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bolo de linhaça diet já pode entrar no cardápio do brasileiro. Além
de ser excelente para a saúde humana, a linhaça – uma semen-
te do linho – é importante fonte de Ômega 3. Ademais, a formu-

lação, proposta pela engenheira de alimentos Juliana Rosa Battochio,
não contém sacarose. “A linhaça é um alimento pouco difundido no
Brasil. Em geral, é apenas consumida in natura ou com leite. Mais re-
centemente, introduziu-se a semente em pães, mas existe potencial para
o desenvolvimento de outros produtos”, destaca a engenheira, que
apresentou dissertação de mestrado na Faculdade de Engenharia de
Alimentos (FEA).
Juliana acredita que a formulação poderia tornar mais popular a inges-
tão da semente e, com isso, melhorar a dieta do brasileiro. O Ômega 3,
por exemplo, ajuda a diminuir os problemas cardiovasculares em ra-

zão de sua propriedade anti-colesterol. A linhaça também
é rica em fibras solúveis e insolúveis e possui um hormônio
fitoestrogênio, a lignana, que tem efeitos semelhantes ao
do estrogênio, produzido na mulher. Por isso, tem sido
alvo de diversos estudos.

Uma das principais motivações para o trabalho foram
os riscos causados na população pela alta ingestão de

sacarose – sobretudo no caso de obesos e de portadores de diabetes.
A aceitação para o novo produto foi boa. Juliana, orientada pela

professora Helena Maria A. Bolini, fez análises sensoriais comparati-
vas com duas formulações diferentes – uma contendo sacarose e ou-
tra utilizando edulcorantes. Pela avaliação, não houve diferenças na
preferência do público – a pesquisa mostrou que a sacarose pode ser
substituída. A opção, segundo a engenheira, foi desenvolvida em es-
cala de laboratório, mas poderia perfeitamente ser produzida pela in-
dústria.

Formulação
dispensa
o uso de
sacarose

Pesquisadora desenvolve bolo de linhaça diet

O

dor na Doença de Parkinson
não deve ser desprezada pa-
ra o diagnóstico e tratamen-

to da enfermidade, sugere a neu-
rologista Grace Helena Letro, que
apresentou dissertação de mestrado
na Faculdade de Ciências Médicas
(FCM). Segundo a neurologista, as
dores podem preceder ou acompa-
nhar os sintomas motores, como
tremor, rigidez, lentificação dos
movimentos e instabilidade postu-
ral, sinais característicos da doença.

Há pacientes, segundo Grace, que
apresentam sintomas de dor no
ombro, por exemplo, e passam por
várias especialidades médicas sem,
no entanto, encontrarem as causas.
“Nestes casos, seria importante
que o médico também observasse
outros sinais e sintomas que pode-
riam indicar o início do processo
da doença”, aconselha.

Segundo a neurologista, a dor
também pode estar relacionada a
diversos fatores.  “Encontramos
associações com outras enfermi-
dades ou co-morbidades, às com-
plicações, ao próprio tratamento
da doença e às síndromes sensiti-

neurônios na substância negra,
localizada no cérebro. Produz um
neurotransmissor chamado do-
pamina, que leva ao aparecimen-
to dos sintomas motores.  Entre-
tanto, outros neurotransmissores
estão envolvidos, produzindo sin-
tomas não-motores como altera-
ções olfatórias, autonômicas, sen-
sitivas, psíquicas, cognitivas e dis-
túrbios do sono.

Orientada pela professora Eliza-
beth Quagliato, Grace avaliou 50
parkinsonianos para saber se as
queixas de dor tinham relação com
a doença. “Idosos acima de 65 anos
têm maior propensão de desen-
volver a enfermidade. Portanto, é
natural que as dores por outras en-
fermidades apareçam ao mesmo
tempo”, explica a neurologista.

No trabalho, a neurologista ex-
cluiu a dor causada pelas co-mor-
bidades e constatou que, do grupo
estudado, 27 relataram dor, sendo
que 22 deles apresentaram o qua-
dro, no estágio Off, ou seja, perío-
do de tempo em que medicamento
utilizado, o levodopa, perde o efeito
e em que reaparecem os sintomas

A motores e não-motores.
Observou ainda que dos 27 paci-

entes com dor, 16 – ou quase 60% –
melhoraram com o medicamento,
demonstrando uma associação
entre a dor e a doença. A questão, no
entanto, é que tanto no diagnósti-
co como no tratamento da doença,
a dor muitas vezes não é contem-
plada. “Muitos profissionais da
saúde acabam associando o qua-
dro com outras co-morbidades”,
esclarece.

Grace lembra que as primeiras
descrições sobre a dor na doença
foram realizadas inicialmente por
James Parkinson, em 1817, e, pos-
teriormente, por Jean Martin Char-
cot, em 1877. Depois, outros pesqui-
sadores estudaram a dor. Recente-
mente, tem se dado muita ênfase a
este sintoma, pois muitas vezes ele
é mais importante que as própri-
as queixas motoras. “Diagnosticar
a causa da dor na Doença de  Par-
kinson possibilita uma melhora
das atividades de vida diária do
paciente, por meio da adequação
do tratamento medicamentoso”,
conclui. (R.C.S.)

Estudo demonstra que dor tem papel importante no Parkinson

stações de tratamento de águas e es-
goto insuficientes e rodovias e ferro-
vias com transporte de cargas peri-

gosas, dentre outros fatores, são alguns dos
riscos ambientais na bacia hidrográfica do
Ribeirão das Pedras mapeados pelo geó-
grafo Ricardo Dagnino.

 Em dissertação de mestrado apresen-
tada no Instituto de Geociências (IG), Dag-
nino traçou um mapa com os principais ris-
cos da área, que abrange uma complexi-
dade grande de estabelecimentos, entre os
quais shoppings centers, supermercados,
universidades, condomínios, hospitais e
indústrias de diversos segmentos em Cam-
pinas. “A idéia foi descobrir situações que
não haviam sido enxergadas pelo poder
público”, destaca o geógrafo.

A área possui uma população concen-
trada com desigualdades socioespaciais.
Entretanto, um dos problemas detectados
por Dagnino foi com relação à concentra-
ção de pessoas que visitam o shopping
Parque Dom Pedro nos finais de semana.

Em seu estudo, a contribuição para o des-
pejo é elevada, mesmo com o local possu-
indo estação de tratamento de esgoto pró-
pria. Os relatos da população do entorno
são de que a água do ribeirão sofre uma
queda na qualidade. “A percepção da po-
pulação é de que a água está com odor às
segundas-feiras”, esclarece. Nos laudos
semanais encaminhados para as autorida-
des competentes, no entanto, não há regis-
tros de nenhum tipo de contaminação.

Segundo Dagnino, que foi orientado pe-
los professores Francisco Ladeira e Salva-
dor Carpi Júnior, há contradições entre o que
a população aponta sobre a qualidade da
água e outras situações de risco e o que o
poder público enxerga. O pesquisador quis
realizar um mapeamento participativo e uti-
lizar as percepções da população sobre os
riscos ambientais da região. “Acredito que
as pessoas que vivem nos locais e que con-
vivem com os riscos têm condições de con-
tribuir para este tipo de trabalho”, defende.

Para ele, o mapeamento servirá como

pelo transporte de combustíveis. É evidente
o risco de acidentes e conseqüente conta-
minação da bacia”, explica. Há também a
movimentação dos caminhões na rodovia
D. Pedro I, que corta a bacia.

Nas áreas próximas à rodovia Milton
Tavares, pode ser observada uma gran-
de quantidade de queimadas, aspecto pre-
judicial ao meio ambiente. Por isso, Dagnino
acredita que os riscos não seriam apenas
na questão do esgoto, mas também envol-
veriam a poluição local. “Temos que pen-
sar nos remanescentes existentes, como a
Mata Santa Genebra. Existem pelo menos
oito áreas importantes para preservação
na região”, lembra.

Outro trecho do ribeirão considerado é
o que corta o distrito de Barão Geraldo,
próximo ao Colégio Rio Branco. “Percebe-
se o avanço da ocupação de residências
em áreas muito próximas ao ribeirão. São
construções de grande porte que, em muitos
casos, estão coladas ao manancial e que
deveriam guardar certa distância”, alerta.
No Real Parque, também em Barão Geral-
do, Dagnino constatou o lançamento de es-
goto em locais próximos à Mata Santa Ge-
nebra. O estudo contou com o financiamento
da Fapesp e foi realizado em parceria com
o Instituto Agronômico de Campinas e Ins-
tituto Florestal.  (R.C.S.)

Riscos ambientais em bacia
hidrográfica são mapeados

ferramenta para os órgãos fiscalizadores,
pois além das reuniões públicas, há também
o cruzamento de informações com mapas
mais antigos, fotos aéreas e análise de cam-
po. “A idéia é auxiliar na implementação de
políticas mais coerentes com os interesses

da população e com a preservação am-
biental”, destaca.

Os riscos identificados pelo pesquisador
não são poucos. O local abriga rodovias de
trânsito intenso e perigoso. “O trecho Cam-
pinas-Paulínia, por exemplo, é marcado

vas primárias, que são caracteri-
zadas por queixas de dores vagas,
mal definidas”, explica.

A Doença de Parkinson é neu-
rodegenerativa e progressiva. Ela
é ocasionada pela degeneração de

E

A engenheira de alimentos Juliana Rosa Battochio: potencial para o desenvolvimento de outros produtos

A neurologista Grace Helena Letro: dores podem
preceder ou acompanhar os sintomas motores da doença

O geógrafo Ricardo Dagnino: percepção da população é levada em conta
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