explica que o
ácido fólico não tem contra-indicação,
não causa efeitos colaterais e não es-
timula o aumento de peso. A sua in-
gestão, tradicionalmente, é recomen-
dada pela medicina para prevenir de-
feitos de fechamento do tubo neural
dos bebês durante a gestação, que po-
de provocar, entre outros problemas,
a abertura dos pontos da coluna ver-

Uma das salas (acima), o pró-reitor José Luiz Boldrini, a professora Cecília Rubira e Rute Alves:
segunda etapa do projeto prevê a instalação de mais seis laboratórios de informática

O ginecologista e obstetra Ricardo Barini: vitamina é fundamental na prevenção
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