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Saúde abre inscrições para eleger o Mais Belo Idoso da capital
O Instituto Paulista de Geriatria e Ge   

rontologia (IPGG), unidade ligada à Secre 
ta ria de Estado da Saúde de São Paulo e 
conhecido como Centro de Referência do 
Idoso da Zona Leste (CRI Leste), abre ins
crições para o 15º Concurso o Mais Belo 
Idoso. Além de eleger o mais belo idoso de 
São Paulo, o concurso premia também os 
inscritos nas categorias Mister Beleza, Mis
ter Elegância, Mister Simpatia, Mister Sor
riso e Mister Timidez.  

Para participar é necessário ter 60 anos 
ou mais e residir na capital paulista. Os inte
ressados podem se inscrever até o dia 27 de 
julho. Entre os inscritos serão selecionados 
25 finalistas e estes, além de participarem de 
um minicurso de preparação, terão também 

um ensaio para a grande final, marcada para 
o dia 9 de agosto. 

No dia 10, em homenagem ao Dia dos 
Pais, a partir das 14h30, haverá o baile de 
comemoração no instituto, reunindo os ga
nhadores e seus familiares. 
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SERVIÇO
As inscrições podem ser feitas pelos 
telefones (11) 2030-4000/ 4003/ 4035 
ou pessoalmente, no próprio IPGG, 
localizado na Praça Padre Aleixo 
Monteiro Mafra, 34 – São Miguel Paulista 
zona leste – São Paulo 

Pesquisas da Unicamp inovam 
no combate a parto prematuro

Proposta é prevenir o 
problema, associado a 
traumas, sequelas e 
mortalidade neonatal; 
de cada dez nascimentos 
no Brasil, estima-se que 
um deles ocorra antes 
da 37ª semana de gestação

oordenados pelo professor José Gui
lherme Cecatti, do Departa mento de 
Tocoginecologia (DTG) da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Uni
versidade Estadual de Campinas 
(Uni  camp), dois projetos de pesquisa 
na área de saúde maternoinfantil 
propõem ajudar a decifrar as causas 
da incidência dos partos prematuros 
espontâneos. Este tipo de ocorrência 
médica impacta a gestante, sua fa
mília, comunidade e os sistemas de 
saúde públicos e privados, por causa 
de seus riscos e custos envolvidos.

Reprodutiva e Perinatal. Uma das propostas 
desse trabalho é aumentar a notificação dos 
casos de nascimentos prematuros em todo o 
território nacional. Nesse sentido, desde 2012, 
o Caism tem recebido apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado (Fapesp) e 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), para averi
guar as causas determinantes do parto pre
maturo e suas prevalências e consequências.

No final de 2013, um dos dois projetos 
de pesquisa da Unicamp sobre partos pre
maturos, a Preterm Screening and Metabo
lomics in Brazil and Auckland (Preterm 
SAMBA), foi um dos vencedores do Grandes 
Desafios Brasil (Grand Challenges Explo ra
tions), edital científico internacional orga 
nizado conjuntamente pela Fundação Bill 
e Melinda Gates (ver Serviço) e CNPq. A 
iniciativa, realizada em conjunto com o 
Ministério da Saúde, recebeu verba de 
US$ 1 milhão para investigar as causas dos 

nascimentos prematuros e oferecer solu
ções inovadoras para tentar reduzilas. 

Soma de esforços – A Preterm SAMBA 
é realizada em parceria com as universidades 
de Auckland, da Nova Zelândia, e de Leices
ter, do Reino Unido, e seus resultados serão 
divulgados até o final de 2018. No Brasil, esse 
protocolo científico propõe identificar bio
marcadores de prematuridade em 1,2 mil 
mulheres grávidas pela primeira vez e com 
baixo risco gestacional. As grávidas alvo da 
pesquisa residem nas cidades de Fortaleza 
(CE), Porto Ale gre (RS), Recife (PE) e Botu
catu e Campinas (SP). 

Baseada no padrão internacional de 
estudoreferência Scope, a Preterm SAMBA 
tem apoio das universidades Estadual Pau
lista (Unesp), Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Federal de Pernambuco (UFPE) e 
Federal do Ceará (UFC). Consiste, entre outras 
atividades, em coletar amostras de sangue e de 
cabelo das voluntárias, com o objetivo de cons
truir o primeiro biobanco brasileiro de material 
biológico de gestantes de baixo risco, e compar
tilhar os dados online, por meio de um sistema 
de informações padronizadas. (ver Serviço)

A chamada metabolômica é a técnica 
empregada na Preterm SAMBA. Nessa meto
dologia é identificado um conjunto de molécu
las únicas do corpo humano envolvidas em 
múltiplas vias e conexões do organismo e res
ponsáveis por reger o seu adequado funciona
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Reduzir os partos prematuros é 
um dos objetivos de desenvolvimen
to sustentável proposto em 2015 
pelas agências da Organização das 
Nações Unidas (ONU). A cada ano, 
estimase que ocorram no mundo 15 
milhões deles. Um dos principais 
objetivos dos estudos da Unicamp 
pioneiros no País é ampliar a abor
dagem dos cuidados preventivos 
para diminuir a incidência deles, 
associados à mortalidade perinatal.

“Estimase que a cada dez nasci
mentos no Brasil, um deles seja pre
maturo. Além disso, já sabemos que 
para quem já teve parto prematuro, a 
chance de ter outro aumenta de 20% a 
30%”, ressalta Cecatti, médico obste
tra. De acordo com ele, uma gestação 
saudável deve durar pelo menos 37 
semanas e quanto mais precoce é o 
parto, mais delicada é a situação do 
recémnascido, considerando as pos
síveis complicações neurológicas, res
piratórias, intestinais, nutricionais e 
metabólicas  todas com potencial de 
deixar sequelas ou levar a óbito. 

Amplitude nacional – No 
País, a Unicamp coordena por meio 
de seu Centro de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher (CaismFCM) a 
Rede Brasileira de Estudos em Saúde 
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TI mento – assim, têm potencial para auxiliar no 
diagnóstico, cura e prevenção de doenças. A 

identificação e quantificação do metabo
loma podem ser realizadas pela análise, 
por exemplo, do sangue e cabelo – e essa 
coleta realizada em cada gestante ali
menta a base de dados do biobanco.

Dispositivos vestíveis – Iniciada 
em 2017, a outra pesquisa da Unicamp re 
lacionada a partos prematuros é o Estudo 
Exploratório da Actigrafia Materna (Mater
nal Actigraphy Exploratory Study – MAES). 
Esse protocolo irá investigar se os padrões 
de atividade física e de sono e vigília das 
gestantes influenciam as condições de saúde 
delas. Serão coletados dados de mais 400 
voluntárias a partir de 20 semanas de gra
videz, nas mesmas cinco cidades brasileiras 
pelas universidades parceiras, da Preterm 
SAMBA, com quem os dados obtidos tam
bém serão confrontados. 

O MAES integra outra chamada da 
Fundação Gates, dedicada às wearable tech
nologies, também conhecidas como ‘tecno
logias de informática vestíveis’. Por meio 
delas, a gestante usa um actígrafo, uma 
espécie de relógio de pulso digital capaz de 
monitorar o batimento cardíaco, alterações 
do sono, atividade física, entre outros dados 
corporais. “Uma das possibilidades é identi
ficar quem tem maior risco para desenvolver 
préeclâmpsia, a hipertensão associada à 
gestação”, exemplifica Cecatti.

“O conceito empregado no MAES é pre
ventivo, isto é, serve para identificar sinais 
precoces de condições médicas graves, como 
diabetes gestacional e parto prematuro”, 
explica Cecatti. A proposta é que as mulhe
res usem o actígrafo do quinto mês até o 
parto – e os dados coletados serão armaze
nados e analisados por um software especí
fico. A princípio, será estabelecido um 
padrão para gestante com gravidez normal; 
depois será definido outro para permitir 
comparação com as que tiverem parto pre
maturo, diabetes e préeclâmpsia”, comen
tou o obstetra. “Assim, esperamos que seja 
possível predizer quem tem maior risco”.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Preterm SAMBA 
http://www.medscinet.com/samba
Grand Challenges Explorations 
http://bit.ly/2MyX5Lr

Actígrafo monitora 
dados corporais 
da gestante

Cecatti: Actígrafo
deve ser usado
do 5º mês 
de gestação 
até o parto
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Para participar é 
preciso ter 60 anos 
ou mais e residir
na capital paulista
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