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Pediatra investiga desenvolvimento de bebês
que nascem pequenos para a idade gestacional
Foto: Antoninho Perri
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B

ebês que nascem pequenos
para a idade gestacional –
ou PIG, como também são
chamados pelos especialistas – possuem desenvolvimento neurológico distinto daqueles
nascidos com peso e medida normais no
primeiro ano de vida. A investigação foi
feita pela pediatra Maura Mikie Fukujima Goto, da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), que avaliou 33 bebês PIG,
comparando-os com outras 62 crianças
que constituíram um grupo controle.
Pela pesquisa, orientada pela professora
Maria Valeriana Leme de Moura Ribeiro, o desempenho global dos bebês PIG
não apresentou diferenças significativas
que pudessem ser consideradas como
atraso no desenvolvimento, mas houve
diferenças em pontuações específicas de
algum tipo de atributo em relação aos
do grupo controle.
“O objetivo foi verificar se, nos
primeiros meses de vida, estas crianças
apresentariam algum tipo de distúrbio
que caracterizasse um desenvolvimento diferenciado de bebês que nasceram
com tamanho adequado. Não podemos
afirmar que os bebês PIG possuem
problemas neurológicos no primeiro
ano de vida. Mas, o estudo demonstra
que é evitar problemas nas idades futuras dessas crianças, uma vez que foi
constatado que o desenvolvimento é
distinto em relação aos bebês normais”,
explica a pediatra.

A médica Maura Mikie
Fukujima Goto: “Quanto
mais cedo a criança puder
sofrer uma intervenção,
melhor será o seu
desenvolvimento”

Os bebês PIG são assim denominados por sofrerem algum tipo de
restrição de crescimento já no útero
materno. Mães fumantes durante a
gestação, com hipertensão arterial ou
com quadro de desnutrição podem ocasionar o nascimento de um bebê PIG.
Ao contrário do que se pode imaginar,
o pequeno para idade gestacional não
necessariamente nasce com baixo peso

ou prematuro. Mas, a grande maioria
dos bebês PIG são também baixo
peso, ou seja, nascem com menos de
2,5 quilos.
No Brasil, como não há avaliação
rotineira da idade gestacional em todas
as maternidades, as estatísticas identificam com maior freqüência os bebês
de baixo peso e não os nascidos PIG.
Os de baixo peso representam 10%

dos nascidos vivos. “Trata-se de um
número preocupante e um indicativo
de que também se deveria atentar para
os bebês PIG logo ao nascimento”. Na
literatura, explica Maura, vários trabalhos indicam problemas neurológicas
em crianças que nasceram pequenas.
Mas, poucos estudos focam a avaliação
no primeiro ano de vida da criança.
“Tanto na fase intra-uterina quanto nos

primeiros meses de vida, as estruturas
cerebrais são desenvolvidas em uma
velocidade alta, por isso decidi avaliar
o desempenho dos bebês ao longo de
um ano e tentar detectar alterações
que possibilitassem uma intervenção
o mais cedo possível”, argumenta.
O estudo contemplou avaliações,
através da escala americana Bayley
de desenvolvimento infantil, desde o
nascimento com medidas mensais até o
terceiro mês e, depois, no sexto e nono
meses. A última avaliação ocorreu ao
completar um ano de vida.
A pediatra explica que quanto mais
cedo a criança puder sofrer uma intervenção, melhor será o seu desenvolvimento nas idades subsequentes. Mesmo não tendo identificado nenhuma
diferença significativa no desempenho
global no primeiro ano de vida dos bebês PIG, Maura acredita que a pesquisa
serve de referência para se atentar para
o período mais crítico da criança em
que o cérebro está se desenvolvendo.
Uma sugestão é ampliar o tempo de
avaliação nos próximos trabalhos
sobre o assunto. Neste sentido, seria
interessante ressaltar a importância da
vigilância do desenvolvimento nessas
crianças consideradas com algum risco,
uma vez que as alterações podem surgir
em idades maiores, como, por exemplo,
no período de alfabetização. A pesquisa
faz parte dos estudos desenvolvidos pelo
Grupo Interdisciplinar de Avaliação do
Desenvolvimento Infantil (Giadi), que
é coordenado pela neurologista Vanda
Maria Gimenes Gonçalves.

O envelhecer e a memória viva de um bairro

N

o início, a fotógrafa Maria Lúcia
Secoti Filizola quis entender o processo de envelhecimento de um
grupo de senhoras da Vila Castelo Branco,
um dos bairros mais antigos de Campinas. A
ideia foi oferecer oficinas de fotografia para
as mulheres e, assim, utilizar a ferramenta
como fio condutor para a compreensão do
processo de envelhecer em uma camada
social menos favorecida. O estudo inicial,
no entanto, transcendeu a proposta original.
“O grupo se mostrou extremamente ativo
e articulado, a tal ponto de permitir muitas
outras ações como pequenas excursões não
só no bairro, como em museus e exposições
na cidade. Eram mulheres na faixa de 58 a 80
anos com câmeras digitais nas mãos e muita
disposição para fotografar”, destaca Lúcia.
Para ela, o projeto ganhou novas proporções
e possibilitou outros desdobramentos, além
de um aprendizado mútuo.
Entre outros fatores, o trabalho desenvolvido junto às mulheres permitiu propor uma
metodologia denominada pesquisa-ação, que

se mostrou eficiente para este tipo de abordagem.
A pesquisa-ação é caracterizada, justamente, por
um processo participativo nas decisões do projeto,
ou seja, dá a voz ao sujeito da pesquisa. Neste
modelo, não se trata apenas de levantar dados,
mas envolver o sujeito nas avaliações e diretrizes
do estudo. Segundo Lúcia, isso foi possível graças
ao vigor do grupo em enfrentar desafios, o que
levou a pesquisadora a perceber o processo de
envelhecer sob outra perspectiva.
Essas mulheres, afirma a autora da pesquisa
apresentada na Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) e orientada pela professora Olga von
Simsom, encaram com força os obstáculos e surpreendem quando o assunto é superação. Muitas
trabalham fora e ainda são as mantenedoras da
família. Ao contrário das pesquisas nesta faixa
etária em que as senhoras são casadas, no grupo
estudado a maioria é solteira. Elas participam do
Projeto Gente Nova (Progen) – criado em 1984
e voltado para atender crianças e adolescentes do
bairro e do entorno – que é constituído basicamente de mães que, em outros anos, levaram seus
filhos e, agora, envolvem os netos no projeto. Ao
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A fotógrafa Maria Lúcia
Secoti Filizola: com a
câmera na mão

longo dos anos, as avós do Progen se organizaram e deram origem a um outro grupo, o
Viver em Ação, que desenvolve várias atividades, inclusive a fabricação de produtos como
forma de auxiliar na renda familiar.
Uma característica peculiar dessas mulheres é que 75% delas participam assiduamente
de outros projetos como ginástica, artesanato,
dança, etc. Isso define o perfil de senhoras
interessadas no aprendizado de coisas novas.
Sempre com a máquina digital em mãos
e a vontade de registrar tudo que viam, as
mulheres montaram uma exposição com os
fotos produzidos no bairro e confeccionaram
painéis coloridos e enfeitados para servir de
molduras. Entre os locais visitados, além das
ruas do bairro, estão o Mercado Municipal
(Mercadão), Museu de Imagem e do Som
(MIS) e exposição no Sesc. Conheceram o
Centro de Memória da Unicamp e constataram a importância da imagem. “Elas entenderam o processo de construção da memória
e perceberam que constituem a memória viva
do bairro”, comenta. (R.C.S.)

Engenheiro transforma casca de castanha de caju em combustível

R

esíduo da atividade agrícola e
industrial, a casca de castanha
de caju constitui um problema
ambiental na região Nordeste do país,
onde o produto é largamente utilizado.
Seu despejo em aterros sanitários não
é o recomendável pelo alto volume de
produção, assim como a tentativa de
indústrias em fazer a queima em caldeiras também não foi bem sucedida.
Neste sentido, o engenheiro Flávio
Augusto Bueno Figueiredo realizou
testes de pirólise e gaseificação para
avaliar a produção de combustível
como alternativa viável para o material.
“O estudo constitui um caminho
inicial para que a indústria norteie o
que fazer com a casca da castanha,
visto que o resíduo é encontrado de
forma abundante no Nordeste brasileiro”, explica Figueiredo. Estimativas
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O engenheiro Flávio Augusto Bueno Figueiredo: “O estudo abre um caminho inicial”

apontam que na região existam 23
grandes fábricas e aproximadamente
120 minifábricas de beneficiamento de

castanha de caju.
Os resultados da pesquisa constam
da tese de doutorado de Figueiredo

apresentada na Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e orientada
pelo professor Caio Glauco Sanchez.
O engenheiro explica que o processo
de pirólise é a degradação térmica de
algum material na ausência de ar ambiente ou oxigênio como, por exemplo,
a biomassa que neste caso foi a casca
da castanha. Ao testar um reator para
a conversão térmica da biomassa foi
possível quantificar a produção do
resíduo carbonoso, alcatrão, água e
gás, variando a taxa de aquecimento,
a temperatura final e o agente gaseificante com vapor de água, ar sintético
ou nitrogênio.
O melhor resultado alcançado nos
testes foi o processo que se efetuou
com a adição de vapor de água, denominado de gaseificação. Os testes
propiciaram a geração de um gás de
síntese com grande quantidade de

hidrogênio, monóxido de carbono e
dióxido de carbono. A pirólise com nitrogênio sem a presença do vapor, por
outro lado, apresentou a produção de
gás combustível com poder calorífico
mais alto.
Os experimentos mostraram ainda
a viabilidade da pirólise da casca de
castanha de caju para gerar gás de
síntese. Este gás poderá ser uma possível alternativa à queima direta para
geração de energia, provavelmente,
sem os problemas encontrados na
queima direta feita em caldeira. Os experimentos foram todos realizados no
Departamento de Engenharia Química
e Tecnologias de Meio Ambiente da
Universidade de Zaragoza, na Espanha, com bolsa cedida pelo Programa
Advanced Training in Bionergy (Alfa
II), financiado pela União Européia.
(R.C.S.)

