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ma em cada quatro crianças apresenta uma forma
branda de anemia na primeira infância. Mesmo na
Europa, essa taxa é de 5%. Como a
falta de ferro durante os primeiros
anosdevida podeprejudicar odesenvolvimento neurológico das crianças, essa alta frequência de anemia
infantil preocupa os pediatras.
Agora, um grupo de médicos suecos descobriu uma maneira simples
e barata de eliminar o problema. Basta cortar o cordão umbilical três minutos mais tarde.
Todacriança nasce ligadaàplacenta pelo cordão umbilical. Nos instantes iniciais de sua vida fora do útero,
ela ainda recebe o oxigênio necessáriopor meio do cordão umbilical. Logo em seguida, começa a respirar e, a
partirdessemomento,seusuprimen-

to de oxigênio deixa de vir da placenta e
passa a vir diretamente da atmosfera.
Emseguida, um mecanismo fisiológicocontraiocordão umbilical,interrompendo o fluxo de sangue entre o placentaeorecém-nascido, e ele setornaindependenteda mãe. Nos hospitais modernos, o médico coloca um clipe e corta o
cordão imediatamente após o parto.
Nos outros mamíferos e nos partos
fora do ambiente hospitalar (em tribos
indígenas, por exemplo), o rompimento do cordão umbilical leva mais tempo.
As contrações continuam, a placenta é
expelidaesomentedepoiso cordãoumbilical se rompe ou é cortado pela mãe.
Faz muitos anos que se sabe que nos
primeiros minutos após o parto, antes
dofluxo desangue ser interrompido pelacontraçãonaturaldocordão,umvolume razoável de sangue passa da placenta para o recém-nascido. Nos seres hu-

manos,essevolumechegaaser100mililitros, o equivalente ao de uma xícara de
leite.
Será que o ato de colocar um clipe e
cortaro cordãoumbilicalimediatamenteapósonascimento nãoestariaprivando as crianças dessa xícara extra de sangue? E será que não seria essa a causa
para a anemia observada em um número tão grande de crianças?
Espera. Para testar a ideia, os médicos
atrasaram o momento em que o médico
coloca o clipe e corta o cordão umbilical.Foramestudados 400partos,divididos em dois grupos. Nas mulheres do
primeiro grupo, o cordão foi cortado
dez segundos após o nascimento, como
é a prática usual. No segundo grupo, os
médicos esperavam 180 segundos após
o nascimento, antes de colocar o clipe e
cortar o cordão umbilical.

Pelo terceiro ano consecutivo, o pimentão foi o responsável
pela maior número de amostras
contaminadas: 91,8%. Morango
e pepino vêm em seguida, com
63,4% e 57,4% (mais informações
nesta página).
“Osresultadossãomuitopreocupantes.Oconsumode alimentoscontaminadosaumentaorisco do aparecimento de doenças
como câncer, problemas neurológicos e endócrinos”, afirmou o
gerente geral de toxicologia da
Anvisa, Luiz Claudio Meirelles.
Osproblemas,completouMeirelles, são constatados a longo
prazo. “Esses produtos trazem
riscos. Daí a importância de que
aproduçãoseenquadrenosparâmetros técnicos.”
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Anvisa quer fiscalizar
agrotóxico em mercado
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plicar por que esse procedimento foi
adotado como padrão nos partos absolutamente normais.
Durantemilhõesdeanos,osprimatas (e todos os outros mamíferos) viveram sem clipes e tesouras, em um
ambienteemque ocordãoera rompido muito mais tarde. Não seria de se
esperar que o processo evolutivo tivesse, ao longo do tempo, ajustado
corretamente o momento em que o
cordão naturalmente interrompe o
fluxo de sangue entre a placenta e o
recém-nascido?
Ao decidir que o correto é cortar
imediatamente o cordão, os médicos
daépocanãoconsideraramapossibilidadede existiruma boarazão para o
processodeseleçãonaturalter“escolhido” deixar o recém-nascido passar seus primeiros três minutos ainda ligado à mãe. Darwin deveria ser
estudado nas escolas de Medicina.
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As mulheres foram incluídas em cada
um dos grupos por sorteio, na hora em
quechegavamaohospital. Após o parto,
as crianças de cada grupo foram acompanhadas por quatro meses. No grupo
de crianças em que o cordão foi cortado
imediatamente após o nascimento,
6,3% apresentavam uma anemia leve
dois dias após o parto e 5,7% ainda tinhamoquadroquatromesesapósonascimento. No grupo em que os médicos
esperaram três minutos antes de cortar
o cordão umbilical, somente 1,2% apresentava anemia aos dois dias e, mais impressionante, somente 0,6% tinha aos 4
meses – uma redução de quase dez vezes no número de crianças anêmicas
aos 4 meses.
Esse resultado demonstra que manter o recém-nascido ligado ao cordão
umbilical por mais três minutos pode
resolver grande parte do problema da
anemia infantil. Mas isso depende de
esse novo procedimento ser adotado
nos hospitais. Um experimento simples, baseado em uma ideia também
simples, que pode resolver um problema importante. Ciência de primeira.
Mas o mais interessante é compreender por que os médicos decidiram que o
procedimentocorretoseriacortarocordão imediatamente após o nascimento.
Em partos complicados, existem muitas razões para cortar imediatamente o
cordão, mas ninguém conseguiu me ex-
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como uma das estratégias para
combater o uso abusivo e incorreto de agrotóxicos nos alimentos.ProgramadeAnálisedeResíduos de Agrotóxicos de Alimentos (Para) da Anvisa revela que
27,9% das amostras apresentavam irregularidades.

Irregularidades. Esta é a 10.ª

ediçãodaanálise.Asirregularidades encontradas são de uso de
agrotóxicos em quantidade excessiva ou não autorizados para
determinada cultura. Das amostras avaliadas, apenas a batata
não apresentou nenhum desvio
de qualidade.
Em 2002, quando a primeira
avaliação foi feita, 22,2% das
amostrasapresentavamirregularidades. A Associação Nacional
deDefesadoVegetal(Andef),garante que resultados do Para não
representam uma ameaça à saúde. A associação afirma que boa
parte das amostras foi reprova-
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Supermercados passarão a
ser fiscalizados e autuados pela venda de produtos agrícolas
contaminados por agrotóxicos. Um protocolo com detalhes sobre a ação começa a ser

preparado nos próximos meses pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
será colocado em prática em
2013. A fiscalização será feita
por escritórios locais da agência e laboratórios oficiais.
A ação é apontada pela Anvisa

● Destino

O Brasil é o principal destino de
agrotóxicos banidos na União
Europeia e nos EUA. Os pesticidas aumentam o risco de problemas neurológicos, câncer e distúrbios no sistema endócrino.
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Objetivo é vigiar e multar supermercados pela venda de produtos
agrícolas contaminados pela substância; medida deve vigorar em 2013

Pior. Pimentão é o alimento mais impróprio para consumo
da porque foi identificado o uso
de agrotóxico não registrado.
“O agricultor muitas vezes
tem duas culturas e usa o mesmo
produto. Isso não significa que
ele oferece mais riscos”, afirmou
Guilherme Guimarães, técnico
de regulamentação da Andef.
Os resultados do trabalho serão analisados pelos ministérios
da Saúde e da Agricultura. A
ideia é que, a partir do que foi
encontrado, sejam tomadas medidas consideradas essenciais
pela Anvisa. Entre elas, a melhora na qualidade do sistema para
identificação de produtores que
usam agrotóxicos de forma incorreta. “Parte significativa dos
produtos não consegue ser rastreada, e por isso há ainda muito
o que se melhorar nesta área”,
afirma Guimarães.

CONTAMINADOS
● Lista segundo o % de amostras

inadequadas para consumo
ALIMENTO

PORCENTUAL

Pimentão
Morango
Pepino
Alface
Cenoura
Abacaxi
Beterraba
Couve
Mamão
Tomate
Laranja
Maçã
Arroz
Feijão
Repolho
Manga

91,8
63,4
57,4
54,2
49,6
32,8
32,6
31,9
30,4
16,3
12,2
8,9
7,4
6,5
6,3
4

FONTE: ANVISA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A30.

Ministra dos
EUA limita
contraceptivo

Senado coloca
no SUS cirurgia
reparadora

Ivete Sangalo
recebe alta
hospitalar

WASHINGTON
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A ministra da Saúde dos EUA,
Kathleen Sebelius, anulou a
decisão da agência de vigilância sanitária do país (FDA, sigla em inglês) que permitia a
vendalivre – nafrentedos balcões das farmácias – de uma
“pílula do dia seguinte”, mesmo para menores de idade.
O contraceptivo de emergência, a ser usado após relação sexual sem proteção, chamado Plan B One-Step, pode
ser comprado sem prescrição
médica por mulheres a partir
de 17 anos, mas as de 16 ou
menos precisavam de uma receita– e,pordecisãoda ministra, continuarão precisando.
Apesar de, nos EUA, o ministrodaSaúdeteraprerrogativa legal de anular uma decisão da vigilância sanitária, é a
primeira vez que isso ocorre,
segundo porta-voz da FDA.
Sua decisão, que toca em um
assunto delicado, provavelmente terá repercussõespolíticas na campanha presidencial do ano que vem. / NYT

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou ontem a inclusão das cirurgias plásticas corretivas ou
reparadoras entre os procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundooautor daproposta,senador Gim Argello (PTB-DF),
a lei é necessária porque o
acessoérestritonaredepública,“mesmoàspessoascomsequelasgraves edeformantes”.
Outroprojetoaprovado ontem pela CAS proíbe a comercialização e doação de mamadeiras, bicos e chupetas que
contenhamasubstânciabisfenol A em sua composição. A
iniciativa repete decisão da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomada
em setembro, segundo o órgão, para proteger as crianças
da substância.
Os projetos foram aprovados em decisão terminativa, o
que autoriza o encaminhamento direto à Câmara, sem
votação no plenário.

A cantora Ivete Sangalo recebeu
alta médica e deixou o Hospital
Aliança, em Salvador, após três
dias de internação por meningite viral. A expectativa inicial era
de que Ivete permanecesse por
mais 72 horas na unidade.
Conforme a equipe médica
que atendeu a cantora, a liberação antecipada se deveu à boa
evolução no seu quadro clínico.
Ela deixou o hospital por volta
das 17 horas, saindo pela porta
dos fundos.
De manhã, ela havia aparecido
em uma janela para falar com fãs
que faziam vigília no local. A
eles, Ivete disse que estava bem.
Contousobreafortedordecabeça que sentiu como sintoma da
meningite e aproveitou para
agradecer às correntes de oração,bemcomoasinúmerasmensagens de solidariedade e apoio
que tem recebido. Ivete retornou para casa com a recomendaçãode repousar por mais 20dias,
o que levou ao cancelamento de
alguns shows. / ELIANA LIMA,
ESPECIAL PARA O ESTADO

