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Precoce

Talento de tenista de 10 anos
desperta a atenção na Hípica
De origem humilde, o garoto
Carlos Roberto Niela, de 10 anos,
sonha em trilhar os passos de
ídolos do tênis, principalmente
Gustavo Kuerten, o Guga, e já
começa a dar os primeiros
passos em direção ao tão
desejado objetivo. No último
domingo, o jovem venceu o
torneio estadual organizado pela
Federação Paulista de Tênis
(FPT) e realizado na Sociedade
Hípica de Campinas. A
conquista veio logo na primeira
competição da FPT que
participou. Morador da Vila
Brandina, Roberto começou

como pegador de bolas na
Academia João Soares e ganhou
uma bolsa para treinar na
academia, uma das mais
conceituadas da cidade e que
abre espaço para jovens de
baixa renda. “Meu sonho é ser
profissional. Gosto muito do
Guga e do Rafael Nadal. Venho
todo dia aqui, tenho meu grupo e
fico batendo bola com o pessoal.
Na sexta-feira, véspera do
campeonato, fiquei até as 21h
treinando”, contou o jovem. Na
mochila, além das raquetes ele
leva quatro livros: biografias do
Guga, Nadal, Roger Federer e de

Nuno Cobra, que foi preparador
físico de Ayrton Senna. “Gosto
muito de ler e sempre carrego os
livros”, acrescentou. Roberto foi
incentivado pelos tios, entre eles
Carlos Henrique Carvalho,
instrutor da academia. Ele já
chegou a disputar torneio com
crianças de 12 anos e foi às
semifinais. “Desde os quatro
anos ele ia até a academia
comigo e ficava pegando bola. O
João viu, deu uma bolsa para o
garoto treinar e ele está se
desenvolvendo. Está cada dia
melhor, treina muito, é dedicado
e vai atrás”, afirmou. Segundo
ele, o garoto vai para a escola no
período da manhã e depois do
almoço passa a tarde toda
treinando. Tamanha dedicação
comove outros frequentadores
da academia, que ajudam o
menino de todas as formas. “Ele

chega da escola, almoça, faz o
dever de casa e depois treina até
umas 22h. Tem muita gente que
ajuda, doa tênis. Algumas horas
que posso, quando tenho um
intervalo bato bola com ele,
passo algumas dicas”,
completou Carvalho. Um dos
treinadores de Roberto na
academia, Valdir Oliveira,
destaca a força de vontade do
garoto, mas lembra que antes de
pensar em seguir a carreira no
tênis é necessário obter bons
resultados na escola. “Ele é
bastante dedicado e entendeu
que para jogar tem que se
dedicar. Começou a competir,
ganhou torneios e foi bom,
porque deu um ‘up’. É uma idade
boa, na hora certa para ralar e
tem muita influência dos tios”,
ressaltou Oliveira. (Bruno
Bacchetti/AAN)

Carlos passa a tarde treinando: empenho recompensado com título
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Prematuridade atinge 12% dos partos
Pesquisa da Unicamp mapeia problema e servirá de base para ações de prevenção e tratamento
Dominique Torquato/AAN
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Gestantes devem procurar
um médico diante dos
seguintes sinais de alerta

A cada 100 bebês que nascem
no Brasil, 12 são prematuros,
de acordo com pesquisa coordenada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Informações do Sistema Único
de Saúde (SUS) apontam que
340 mil crianças nasceram antes do tempo normal em 2012,
uma média de 39 por hora,
mais que o dobro do índice europeu. Os dados comparativos
da Unicamp serão usados para
os esforços na redução do nascimento precoce e servem de
base para a campanha do Dia
Mundial da Prematuridade,
promovido ontem em todo o
Brasil. O estudo acompanhou,
durante um ano, mais de
30.000 nascimentos em 20 maternidades de referência das regiões Sul, Sudeste e Nordeste e
apontou os principais riscos
para nascimentos prematuros
no País.

Quanto mais precoce
for o nascimento,
maiores os riscos
O objetivo foi identificar e
mapear mais de 100 fatores de
risco para parto prematuro espontâneo e induzido. O maior
índice verificado foi na região
Nordeste (14,7%), e o menor
no Sudeste (11,1%). Quase 80%
dos nascimentos prematuros
ocorreram entre a 32ª e a 36ª semana de gestação, e 7,4% antes das 28 semanas. Quanto
mais cedo for o parto, maior o
risco de morte e problemas para as crianças que sobrevivem.
Para analisar os principais fatores, os pesquisadores compararam as condições dos partos
prematuros com as dos nascimentos no tempo certo, ou seja, após as 37 semanas.
Os partos antes do nove meses ocorrem de forma espontânea ou induzida. A forma inesperada ocorre em duas situações: quando a mulher começa a ter contrações antes dos
nove meses ou quando a bolsa
estoura precocemente. Os partos induzidos acontecem quando há necessidade de interrupção da gravidez, por problemas da mãe ou da criança.
Os conhecimentos sobre os
mecanismos que desencadeiam o parto prematuro ainda são escassos, segundo o obstetra do Hospital da Mulher da
Unicamp (Caism), Renato Passini, e o objetivo do estudo é
compreender melhor essas causas, além de preveni-las e tratar suas consequências. Ao todo, 12 estudos são financiados
no Brasil sobre o tema, dois deles na Unicamp.
Investimento

No total, são R$ 8,4 milhões investidos em pesquisas sobre
prematuridade. Algumas das
soluções que estão em testes
variam de comprimidos de
magnésio, que custam 17 centavos e têm potencial para reduzir em 20% o parto prematuro, a pesquisas sobre a influência da poluição nas taxas de

Aumento do número de
cólicas
Qualquer sangramento,
mesmo que ele já tenha
parado
“Corrimento” por via vaginal
Sensação de peso embaixo da
barriga, como se útero
estivesse pesando sobre a
vagina
Taxa de nascimento de
prematuros por região
pesquisada
Sudeste
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12,8%
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Janqueli, de 22 anos, aguarda ansiosa a alta do filho Cauã, que nasceu no sexto mês de gestação e está há três meses na UTI Neonatal do Caism

Vídeo com pai cantando
para filho emociona na web

M

ais de 14 milhões de
pessoas já viram na
internet o vídeo em
que Chris Picco, de Loma
Linda, na Califórnia, canta a
música Blackbird, dos
Beatles, para o filho que
nasceu de 24 semanas de
gestação. A canção foi uma
despedida para o bebê, que
morreu minutos depois da
gravação, no último dia 11. A
mãe, Ashley, morreu
dormindo, antes do parto
induzido. O bebê sobreviveu
por três dias na unidade
neonatal do Hospital
Universitário Loma Linda.
Em sua página no Facebook,

Picco escreveu: “É com dor
inimaginável que eu escrevo
isso. O meu pequeno lutador,
Lennon James Picco
adormeceu nos braços do pai
ontem à noite. Ele estava
cercado pela família, pelos
melhores médicos e
enfermeiras em todo o
mundo. Vestia uma
roupinha que Ashley
comprara para ele — com
estampas de guitarrinhas —
enrolado em um cobertor
feito por um de nossos
queridos amigos. Sou muito
grato pelos quatro dias
inesquecíveis que pude
passar com ele”. (CP/AAN)

partos precoces. Eles terão dois
anos para desenvolver seus projetos e testar intervenções que
podem ser aplicadas futuramente no sistema de saúde.
Passini afirmou que o parto
prematuro é a principal causa
da mortalidade infantil no Brasil, além de retardos mentais,
problemas respiratórios e motores no bebê. Hábitos da futura mãe, problemas durante a
gravidez, gravidez de múltiplos, encurtamento de colo, infecções, problemas de saúde
do bebê e fator genético podem influenciar o nascimento
precoce. Entre o estilo de vida
da mãe, o tabagismo é uma
das principais causas do parto
prematuro. “Além disso, o esforço físico e estresse emocional podem provocar o parto”.
Para diminuir os riscos, os
exames pré-natais são a principal ferramenta. O estudo ajudará a Unicamp a preparar materiais informativos para médi-

cos e pacientes orientando a
identificar possíveis situações
de risco de partos prematuros.
Angústia

Para as mães de bebês prematuros, a angústia de ver o filho
na UTI Neonatal se mistura
com a esperança de ver o bebê
recuperado. A dona de casa
Janqueli Paixão dos Santos, de
22 anos, aguarda o dia da alta
do filho Cauã, há três meses internado na UTI do Caism.
Cauã nasceu com 27 semanas.
O prematuro deve receber alta
em 15 dias. “Não tinha nenhum problema de saúde e estava fazendo o pré-natal sempre. Não tem como prever”,
contou. Moradora de Cosmópolis, Janqueli vai todos os dias
ver o filho, que já deixou a incubadora, mas ainda respira com
balão de oxigênio. “Sei que ele
vai para a casa com o oxigênio,
mas pelo menos não teve sequelas.”

