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I – Do conteúdo da revista
Entreteses publica trabalhos de divulgação científica nas
seguintes categorias:
1. Perfil: retrata personalidades que contribuíram para
mudar paradigmas em suas áreas de atuação.
2. Entrevista: conversa com pesquisadores de destaque
em seu campo de especialização.
3. Ciência no mundo: aborda a relação do mundo com a
ciência, isto é, como a esfera cultural, no seu sentido mais
amplo, percebe os desenvolvimentos inerentes ao mundo
científico. Exemplos: os filmes de ficção sobre robótica e
as séries de TV que abordam a ciência médica.
4. Pesquisa em desenvolvimento: descreve os trabalhos
realizados por pesquisadores dos campi da Unifesp, os
quais, pelas mais diversas razões, merecem ser apresentados com destaque. A seleção das pesquisas indicadas
para publicação é feita pelas Câmaras de Pós-Graduação
e Pesquisa.
A pauta geral de cada edição é definida pelo Conselho
Científico (CC) da revista e a forma jornalística é dada por
seu Conselho Editorial (CE).
II – Da seleção de temas, reportagens e pesquisas para
publicação
1. Caberá às Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa sugerir
ao CC matérias para publicação, tendo em vista o objetivo
de abranger a totalidade das áreas de pesquisa em atividade na Unifesp.
2. Todas as sugestões de matérias serão avaliadas para futura publicação; entretanto, dada a quantidade limitada
de páginas do periódico, o CC selecionará para publicação
imediata aquelas que melhor se enquadrarem na temática de cada edição.
3. Com exceção dos artigos assinados, as matérias serão
redigidas por uma equipe de jornalistas, em linguagem
rigorosa, mas acessível a não especialistas, incluindo-se
no final as referências bibliográficas ou de documentos
eletrônicos, de acordo com as normas estipuladas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – e não
pelo estilo Vancouver. Para atender a esta última cláusula,
será necessário que o pesquisador envie as informações –
bibliográficas ou eletrônicas – sobre os artigos científicos
relacionados, em conformidade com o padrão adotado,
responsabilizando-se por elas. Antes de ser publicado, o
texto final será submetido à análise do(s) pesquisador(es),
que deverá sanar eventuais erros e confirmar a correção
das informações científicas veiculadas.
4. Cada edição elegerá uma temática central. Serão publicadas, prioritariamente, matérias que contemplem o trabalho de pesquisadores da própria Unifesp, cabendo ao
CC a decisão de divulgar ou não pesquisas desenvolvidas
em outras instituições.
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D

esde a pré-história o homem procura nas drogas uma forma de alterar
as percepções do mundo e reduzir
suas dores. Provavelmente, faminto e sem
melhores opções, algum indivíduo deve ter
ingerido frutas já deterioradas e encontrou,
além da saciedade, efeitos prazerosos naquele vinho primitivo. Há milhares de anos
outras plantas têm sido igualmente utilizadas pela humanidade como a papoula, da
qual se derivam os opiáceos – potentes analgésicos –, a maconha, com suas propriedades ansiolíticas, e os cogumelos com efeitos
alucinógenos.
Com o advento da industrialização, aumentou a produção de bebidas alcoólicas
com maior concentração (destilados), assim como sua disponibilidade, e cresceram
os problemas associados, entre os quais o
desenvolvimento da dependência. As propriedades terapêuticas de algumas drogas
são amplamente reconhecidas pela ciência,
abrindo a discussão sobre as políticas de
controle e comercialização. A cocaína, lançada no mercado como um potente anestésico local, chegou a ser recomendada por
Sigmund Freud para aumentar insights nas
terapias, embora posteriormente ele tenha
revisto sua posição, após perder um amigo
por dependência daquela substância.
O uso de álcool e de outras drogas é tão
frequente em eventos sociais que há quem
considere impossível divertir-se e ser feliz
sem eles. Entretanto, as drogas não criam
nada, não transformam a realidade, apenas
atenuam ou amplificam nossas sensações. O
grande desafio que se apresenta é utilizá-las
quando necessário, por suas propriedades
terapêuticas, e encontrar formas mais saudáveis para comemorar os momentos felizes
ou atenuar os de tristeza e solidão.
As diferentes visões políticas sobre como
lidar com esse tema tão desafiador e com a
economia do mercado de drogas, mencionada na Carta da Reitora, são alguns dos aspectos discutidos neste número. Os resultados

obtidos por estudiosos da Unifesp que trabalham com a pesquisa básica, epidemiológica ou clínica nessa área convidam-nos a
refletir sobre a complexidade do tema e sobre a importância das discussões com base
científica, conduzidas de forma democrática e respeitosa no ambiente universitário.
Cumprindo o objetivo de interação com a
sociedade, a Unifesp tem transmitido o conhecimento gerado por meio de cursos presenciais ou a distância – como o Supera, que
já atingiu mais de 75 mil profissionais das
áreas de saúde, educação, assistência social
e segurança.
Entretanto, não são apenas as drogas que
provocam dependência, mas também o uso
abusivo das redes sociais, os jogos e as possibilidades criadas, de forma geral, pela internet, como demonstra um estudo realizado em parceria por pesquisadores dos campi
São Paulo e Guarulhos.
Além da matéria de capa, há outras pesquisas em desenvolvimento nos campi da
Unifesp e os responsáveis por sua condução, como o entrevistado desta edição, o
Prof. Dr. Marcelo Burattini, que explica
o atual panorama da epidemia de zika no
país. Apreciaremos também os estudos sobre as consequências oculares da infecção
por esse vírus; a identificação de metástases
em linfonodos de pacientes acometidos por
carcinomas de cabeça e pescoço; a síndrome
metabólica e a obesidade na adolescência; a
relação entre enxaqueca e deficit de atenção
em crianças; a influência de contaminações
ambientais pelo manganês; e a negligenciada infecção pelo retrovírus HTLV.
No âmbito da cooperação entre as
Engenharias e a Medicina, acompanharemos os experimentos que se desenvolvem
sobre a criação de mantas que induzem a
regeneração óssea. Djamila Ribeiro, da área
de Filosofia Política, estuda as relações raciais e de gênero. E há muito mais para conhecer e refletir.
Boa leitura!

Maria Lucia Oliveira de
Souza Formigoni
Pró-reitora de
Pós-Graduação e
Pesquisa
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As drogas e a universidade pública

O

mercado de drogas ilícitas movimenta, atualmente, cerca de 900 bilhões de dólares ao ano, o equivalente a 35% do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, ou 1,5% do PIB mundial. A cifra,
por si só astronômica, dá uma medida do
poder de uma indústria que dinamiza e movimenta o crime organizado, com todos os
seus tentáculos: tráfico de armas, órgãos e
pessoas, contrabando, prostituição, lavagem de dinheiro, corrupção e outras atividades associadas, que, em seu conjunto, movimentam cerca de 2 trilhões de dólares, ou
3,6% de toda a riqueza produzida no planeta,
segundo dados divulgados pelo Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(Unodc).
No Brasil, o quadro é tão catastrófico
quanto o observado globalmente. O preço da
cocaína brasileira está entre os mais baixos
no mundo, apesar de o produto causar impacto relativamente mais forte sobre o usuário do
que o verificado na média (é o país que apresenta os maiores índices de procura de serviços de emergência após o uso). O crack é igualmente barato. Como resultado, o consumo é
amplamente facilitado.
Cerca de 5 milhões de brasileiros consumiram cocaína pelo menos uma vez na
vida e 1,8 milhão fez uso de crack, segundo o
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II
Lenad), realizado em 2012. Os dados são alarmantes também no capítulo das drogas legalizadas, em particular o álcool, cujo consumo,
no Brasil, está entre os maiores do mundo. O
cenário melhora apenas com referência ao
consumo de tabaco, único exemplo nacional
de combate às drogas bem-sucedido.
O sucesso econômico do narcotráfico, em
escala global, coloca em evidência o fato de
que a política de “guerra às drogas”, impulsionada principalmente pelos Estados Unidos,
ao longo do século XX, até hoje, está muito
longe de oferecer os resultados esperados. Ao
contrário, o uso intenso dos mecanismos de
repressão e controle contribuiu para abarrotar sistemas prisionais nos Estados Unidos,
Brasil e outros países, não raro colocando até
mesmo usuários ocasionais de drogas em
contato com traficantes perigosos, agravando
os problemas sociais subjacentes, incluindo

práticas repressivas orientadas pelo racismo.
Em contrapartida, a partir do final do século passado, começaram a ser formuladas, em
todo planeta, políticas públicas alternativas à
“guerra às drogas”, incluindo, em particular, a
legalização da maconha (tanto para uso terapêutico quanto recreativo). Atualmente, pelo
menos 33 países legalizaram total ou parcialmente o uso e o porte da erva, com variações
nas legislações. O caso mais emblemático até
o momento é, provavelmente, o do Uruguai, Soraya Smaili
que, em 2014, autorizou a produção e o co- Reitora da Unifesp
mércio da maconha, sob controle do Estado.
Mesmo nos Estados Unidos, apesar de uma
lei federal absolutamente proibitiva, alguns
Estados autorizaram o uso recreativo da maconha, outros se limitaram ao terapêutico.
No Brasil, o debate ganhou corpo dentro
das universidades e envolve intelectuais, políticos, sociólogos, médicos, parlamentares, religiosos e usuários, especialmente jovens, que
protagonizam um movimento em defesa da
legalização. Em novembro de 2015, a discussão foi levada a um novo patamar, quando
o juiz federal Marcelo Rebello Pinheiro determinou à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) retirar o THC (tetrahidrocanabinol), derivado da maconha, da lista de
substâncias psicotrópicas cujo uso e venda
são proibidos no país e permitir a importação, para fins medicinais, de medicamentos
e produtos que possuam como princípios ativos os componentes THC e CDB (conhecido
como óleo de maconha).
A presente edição de Entreteses aborda de
frente essa questão, por meio da divulgação
de um dossiê que reflete o trabalho desenvolvido no âmbito da Unifesp. A nossa universidade se orgulha de ter, entre os seus quadros,
alguns dos mais importantes e destacados
pesquisadores sobre a questão das drogas,
cujos trabalhos produzem impacto e influenciam o processo de elaboração de políticas
públicas. Nem sempre as conclusões e propostas são consensuais – ao contrário, eventualmente, são até antagônicas. Mas este, precisamente, é o papel da universidade pública:
fornecer elementos para estimular a reflexão,
a crítica e a interlocução como meio de resolver as grandes questões e impasses que afetam o país.

José Luiz Guerra

Ciência, notícias, saúde, cultura e opinião:
você encontra no portal da Unifesp
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Quando a ciência provoca
deslumbramento
Carolina R. Córdula
Pós-Doc do Programa
de Biologia Molecular
da Unifesp
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conceito de extensão universitária
ainda me era confuso quando ingressei na universidade. Somente
tive oportunidade de vivenciar tais ações
em toda sua magnitude na pós-graduação.
Durante o mestrado e doutorado, fui orientada pela professora Helena Nader dentro
do Programa de Pós-graduação em Biologia
Molecular da Unifesp. Em 2008, ela convocou os alunos de pós-graduação, técnicos e
docentes para propor a remontagem de um
curso de atualização para professores de
Ciências e Biologia do ensino básico da rede
pública (denominado Papem, à época). O
curso já havia acontecido em 1999 e em 2002,
como resultado final de um curso de didática
para pós-graduandos, coordenado pela professora Marimélia Porcionatto.
Na edição de 2002, o Papem foi selecionado pelo governo do Estado de São Paulo para
capacitar os professores dentro do Programa
Pró-Ciências. Ao final dele, foi proposto aos
professores-cursistas o planejamento e execução de uma atividade com seus estudantes cujo tema estivesse ligado a temas discutidos durante as aulas. Após dois meses,
os professores retornaram com os resultados. Na edição de 2011, os 41 professores-cursistas atingiram 2.290 alunos com atividades práticas em laboratórios, peças teatrais,
produção de materiais didáticos, etc. Com
o sucesso, o Papem tornou-se anual, desde
2008, e não paramos mais de atuar em cursos e oficinas para estudantes e professores.
No mesmo ano, passamos a integrar a Rede
Nacional de Educação e Ciência, que reúne
atualmente 30 grupos em 19 universidades
de renome por todo o Brasil.

A Rede Nacional de Educação e Ciência é
um programa que visa à melhoria das condições de ensino de Ciências à jovens carentes
de todo o país, buscando diferentes maneiras de se ensinar e praticar ciência, desmistificando-a. A iniciativa deste projeto deve-se
ao prof. Leopoldo de Meis, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que, no final dos anos 1980, realizou os primeiros cursos. Quando começou a organizar cursos de
férias para jovens de baixa renda da periferia do Rio de Janeiro, percebeu que alguns
deles se destacavam pelo interesse e dedicação aos experimentos. Esses jovens talentosos foram convidados, então, a estagiar em
seu laboratório, sob a supervisão de estudantes de pós-graduação.
O curso acontece nesse formato até hoje.
Nele os selecionados são familiarizados
com o trabalho científico e ajudam seus
monitores no desenvolvimento de pesquisas. Nessa relação, ainda é possibilitado ao
pós-graduando um maior contato com a
realidade social brasileira. Segundo a professora Vivian Rumjanek, da UFRJ e integrante da Rede, 91% dos alunos cursistas já
completaram o ensino médio, 53% dos jovens entraram na universidade e 11,6% fazem ou fizeram pós-graduação. Além disso,
um ex-aluno fez pós-doutorado na Escola
de Medicina da Universidade Harvard, nos
Estados Unidos. Várias outras ações são desenvolvidas pelos integrantes da rede, de
acordo com a realidade de cada universidade participante. Em todos os grupos que a
integram, a atuação dos estudantes de pós-graduação é absolutamente essencial para
realização das atividades.

No ano de 2009, Helena Nader, à época
vice-presidente da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC) – que atualmente a preside –, Marimélia e mais quatro
pós-graduandos (incluo-me nesse grupo)
se reuniram para montar uma oficina de
Biologia direcionada a estudantes do ensino fundamental e médio que participariam
da Reunião Regional da SBPC em Tabatinga,
no meio da selva amazônica, a 1.105 km de
Manaus, na fronteira com a Colômbia e o
Peru. Para nós, uma incrível aventura e
imersão cultural que transformaria nossa
visão de Brasil e de mundo.
Montamos a oficina com o título
Vivenciando a Biologia na quadra esportiva da Escola Estadual Pedro Teixeira e recebemos todas as escolas municipais de
Tabatinga, além de algumas escolas da cidade colombiana de Letícia e da comunidade indígena Ticuna.
Na oficina, abordamos temas como saúde pública, nutrição, meio ambiente, sustentabilidade e biologia dos seres vivos,
com observação de células ao microscópio,
extração de DNA de frutas e identificação
de proteínas em alimentos. Com a oficina
estruturada, começamos a ministrá-la nas
reuniões regionais e nacionais da SBPC,
desde 2009 até os dias de hoje. Já estivemos

em Recife (PE), Cruz das Almas (BA), Natal
(RN), Goiânia (GO), Mossoró (RN), São Luís
(MA), Oriximiná (PA) e Manaus (AM). Em
2010, submetemos o projeto para ao edital
do Programa Novos Talentos, da Capes, sob
a coordenação da Marimélia, permitindo-nos expandir o número de oficinas realizadas, de pessoas envolvidas com o projeto e
de lugares alcançados em todo país.
De olho na integração da educação básica com a pós-graduação, o CNPq criou um
edital destinado a bolsas de iniciação científica júnior para contemplar estudantes do
ensino médio que fazem iniciação científica
em universidades. Atualmente, o Programa
de Pós-Graduação em Biologia Molecular da
Unifesp possui 13 bolsistas nesta categoria.
Os pós-graduandos que, além da pesquisa, se envolvem em atividades de ensino e
extensão, mesmo pressionados por prazos
e cobranças focadas na produção científica,
desenvolvem maior autonomia e consciência social, tornam-se profissionais que desejam e são capazes de contribuir para uma
sociedade mais justa e igualitária, por meio
da ação de educar, de divulgar e despertar
a curiosidade de jovens e adultos pela ciência. O deslumbramento de uma criança ao
vivenciar a ciência é um momento mágico.
Não há recompensa maior.

Estudantes participam
de oficina sobre meio
ambiente, ministrada pela
Prof.ª Aline Mendes
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entrevista

“Só a vacina não resolve,
temos que mudar a
atitude”
À frente do projeto Estudos Preparatórios para a Introdução da Vacina da Dengue no
Brasil, o infectologista e professor na Unifesp Marcelo Nascimento Burattini explica o
atual panorama da epidemia de zika no país

Ana Cristina Cocolo
Com colaboração de
Valquíria Carnaúba

Entreteses - Como se deu a participação da para levantar os casos de dengue que ocorUnifesp em estudos que definirão o esquema reram no Brasil nos últimos 15 anos e fazer
de vacinação contra a dengue?
uma descrição clínicoepidemiológica (como
Marcelo Burattini - Em 2009, propus ao se comporta, quais os sintomas, como se
Ministério da Saúde (MS) uma série de es- apresenta em diferentes regiões, qual a fretudos para caracterizar o perfil epidemio- quência de casos graves, quais as complicalógico do país e, assim, definir a campanha ções, fatores de risco para hospitalização e
de vacinação mais adequada quando a vaci- óbito). Além dessa análise, está sendo realina estivesse disponível. A proposta ficou em zado um inquérito nacional de soroprevadiscussão nos comitês Técnico Assessor de lência, estratificado por idade. Ou seja, estaImunizações (CTAI) e Técnico Assessor de mos em 63 municípios, cobrindo os estados
Controle do Programa Nacional de Controle do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul
da Dengue (CTA - PNCD) durante três anos. e de Santa Catarina, fazendo uma amostraEm 2012, definiu-se por quatro estudos que, gem de 1.200 pessoas por município, com
juntos, vão avaliar diversos aspectos da ocor- idades entre 1 e 20 anos. Os dados vão nos
rência da dengue no Brasil para que possa- permitir calcular uma série de parâmetros
mos definir quais populações, em quais lo- epidemiológicos que são críticos para se decalidades e o melhor esquema a ser adotado, finir a melhor política de vacinação. Temos
baseado em evidência científica.
mais dois estudos interligados que avaliam
o tipo de resposta imunológica do nosso sisE. Que estudos são esses?
tema de defesa ao vírus da dengue. Como
M.B. O primeiro estudo será uma revisão acontece, quais são os antígenos principais
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envolvidos e outra questão, que é a dengue
grave estar relacionada a uma hiperresposta inflamatória do sistema imune. Estamos
tentando descobrir como funciona esse mecanismo.Por último, fechando a linha de
pesquisa, com posse dessas informações e
das características das vacinas disponíveis,
que são providenciadas dentro dos ensaios
clínicos de responsabilidade dos produtores,
será elaborado um processo de tomada de
decisão, baseado em lógica nebulosa, que vai
considerar diferentes estratégias possíveis e
escolher qual delas é mais adequada para o
perfil epidemiológico de morbiletalidade da
dengue no Brasil.
E. Por que Santa Catarina e Rio Grande do Sul
foram excluídos da amostragem?
M.B. Por não apresentarem um perfil de
Dengue endêmica. São estados muito frios.
Se, em 2015, São Paulo registrou 650 mil
casos, Santa Catarina apontou 1.200. Esse

número não tem relevância em saúde pública. Escolhemos municípios com população entre 100 mil e 1 milhão de habitantes,
que sejam polos regionais e que tenham tido,
em ao menos três dos cinco anos analisados,
ocorrência de dengue com incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes.
E. Quais desses estudos já possuem dados
fechados?
M.B. Já temos compilado a revisão das análises clínicas e epidemiológicas da ocorrência
da dengue no Brasil até 2015, em uma análise
de morbiletalidade que permitiu a adequada caracterização e dimensionamento dos
problemas de saúde relacionados à dengue
no Brasil. O inquérito nacional de soroprevalência está sendo realizado em 63 municípios indicados conjuntamente pela coordenação do estudo e pelo Programa Nacional
de Controle da Dengue. Esse trabalho está
85% concluído. Temos aproximadamente
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que o Ministério da Saúde ainda está estudando a forma de usá-la no programa. Por
exemplo, a vacina da Sanofi está licenciada
para a população com idade entre 9 e 45 anos.
Ela deixa fora os dois extremos (menores
de 9 e maiores de 60 anos) em que a doença oferece maior risco e não deve ser usada
em gestantes. Essa vacina tem uma eficácia
fraca, entre 50% e 60%, e é mais fraca para o
sorotipo 2 da dengue, que oferece maior risco da doença grave. No sudeste da Ásia, o estudo de fase 3 expandida da vacina da Sanofi
levou a um maior risco de hospitalização entre as crianças vacinadas quando comparadas às que não receberam a vacina, entre 2
e 9 anos de idade. Existe um comitê técnico assessor misto do Programa Nacional de
Imunizações e do Programa Nacional de
Controle da Dengue que está avaliando todas essas questões e deve propor se, quando e como a vacina deverá ser incorporada no Programa Nacional de Imunizações.
Promover abaixo-assinados para que o governo adote a vacinação imediatamente
é atitude de quem não conhece o assunto,
porque, caso seja usada sem critério, pode
inclusive piorar a situação: se a população
e os governos, uma vez disponível a vacina,
se sentirem seguros e relaxarem no combate ao vetor, a situação vai piorar. Exemplo
dessa preocupação é o fato da dengue não
E. Quais são as perspectivas das vacinas que causar mais alarme na população e nos goestão em desenvolvimento ou já em fase de vernos, apesar dos números crescentes de
testes?
casos e óbitos nas epidemias anuais. Assim,
M.B. Hoje temos seis vacinas. Cinco delas, o combate ao vetor não era uma prioridabem adiantadas. Uma é da Sanofi Pasteur, de nacional até aparecer o Zika. Além disso,
licenciada para uso no Brasil, Nicarágua, estudos que simulam intenção, feitos com a
México e mais alguns países. No Brasil, ela já população, mostram que haveria um relaxatem registro na Anvisa, mas não tem o preço mento nas medidas de controle do vetor se
definido. Tem a vacina do Butantã, em con- fosse oferecida uma vacina eficaz. Portanto,
junto com os National Institutes of Health ainda existem muitos aspectos que preci(NIH) dos Estados Unidos, que começou o sam ser melhor conhecidos.
protocolo de fase três, no início de março, e
a previsão é que esse estudo se estenda por E. Pesquisadores verificaram uma rápida
mais três anos, no mínimo. As demais estão mutação genética mediante a qual o Aedes
no final do protocolo de fase dois.
aegypti consegue sobreviver a temperaturas
mais amenas, além de apresentar tamanhos
E. Qual o motivo da resistência do Ministério e formatos de asas variados. Essa evolução
da Saúde em adotar a imunização com a va- genética pode comprometer o sucesso da
cina da Sanofi?
vacina?
M.B. Tem uma série de características da va- M.B. Toda variação que permita ao mosquicina descritas e promovidas pelo laborató- to se adaptar melhor ao ambiente aumenta
rio fabricante que não batem com os perfis o risco da doença, mas não necessariamente
prioritários que temos no Brasil. É por isso compromete a vacina. Se a vacina for muito
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Ana Cristina Cocolo

50 mil soros analisados dos 66 mil previstos. Já sabemos hoje que a hospitalização e
a mortalidade por dengue em relação à idade se concentra em crianças menores de 9
anos, com pico entre 5 e 6 anos, e em adultos acima de 60. O agravamento da dengue,
a hospitalização e óbito estão relacionados
com a região geográfica. As regiões Norte e
Nordeste apresentam um risco maior que
as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Nós
mostramos também que o risco de hospitalização e o óbito tem relação com o tipo da
dengue. Os vírus 2 e 3 são os que oferecem
maiores riscos de casos graves. Também
identificamos que o intervalo de tempo entre o sintoma e o primeiro atendimento interfere na gravidade, hospitalização e óbito.
Uma demora superior a três dias oferece um
risco de 2 a 3 vezes maior; acima de 5 dias,
até 6 vezes mais chances de hospitalização
e morte. As gestantes também correm mais
risco, particularmente a partir do terceiro
trimestre. O resultado do terceiro estudo,
que avaliará a resposta imune do organismo infectado pelo vírus da dengue, deverá
ser finalizado no início do segundo semestre. No entanto, dados preliminares apontam que existe um componente de resposta imune celular que é muito importante na
proteção à doença.

Marcelo Burattini,
em frente à diretoria
da Escola Paulista
de Medicina (EPM/
Unifesp)

boa, com uma eficácia acima de 90%, ela vai características morfológicas e de proliferação
levar a uma boa proteção da população hu- semelhantes ou apenas a forma de apresentamana em qualquer cenário. Mas se a vacina rem os sintomas?
for intermediária, com uma eficácia entre M.B. A única coisa em comum entre o
50% e 80%, pode ser pior vacinar a popula- chikungunya, o zika e a dengue é o vetor. O
ção se houver um aumento da população do quadro clínico é parecido nos três casos, asmosquito.
sim como nas parvoviroses e nas infecções
por outros enterovírus. Mesmo a febre amaE. Qual será o impacto de epidemia, caso seja rela apresenta um quadro muito parecido
comprovada a possibilidade de transmissão em 70% a 80% dos casos, em uma determido zika pelo Culex quinquefasciatus, o perni- nada fase da doença. As pessoas apresenlongo comum?
tam febre, mal-estar, dor no corpo, cefaleia e
M.B. Esse é um cenário bastante preocu- manchas vermelhas no corpo. A intensidade
pante, mas ainda não está confirmado. Há e frequência dos sintomas varia de uma inmaior população de Culex no mundo do que fecção para a outra. Um artigo recente mosa de Aedes e a área de Culex é muito maior tra que os vírus da dengue são geneticamentambém. O Aedes é encontrado principal- te muito relacionados, mas apresentam uma
mente no cinturão intertropical estenden- capacidade de produzir anticorpos muito
do-se na faixa de climas subtropicais e tem- distinta. Mesmo assim, há reação cruzada
perados quentes. Na região temperada não de um sorotipo com outro. Quem foi expostem essa espécie. O Culex está presente no to ao sorotipo 1 pode ter teste positivo para o
mundo inteiro, até no Canadá. Nas cidades, sorotipo 2, 3 ou 4. Quem for exposto a quala população do Culex pode ser de até 50 a 100 quer sorotipo e ficar imune, pode pegar a
vezes mais abundante que a do Aedes, por- doença por outro sorotipo, com uma probaque ele aproveita água suja e limpa para se bilidade menor, ou, se pegar, tê-la em uma
reproduzir. Se o vírus se adaptar ao Culex e forma mais branda. Contudo, em uma mio ciclo humano culex/homem/culex se confir- noria dos casos, a pessoa nessas condições
mar, a epidemia vai ganhar outra dimensão. pode apresentar uma forma mais severa da
doença. Discutiu-se muito tempo isso refeE. Há a suspeita de que os casos de microce- rente à dengue e à febre amarela. Quem vacifalia estejam associados ao zika vírus. O que nou para febre amarela e pegar dengue, por
se cogita é que, provavelmente, muitos ca- causa dessa reação cruzada, vai sofrer esse
sos registrados como dengue são, na verda- fenômeno de amplificação da doença? Isso
de, zika ou chikungunya. Esses vírus possuem não foi demonstrado até hoje. Com relação
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M.B. A explicação oferecida pelo grupo que
acompanha os casos do Nordeste é a de que
o número de nascimentos no Brasil é muito maior que nos outros países afetados;
isso, associado à grande epidemia de zika
no Nordeste, permitiu a concentração de
casos em um período de tempo curto o suficiente para levantar a suspeita e permitiu
o reconhecimento da ocorrência. Por outro
lado, o Brasil, seguramente, não notificava,
nem de perto, a totalidade dos casos de microcefalia existentes. Isso faz com que o núE. Em nenhum país do mundo esse problema mero atual, de mais de 5 mil, pareça muito
da microcefalia atingiu proporções epidêmi- grande comparado com os 150 casos ao ano
cas como no Brasil. Por quê?
que o Brasil notificava até então, amplificando o alerta ao máximo. Os Estados Unidos,
que têm um número de nascidos vivos pareHistórico do mosquito Aedes aegypti
cido com o nosso, computam entre 15 a 20
e da dengue no Brasil
mil casos ao ano. Há um grupo que faz um
trabalho com má-formação congênita carO mosquito Aedes aegypti tem origem africana e chegou ao país
diológica no Nordeste que tem um banco
nos navios negreiros, reproduzindo-se nos depósitos de água
de dados com mais de 100 mil partos. Eles
dos barcos nas viagens da África para o Brasil
publicaram, em fevereiro, uma análise reDescrito o primeiro caso de dengue, em Recife (PE)
1865
trospectiva de 16 mil fichas de neonatos, de
2012 para cá, na qual relatam 6% de microPrimeira epidemia no país, em Salvador, mata 2 mil
1872
pessoas
cefalia. Isso corresponde a quase 6 mil casos só na região. Não houve um aumento de
Oswaldo Cruz implantou um programa de combate à
1903
casos nesse período, apontando que a incifebre amarela, também transmitida pelo mosquito
dência é estável. Provavelmente, temos uma
Há referências de epidemias de dengue em São Paulo e,
1916 /
realidade não percebida de 5 a 10 mil casos
em 1923, em Niterói (RJ), sem comprovação laboratorial
1923
de microcefalia por ano, na forma leve, que
deve ser só de cabeça pequena, sem nenhuO Aedes foi erradicado
1955
ma repercussão clínica, e temos uma fração
Relaxamento das medidas permitiu a reintrodução do
de casos extremos, que são as microcefalias
1967
vetor
graves, com alterações morfológicas imporFalhas na vigilância epidemiológica e urbanização
tantes, que é semelhante à prevalência munacelerada possibilitaram reinfestações no Rio Grande do
1976
dial (0,02%, 2 casos em cada 10 mil partos).
Norte e no Rio de Janeiro
Se for isso mesmo, o zika poderia ter desNova epidemia de dengue atinge Boa Vista (RR), onde
pertado o alerta, mas não geraria o pânico
foram isolados os vírus DEN-1 e DEN-4. Esse episódio
1981
que está gerando. Não falaríamos em um aumarca o ressurgimento da doença no país
mento de 20 ou 30 vezes no número de casos,
Epidemia de dengue DEN-1 no Rio de Janeiro e várias
estaríamos
falando em um aumento de 15%
1986
áreas do Sudeste
ou 20%, significante, mas com menor alarme, sem dúvida. Então, isso também preciIntrodução da dengue DEN-2 no Rio de Janeiro. Primeiro
1990
surto de dengue hemorrágica
sa ser melhor esclarecido. Estamos conduzindo
um estudo na EPM/Unifesp, junto ao
Epidemia com mais de 500 mil casos. A região Nordeste
1998
Amparo Maternal, ao Hospital São Paulo e
foi a mais afetada
às maternidades dos hospitais afiliados da
O vírus DEN-3 foi isolado no Rio de Janeiro, levando à
Associação
Paulista para o Desenvolvimento
nova epidemia que ocorreu entre 2001 e 2003 e atingiu
2000
da Medicina (SPDM), sobre qual é a ocorrênvários estados do Sul
cia prévia de microcefalia, de acordo com os
Fontes: Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),
critérios adotados pelo Ministério da Saúde.
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Aedes aegypti: histórico do
controle no Brasil (artigo de Ima Aparecida Braga e Denise Valle, publicado no
Os resultados serão apresentados até o fiperiódico Epidemiologia e Serviços de Saúde)
nal do ano.
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Sumaia Villela/ Agência Brasil

ao zika, ainda não temos essa informação.
Esse é um vírus que está em estudo ainda.
Como ele se comporta, como ele atinge uma
população, se a pessoa que teve zika fica protegida o resto da vida, se ela tem chance de
ter novamente, se ela pode pegar a infecção
e não desenvolver sintomas clínicos, se isso
tem implicação na transmissão ao feto, por
exemplo, quanto tempo deve-se evitar a gestação pós-infecção, são respostas que ainda
temos que buscar.

Em Recife, a
fisioterapeuta Cynthia
Ximenes atende bebês
com microcefalia e
orienta as mães sobre
como fazer os exercícios
em casa para melhorar
o desenvolvimento das
crianças

E. Há possibilidade de haver uma epidemia
conjunta por esses três vírus?
M.B. Há uma possibilidade de haver uma
epidemia, vamos dizer assim, provocada pela
ocorrência dos três vírus em uma mesma
localidade. Em uma cidade grande, sim, mas
em bairros diferentes. Em Biologia existe
um teorema comprovado que se chama
Princípio da Competição Excludente. Se
você tiver três vírus competindo no mesmo
ambiente, com o mesmo vetor, só um deles
vai predominar e vai deslocar os outros
dois. Mas em uma cidade como São Paulo é
totalmente possível que na Zona Norte, por
exemplo, ocorra a infecção por chikungunya,
na Oeste dengue e Sul, zika. Não existe, de
modo epidemiologicamente relevante, a
possibilidade de um mesmo vetor transmitir
os três vírus simultaneamente. O que é
muito raro, mas pode acontecer, é a pessoa
ser picada por mosquitos diferentes, cada
um com um tipo de vírus e desenvolver as
três infecções.
E. Sempre se estima que uma vacina leve entre três e cinco anos para sua distribuição. No
entanto, um grupo liderado pelo Canadá promete a vacina contra o zika, para uso emergencial, já para novembro deste ano. Como explicar isso?
M.B. Esses três a cinco anos é quando tudo
dá certo. Eles vão fazer uma vacina de
Engenharia Genética, uma vacina recombinante, em que se pega parte do segmento do

genoma do vírus zika e o coloca em algum
cavalo ou em um ambiente de vacina inativada, que normalmente são muito seguros.
Para ter um protocolo para uso em emergência, é permitido pular a etapa dos testes de
segurança e eficácia em humanos. Então é
possível ter uma vacina que vai ser usada
sem estar propriamente validada. Isso oferece um risco maior e só deveria ser pensado em situações críticas. Para o ebola, por
exemplo, foi pensado nisso e mesmo assim,
no surto recente dessa doença, não se conseguiu fazer uma vacina em tempo hábil para
sustar a epidemia. Em relação ao zika o risco é muito menor. O risco maior do zika é
a má-formação do concepto. Como aplicar
a vacina em uma gestante sem saber qual a
reação que pode causar? Essa é uma questão que terá que ser discutida depois que se
souber as características dessa vacina, como
sua imunogenicidade, que é a capacidade de
gerar a defesa do organismo, e qual a reatogenicidade, que é a capacidade de provocar
reações.
E. Como o poder público deveria enfrentar os
mais de 5 mil casos de microcefalia registrados no Brasil, suspeitos de ligação com o zika?
M.B. O poder público está estruturando
ambulatórios especializados em neurologia infantil para acompanhamento dessas
crianças. Ainda tem muita coisa para ser
feita, como exames oftalmológicos, pois a
frequência de lesão ocular é muito grande;
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Casos de dengue e óbitos pela doença no Brasil (1990 a 2015)
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tem que fazer exame otológico para verifi- federal. Obviamente, a adesão é diferencar alterações na audição; tem que aguardar te nos governos municipais. Há diferentes
essas crianças atingirem idade pré-escolar performances nas políticas públicas de compara ver se tem retardo mental, epilepsia, bate à dengue e ao Aedes aegypti. Tem pretranstornos de atenção e hiperatividade ou feito que atua de forma eficaz, outros são
de fala. Todas essas alterações menores, me- relapsos. Tem questões políticas inclusive.
nos impactantes, são frequentes em doen- Esse é o primeiro fator, mas existe um outro
ças que afetam o sistema nervoso.
pior em relação ao controle do mosquito: o
controle do vetor não é feito como deveria
E. Houve pouco investimento no combate pela população. A maior parte dos casos de
à dengue por parte do poder público? O que procriação do mosquito está dentro das próocorreu para que a epidemia chegasse ao pa- prias residências. No domicílio e no peridotamar que chegou?
micílio imediato. E as pessoas estão alertas,
M.B. Não creio que houve problema de in- sabem disso. O governo faz campanhas de
vestimento, mas sim de organização de como combater desde 1982.
resposta à saúde pública. Aí temos alguns
mandamentos constitucionais, uma estru- E. Qual a saída para sensibilizar as pessoas soturação do sistema público brasileiro, com bre os riscos das epidemias desses vírus?
papéis definidos com relação aos governos M.B. Nós estamos acostumados a colocar a
federal, estadual e municipal. Existem con- responsabilidade nos ombros de outras pesflitos na esfera administrativa das atribui- soas e até do próprio governo. O combate ao
ções de responsabilidade. O Brasil tem um vetor não é obrigação do governo. Isso é uma
governo federal, 27 instâncias estaduais e obrigação nossa. Quando vou olhar o vaso
cerca de 5.500 governos municipais. Quem de plantas da minha casa, a caixa d’água, um
tem que executar as ações em saúde pú- tambor onde armazeno água porque não teblica é a instância municipal. Essas ações nho água suficiente. Jogar lixo nas ruas, resão planejadas e propostas centralmente. síduos, frascos, garrafas, pneus, sofás... Não
Depois são discutidas nas comissões tri- adianta falar que a prefeitura não recolhe.
partites, com a participação do Conselho Ela recolhe, mas no dia seguinte a montaNacional de Secretários de Saúde (Conass) nha de lixo está igualzinha. Cada um de nós
e do Conselho Nacional de Secretarias precisa fazer o que é necessário. Hoje, está
Municipais de Saúde (Conasems), para ser sendo propagandeado que o agente de saúexecutado na esfera municipal, sob super- de pode entrar na residência. Essa lei existe
visão estadual, que se reporta ao governo há 15 anos. Foi proposta dentro de uma das

1990

Fotos Públicas / SMCS

Atuação de agente
de saúde durante
o Programa de
Combate à Dengue,
em Curitiba, para o
Levantamento Rápido
de Índices para Aedes
aegypti (LIRAa),
segundo o portal do
Sistema Único de
Saúde
(portalsaude.saude.
gov.br)

ações do Programa Nacional de Controle do governo para o controle do Aedes aegypti.
da Dengue. O que acontece é que ela nun- O que está errado é que esse fato está senca foi aplicada. Precisamos parar de discutir do usado politicamente. Essa história de
essas questões. O Estado tem que exercer o colocar guarda municipal, polícia militar e
seu poder e isso não é ser autoritário. Isso exército nas ruas, renumerando o pessoal, é
é cumprir a sua responsabilidade perante a propaganda política e não ação efetiva. Não
sociedade. Agora, a sociedade tem que en- adianta colocar 500 mil homens na rua para
tender isso também. A pessoa que deixa uma combater focos do mosquito, porque, 15 dias
laje cheia de água tem que entender que se depois, surgirão os mesmos focos. Por isso,
a polícia entrar e multar, age corretamente, o Brasil abandonou a proposta de erradicapois ela está pondo em risco não apenas a ção. A proposta é de controle. E controle imsua saúde, mas a de um conjunto de pessoas. plica ações permanentes, organizadas, com
eficácia e efetividade, com distribuição e
E. O senhor acredita que o surgimento de dois atribuições de responsabilidades entre tonovos vírus no país, transmitidos pelo mes- dos os atores da sociedade. O resto é tapar
mo vetor da dengue, amadureça a questão do o sol com a peneira. O zika é foco da mídia
combate pela população?
agora devido a ser um vírus novo e também
M.B. Do ponto de vista de que as pessoas “se em razão da microcefalia. Tivemos cinco
acostumaram” com o problema da dengue, o mortes pelo zika. Já pela dengue foram quazika é uma vantagem. Foi um fato novo que se 850, somente em 2015, e não teve o destavoltou a despertar a atenção da sociedade e que da imprensa como deveria.

Fonte: Ministério da Saúde
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Breve histórico dos vírus da dengue, zika e chikungunya
Dengue

ao ano anterior. Atualmente, circulam no país
os quatro sorotipos da doença: DENV-1 (93,8%),
DENV-2 (0,7%), DENV-3 (0,4%) e DENV-4
(5,1%).
Em mulheres grávidas, a infecção congênita
não ocorre com frequência, mas é importante
ficar atento aos riscos, como abortamento, óbito fetal e baixo peso ao nascer.

Zika

O zika vírus (ZKV) tem sua origem na floresta
de Zika, perto de Entebbe (Uganda), onde foi
isolado pela primeira vez, em 1947. Até o momento, são conhecidas e descritas duas linhagens: uma africana e outra asiática. Embora a
primeira evidência de infecção humana pelo
ZKV seja de 1952, o vírus permaneceu relativamente desconhecido até 2007.
O principal modo de transmissão ocorre por
vetores. No entanto, está descrita na literatura
científica a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal e
sexual, além da possibilidade de transmissão
transfusional. Mais de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações clínicas.
A doença por vírus zika é descrita como uma
doença febril aguda, autolimitada, com duração de 3 a 7 dias.

Recentemente, foi observada uma possí- foram registrados aproximadamente 1,9 mivel correlação entre a infecção e a ocorrência lhão de casos – a maioria na Índia.
de síndrome de Guillain-Barré (SGB) em locais
Em 2007, o vírus foi identificado na Itália.
com circulação simultânea do vírus da dengue. França e Estados Unidos também registraram
O aumento do número de recém-nascidos com casos em 2010, mas sem transmissão autóctomalformações congênitas, particularmente a ne (quando a pessoa se infecta no local onde
microcefalia, ocorrido em 2015 no país, tem vive). Recentemente o vírus foi identificado nas
sido associado à infecção pelo ZKV nos primei- Américas.
ros meses de gestação. Até janeiro desse ano,
Em 2014, foram notificados 3.657 casos aucerca de 3,8 mil crianças haviam nascido com tóctones suspeitos da doença. Em 2015, esse
microcefalia no país.
número chegou a quase 21 mil. Destes, 7,8 mil
foram confirmados, com três óbitos.
Chikungunya
A transmissão do vírus de mãe para filho na
É uma doença infecciosa febril, causada pelo gravidez é incomum. Mas se a gestante for invírus chikungunya (Chikv), que pode ser trans- fectada no período próximo ao parto, o bebê
mitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes pode apresentar sintomas da doença e manialbopictus. O termo chikungunya significa tor- festações graves (em até 50% dos casos). Entre
nar-se dobrado ou contorcido, em referência os casos graves, a maioria envolve danos ao sisà aparência curvada dos pacientes, motivada tema nervoso central, complicações cardíacas
pelas intensas dores articulares e musculares. e na pele (bolhas).
O vírus circula em alguns países da África e
da Ásia. De acordo com a Organização Mundial Fontes:
Ministério da Saúde (MS);
da Saúde (OMS), desde o ano de 2004, o vírus já
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS);
foi identificado em 19 países. Naquele ano, um Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC);
surto na costa do Quênia propagou o vírus para BRAGA, Ima Aparecida; VALLE, Denise. Aedes aegypti: histórico
Comores e outras ilhas do oceano Índico, che- do controle no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v.
n. 2, p. 113-118, abr/jun. 2007. Disponível em: <http://scielo.iec.
gando, em 2006, à Índia, Sri Lanka, Maldivas, 16,
pa.gov.br/scielo.php?pid=S1679-49742007000200006&script=sci_
Cingapura, Malásia e Indonésia. Nesse período, arttext>. Acesso em: 31 mar. 2016.
Fernanda Carvalho/ Fotos Públicas

Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. De origem espanhola, dengue significa melindre ou manha, referindo-se
justamente à fraqueza e debilidade causada
pela doença.
Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, com ampliação da região geográfica afetada para novos países e, na presente
década, para pequenas cidades e áreas rurais.
É estimado que 50 milhões de infecções por
dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica.
Nas Américas, a doença tem se disseminado com surtos cíclicos ocorrendo a cada 3 a 5
anos. No Brasil, a transmissão vem ocorrendo
de forma continuada desde 1986, intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos
sorotipos em áreas anteriormente indenes ou
alteração do sorotipo predominante. Os maiores surtos no Brasil ocorreram em 2013, com
aproximadamente 1,3 milhão de casos notificados, e em 2015, com mais de 1,6 milhão de
infectados que levou a 863 óbitos, o que representa um aumento de 82,5% em comparação
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Ana Cristina Cocolo

perfil

“Na ciência, é preciso
ser anarquista”
Denunciado como subversivo durante a ditadura militar, o hematologista
Michel Rabinovitch estuda há 70 anos, entre outros temas, células cancerígenas
e, atualmente, foca sua atenção em moléculas com efeito antitumoral. Sempre
bem-humorado, afirma: “se você não brincar, não descobre ciência”

Ana Cristina Cocolo
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A

escolha pela área de Hematologia
não surgiu por acaso na vida do médico e pesquisador Michel Pinkus
Rabinovitch, 90 anos. Aos 15 anos, quando estava se preparando para ingressar na
Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli/USP), no curso de Engenharia
Civil, profissão do falecido pai Betzabel, mudou radicalmente a área escolhida ao perder
a mãe Anita, então com 46 anos, para uma
leucemia aguda. Entre o diagnóstico e sua
morte foram apenas três semanas. Um ano
antes, o pai, de 47 anos, havia morrido em
decorrência de um tumor no rim.
Um dos seus primeiros artigos científicos, uma revisão da literatura, trata justamente dos aspectos citoquímicos da célula
leucêmica. Depois, inúmeros outros vieram
em sequência, como resultado de uma dedicação de mais de 70 anos à Ciência, iniciada em 1946 na Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP).
“Eu já sabia que queria ser pesquisador.
Cabulava as aulas de clínica para trabalhar

Unifesp EntreTeses junho 2016

no laboratório e, ainda no quarto ano da
graduação, publiquei meu primeiro trabalho”, conta ele, que se especializou na área
de Ciências Biomédicas e teve como guru o
eternizado amigo Michel Abujamra. “Nunca
fiz um parto em toda a minha vida, pois sabia que não era a área clínica que eu queria
seguir”.
Antes de entrar em Medicina, Rabinovitch
encarou o curso preparatório, chamado de
pré-médico, que ocorria no quarto andar
do prédio da FMUSP. Lá, tinha aulas de
Matemática, Português, Biologia, Botânica,
Latim, entre outras. Na época, também fazia algumas traduções do inglês para o jornal Crônicas Israelitas, órgão informativo da
Congregação Israelita Paulista.
Logo no início do curso médico, conheceu o professor José Oria, um dos precursores da Hematologia Morfológica, médico interessado em música e literatura no Brasil,
que lhe abriu as portas do Laboratório de
Histologia e Embriologia da FMUSP. No
quinto ano da graduação já dava aulas de
Unifesp EntreTeses junho 2016
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Michel Rabinovitch não se arrepende de não
ter seguido a profissão do pai russo, Betzabel
Rabinovitch, engenheiro civil, do qual fala com
orgulho sobre a vinda da Suíça, onde se formou,
para o Brasil em 1923, e dos prédios que ainda
existem no sul do país e em São Paulo construídos pela empresa de engenharia Monteiro,
Heinsfurter e Rabinovitch, da qual o pai era sócio. “Um dos prédios mais antigos da Santa Casa
de Misericórdia foi construído por eles”, conta.
Foi em São Paulo, que Betzabel conheceu a
ucraniana Anita Zlatopolsky. Da união, nasceram três filhos: Kelly Cecília (falecida em 2015) e
os gêmeos Michel e Gregório Benjamin.
Rabinovitch lembra das brincadeiras na casa
onde morava e do suntuoso palacete dos tios
Jacob e Eugenia Zlatopolsky (irmã da sua mãe),
ambos localizados na rua Piauí, em Higienópolis;
das aulas no Colégio Rio Branco e das viagens ao
litoral do Guarujá, pela Estrada Velha de Santos.
Os tios maternos também eram donos de
uma tipografia, no bairro do Brás, e de uma
papelaria na Rua São Bento, junto da Praça do
Patriarca, no centro da cidade. No entanto, a
morte de Jacob e o encolhimento econômico do
país, em 1932, obrigou a tia a mudar-se para um
bairro mais humilde, no centro da cidade, onde
montou um ateliê de costura.
Com a morte do pai, em 1940, e da mãe, em
1941, Rabinovich e os irmãos foram morar com
Eugenia Zlatopolsky, da qual ele fala com admiração. “Ela foi maravilhosa conosco. Mulher forte,
inteligente e culta. Morreu com mais de 90 anos.
Lia e falava seis idiomas, sem nunca ter pisado
em uma universidade”.
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Imagens de arquivo pessoal

Infância feliz

As várias fases da infância do pesquisador em São Paulo

pesquisa em estudantes que, anos mais tarde, tiveram seus nomes reconhecidos dentro e fora do país, como é o caso de Ricardo
Renzo Brentani – um dos principais nomes no mundo em pesquisas sobre câncer
–, Thomas Maack – importante pesquisador
na área de rime peptídeos, com mais de 100
artigos publicados e cerca de 7 mil citações
na literatura científica –, Sergio Ryuzo Dohi,
Jacob Kipnis, Nelson Fausto, Azzo Widman,
Bernardo Liberman, José Gonzales, Sergio
Henrique Ferreira, José F. Terzian, Mauricio
Rocha e Silva Filho e Waltraut Helene Lay.
“Posso dizer que esses 12 pesquisadores foram meus filhos e tenho muito orgulho disso”. Nessa época, Rabinovitch também colaborou com Itamar Vugman, antes dele ir
para a Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP/USP).
Uma de suas descobertas ocorreu em
1961, dentro do Departamento de Zoologia
da Universidade da Califórnia, Campus São
Francisco, nos EUA. Lá, desvendou um simbionte responsável pela incorporação de precursores radioativos no DNA do citoplasma
da Amoeba proteus; simbionte jocosamente
conhecido no laboratório como “rabinossoma”, em referência ao seu apelido “Rabino”
que os colegas utilizam na FMUSP.
Ameaçado pelo regime militar em 1964,
Rabinovitch não chegou a ocupar a cadeira de professor de Biologia na Universidade
de Brasília (UnB), para a qual se candidatou e foi nomeado no dia 1º de abril de 1964.
Deixou o Brasil por 33 anos, passando pelos
Estados Unidos e pela França, países que o
acolheram e nos quais contribuiu com importantes pesquisas em várias instituições.
Nelas, também, treinou vários brasileiros.
“No mesmo dia em que fui convidado pela
UnB, em 1º de abril, começou a ditadura. Foi
uma coincidência incrível. Devo minha carreira internacional aos militares”, afirma
ele, que atuava muito pouco politicamente.
“Nunca fui comunista. Sou anarquista da subespécie pacifista. No entanto, tive alunos
ativos, trotskistas, comunistas, e fui acusado de ser mentor desses estudantes pelo professor Geraldo de Campos Freire, que era o
principal repressor dentro da FMUSP”.
Ele conta que chegou a questionar Freire
do que estava sendo acusado. “O professor
me respondeu que minha consciência devia
saber”.
Denunciado por Luiz Carlos Uchôa
Junqueira, como perigoso, à agência federal de investigação estadunidense, FBI
(Federal Bureau of Investigation) e à polícia
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laboratório para alunos do segundo.
Mazia –, no Departamento de Zoologia da
Em 1949, o pesquisador concluiu o cur- Universidade da Califórnia, em Berkeley.
so médico e dois anos depois o doutorado.
Antes de voltar para o Brasil no comeNo ano seguinte, casou-se com Íria Mariani, ço de 1955, Rabinovitch visitou o Instituto
técnica de laboratório de Hematologia do Rockefeller, em Nova Iorque, e, lá, demonsHospital das Clínicas da FMUSP. A docência trou que havia nucléolos nas células hepátiem Histologia e Embriologia aconteceu em cas, contrariando a opinião de Alfred Mirsky,
1953, mesmo ano em que se separou de Íria importante membro do instituto. “Esse epie partiu para os Estados Unidos como bol- sódio me ajudou a ser aceito na instituição
sista da Fundação Rockefeller por dois anos. em 1964, quando tive que sair do país deviNesse período passou pelo Departamento de do ao regime militar. Mirsky não havia me
Anatomia da Universidade de Chicago, fez esquecido”, lembra.
um curso no Marine Biological Laboratory
Em 1959, foi nomeado professor adjun(Woods Hole) e trabalhou junto com Walter to de Histologia e Embriologia da FMUSP,
Plaut – no Laboratório do respeitável pro- onde permaneceu trabalhando por 15 anos,
fessor, biólogo celular e humanista Daniel e ajudou a despertar ainda mais o gosto da

brasileira, o médico conta que vários de
seus colegas foram presos, como Thomas
Maack e Luiz Hildebrando Pereira da Silva.
“Fui levado de Ribeirão Preto para São Paulo
no fusca do amigo Mauricio Rocha e Silva
Filho, para refugiar-me na casa do meu primo José Mindlin por cerca de uma semana”,
lembra. “Foi nesse período que recebi uma
proposta de emprego, por parte do Walter
Plaut, em Madison, capital do Estado de
Wisconsin. Mas, optei pela Universidade de
Rockefeller, onde dois pesquisadores, James
Gerald Hirsch e Zanvil A. Cohn (ambos falecidos), desenvolviam uma importante linha
de estudo de pinocitose e lisossomas”. Os lisossomas são organelas celulares responsáveis pela digestão de partículas externas e
pela renovação de estruturas celulares.
Lá, Rabinovitch trabalhou com Hirsch e
Cohn. A recepção fraterna do professor pelos pesquisadores e a parceria de cinco anos
selou uma amizade que continuou por décadas. Rolin D. Hotchkiss (falecido em 2004) é
outro grande amigo que o pesquisador fez
em Rockefeller.
Em 1968, Rabinovitch casou-se com a
suíça Odile Levrat, então técnica de laboratório da Universidade Rockefeller, em
Nova Iorque, onde o pesquisador trabalhou até 1969, como associado de pesquisa no Laboratório de Fisiologia Celular e
Imunologia. Assumiu, ainda em 1969, o cargo de professor associado de Biologia Celular
da Escola de Medicina da Universidade de
Nova Iorque, passando a titular quatro anos
depois. Lá teve a oportunidade de reencontrar Victor e Ruth Nussenzweig e seus filhos,
companheiros e amigos para sempre.

Aos 30 anos, como
professor da Faculdade de
Medicina da Universidade
de São Paulo (FMUSP),
recebe pesquisadores
poloneses (centro) no
campus
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Da relação com Odile, que durou oito
anos, teve duas filhas estadunidenses:
Miriam, que se mudou para Paris e mais tarde casou-se com o francês Serge Hascoet, e
Caroline, que continuou no Brooklyn (Nova
Iorque), ambas formadas em Literatura.
Miriam, que faleceu no ano retrasado, aos
46 anos, tem uma filha, Eleanor, da qual o
avô fala com muito orgulho, apesar de vê-la
pouco, devido à distância. Caroline, 46 anos,
é uma escritora reconhecida no seu país de
origem.
Desgostoso com os acontecimentos no
Brasil e com família formada no exterior,
Rabinovitch não voltou, em 1979, quando
foi promulgada a lei da anistia, pelo presidente João Batista Figueiredo. “O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em
1975, me deixou tão revoltado que não tive
dúvida. Entreguei meu passaporte no consulado brasileiro, em Nova Iorque, e fiquei
dois anos sem nacionalidade, não podendo sair dos EUA, até conseguir me tornar
um cidadão americano”, conta ele, que chegou a ser questionado pelo FBI se tinha escrito algum artigo no jornal O Bisturi, publicação do Centro Acadêmico da FMUSP.
“Quando voltei ao Brasil, em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso me devolveu
a cidadania brasileira e o reitor da USP, José
24
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Goldemberg, me aposentou. Hoje, tenho orgulho de ser professor emérito de lá”.
Em 1980, o pesquisador passou pela
Unidade de Parasitologia Experimental
do Instituto Pasteur, onde trabalhou com
Leishmania junto a Jean Pierre Debet, e
manteve bastante contato com o amigo
Luiz Hildebrando Pereira da Silva. Apesar
de diversos colegas o chamarem para voltar a atuar no Brasil, um convite para trabalhar como mestre de pesquisas no Centro
Nacional de Pesquisa Científica (CNRS),
no Instituto Pasteur, em Paris, quatro
anos depois, marcou uma nova fase na
vida do pesquisador. Na instituição, passou a chefiar o laboratório da unidade de
Imunoparasitologia, onde se aposentou em
1994.
Desde 1997, Rabinovitch é professor colaborador na Escola Paulista de Medicina
(EPM/Unifesp), onde recebeu um laboratório e foi orientador de diversos alunos da
pós-graduação. Sua última orientação ocorreu em 2007. Hoje, o pesquisador, que continua acolhido na instituição, dedica seu tempo à revisão de trabalhos científicos sobre
várias drogas não convencionais (disponíveis no mercado) com efeitos antitumorais,
como Metfornima, Propranolol, Resveratrol,
entre outras.

Michel Rabinovitch está debruçado no estudo de
drogas antitumorais reposicionadas, ditas não convencionais, entre as quais várias aprovadas no tratamento de outras condições e doenças, como a aspirina, o propranolol, a metformina, o resveratrol e a
cloroquina.
”Há uma série de moléculas. Tenho uma lista de
cerca de 90 delas com atividade antitumoral comprovada em animais, mas que infelizmente não despertaram o interesse de investidores e indústrias farmacêuticas, por não terem sido canonizadas pelo Food
and Drug Administration (FDA), dos EUA, e continuam ignoradas nos tratados recentes de quimioterapia do câncer”, afirma. “Estas drogas não convencionais, que não fazem parte do armamento oncológico
oficial, podem cooperar com os quimioterápicos convencionais, aumentando a atividade desses medicamentos, sem onerar a toxicidade ao paciente”.
De acordo com ele, em todo o mundo dito livre, os
custos para o tratamento de câncer pelas moléculas
convencionais são muito altos e o desenvolvimento e
aprovação de novas drogas pelo FDA pode custar centenas de milhões de dólares e levar até 17 anos para
elas entrarem no mercado. Rabinovitch espera, no entanto, despertar o interesse de outros pesquisadores
para levar adiante a proposta de associar drogas auxiliares da quimioterapia, duas a duas ou três a três, em
estudos pré-clínicos, avaliando seus efeitos em culturas celulares em embriões normais de galinha ou
enxertados com tumores humanos”, explica. “A julgar
pela literatura, as drogas auxiliares foram geralmente
utilizadas uma a uma, raramente em combinações de
duas e quase nunca em combinações de três”.
Para o pesquisador, esse protocolo, com as drogas auxiliares sós ou combinadas às drogas convencionais, além de gerar economia aos cofres públicos,
abre a possibilidade de reduzir as doses de drogas
tóxicas comumente utilizadas para o tratamento do
câncer.
Rabinovitch pretende concluir essa análise e submeter um artigo para publicação. “O Brasil precisa
ser mais participativo, não somente em Oncologia
Clínica, mas também na Experimental”, diz. “É preciso fortalecer cadeiras de Oncologia Experimental
nas universidades de Ciências Básicas e investir não
apenas em novas drogas, mas também em combinações de drogas já existentes (o que talvez dê menos
prestígio, mas seja útil), com ação comprovada em
animais, para podermos baratear os medicamentos
contra câncer e torná-los mais acessíveis”.

Ana Cristina Cocolo
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Com as filhas, Miriam e
Caroline (amparada com
as mãos), durante sua
estada nos EUA, há 43
anos

É preciso fortalecer as cadeiras de Oncologia Experimental no país

Apesar de aposentado, Rabinovitch não cessou
as pesquisas

Algumas das drogas não convencionais, com
atividade antitumoral, que recebem mais
atenção do pesquisador
Droga
Aspirina

Nº de Referências
Bibliográficas

3.152

Cloroquina

971

Metformina

2.460

Propranolol

1.057

Resveratrol

1.685

Dicloroacetato

151

Em contraste, referências às combinações de
duas moléculas adjuvantes no tratamento
de câncer são extremamente raras (citados
os dados de seis fármacos, mas, de acordo
com o pesquisador, há muitos outros
disponíveis)
Droga

Nº de Referências
Bibliográficas

Aspirina / cloroquina

4

Aspirina / metformina

37

Aspirina / propranolol

8

Aspirina / resveratrol

11

Cloroquina / resveratrol

4

Cloroquina / Dicloroacetato

1

Metformina / cloroquina

10

Metformina / resveratrol

13

Metformina / Dicloroacetato

4

Propranolol / cloroquina

1
Fonte: Michel Rabinovitch
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O Triunfo da Morte (cerca de 1562). Pieter Bruegel, o Velho

história e filosofia da ciência

Contágio, miasmas
e microrganismos
Uma visão retrospectiva das principais concepções sobre a origem das doenças
transmissíveis até o estabelecimento da teoria microbiana em meados do século XIX

Celina M. Brunieri
Agradecemos a Lilian
Al-Chueyr Pereira Martins,
professora doutora do
Departamento de Biologia
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão
Preto - Universidade de São
Paulo, pelas sugestões e
críticas apresentadas, as quais
foram essenciais à elaboração
deste artigo. A referida
docente é especialista em
História da Ciência e doutora
em Ciências Biológicas na área
de Genética pela Universidade
Estadual de Campinas, tendo
cumprido programa de
estudos (doutorado sandwich)
no Departamento de História
e Filosofia da Ciência da
Universidade de Cambridge
(Inglaterra). Obteve ainda o
título de pós-doutorado no
Grupo de História e Teoria da
Ciência, vinculado à Unicamp.
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o início deste ano, o Instituto
Na história da Medicina sucederam-se
Butantan implantou a fase III dos várias explicações sobre a causa das doentestes clínicos relativos à avaliação ças transmissíveis até a identificação dos
da eficácia da vacina contra a dengue, que microrganismos como agentes patogêniutiliza vírus geneticamente modificados e cos, o que ocorreu na segunda metade do
é produzida em parceria com o National século 19. A partir daí, pôde-se estabelecer
Institutes of Health (NIH). Essa notícia – di- a teoria microbiana, fundamentada em evivulgada pelos meios de comunicação – não dências empíricas. Para a elaboração descausou surpresa porque nos habituamos a se amplo painel consultamos, entre outras
conviver com as conquistas da ciência atual fontes, as obras: Contágio: história da preven– no caso, a produção de imunobiológicos. ção das doenças transmissíveis, de Roberto de
Todavia, a construção da ciência e de seu Andrade Martins e colaboradores, e Divided
corpo teórico foi um processo gradativo, que legacy: a history of the schism in medical thought,
demandou a contribuição de vários agentes de Harris L. Coulter.
e a constante superação de desafios. É útil
relembrar que, de forma empírica, o médico Antiguidade
inglês Edward Jenner (1749-1823) obteve êxi- Os antigos povos da Mesopotâmia acreditato na imunização contra a varíola, mediante vam que os deuses infligiam doenças aos hoo emprego de um método semelhante ao da mens quando estes transgrediam as regras
variolização, porém mais seguro: inoculou morais ou descumpriam as obrigações reliem indivíduos a secreção de pústulas que giosas. Embora predominasse o caráter relisurgiam nos portadores da “varíola das va- gioso na Medicina praticada por esses povos,
cas” (cowpox), pois esta doença, quando ad- reconhecia-se que várias doenças tinham
quirida pelos ordenhadores, tornava-os re- causas naturais, para as quais se empregasistentes à varíola humana.
vam medicamentos extraídos de plantas.
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A Medicina religiosa indiana considerava com base no raciocínio humano. Nessa époque as orações e práticas mágicas tinham o ca, alguns médicos sugeriram que a saúde
poder de expulsar entidades vivas e invisí- seria o resultado do equilíbrio entre deterveis, que penetravam nos corpos, provocan- minados poderes do corpo (úmido, seco, frio,
do o adoecimento. Eram também comuns quente, amargo e doce) e que a doença seria
os rituais de purificação, que deveriam ser o resultado do excesso ou da desarmonia encumpridos caso fossem cometidas ofen- tre eles. Concepções semelhantes aparecesas contra os deuses ou ocorresse o conta- ram nos tratados que constituem a Coleção
to com matérias impuras, como os corpos Hipocrática, cuja autoria é apenas parcialcadavéricos.
mente atribuída a Hipócrates (460-370 a. C.).
Em alguns desses tratados, a saúde é relaGrécia
cionada à proporção correta entre os quatro
No início, a Medicina na Grécia Antiga era tipos de humor ou líquido que constituíam
uma mescla de concepções mágicas e reli- o corpo humano: o sangue, a fleuma (fluigiosas e de receitas práticas para o trata- dos transparentes), a bílis amarela e a bílis
mento das doenças. Em geral, atribuíam-se negra.
aos deuses tanto a origem quanto a cura de
Hipócrates adotava uma conduta emdoenças que atingiam muitos indivíduos ao pírica em relação às doenças e, de modo
mesmo tempo, como as epidemias.
geral, não procurava explicar suas causas.
Por volta do século 6º a. C., o mundo gre- Baseava-se na observação e registro dos singo passou por profundas transformações, tomas, na previsão dos estágios evolutivos
que se estenderam também à Medicina. e na prescrição de tratamento – este incluía
Houve um enfraquecimento das crenças mi- um regime alimentar adequado, atividade
tológicas – não abandonadas completamen- física e uso de medicamentos ou tratamente –, buscando-se explicar as enfermidades tos que eliminassem os humores em excesso,
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Louis Pasteur (1822-1895)
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por medidas profiláticas.
Embora, na época, os mecanismos de imunização não fossem bem conhecidos, Pasteur
guiou-se por suas hipóteses e produziu vacinas
contra a cólera de galinhas e o antraz em carneiros, atenuando a virulência dos agentes etiológicos. Utilizando-se da medula espinal extraída de
coelhos infectados, desenvolveu a vacina humana contra a raiva, cuja eficácia e segurança foram
gradativamente aprimoradas.
Impressão atribuida a Heliogre Dujardin; original do artista Albert Edelfelt

Em 1847 doutorou-se em Física e Química pela
Escola Normal Superior de Paris e, em 1854, foi
nomeado decano da Faculdade de Ciências de
Lille. Integrou os colegiados da Academia de
Ciências e da Academia de Medicina, em Paris.
Seus primeiros trabalhos, na área de cristalografia, focalizaram o dimorfismo e as propriedades ópticas dos cristais do ácido tartárico. Os
estudos que efetuou sobre a fermentação láctica,
alcoólica e butírica mostraram que esse processo resultava da ação de microrganismos sobre a
composição química do meio, com a formação
de novas moléculas. Solucionou a questão relativa à acidificação do vinho, propondo o aquecimento do líquido à temperatura de 55ºC, medida esta que originou o método de pasteurização.
Pasteur desenvolveu vários experimentos
que traziam evidências favoráveis à existência
de microrganismos em determinadas regiões
da atmosfera (panspermia limitada), os quais
contaminavam líquidos nutrientes, previamente fervidos. Travou uma célebre polêmica com
Félix Pouchet (1800-1872), médico e naturalista,
cujos testes experimentais corroboravam a geração espontânea de seres microscópicos, a partir
da matéria orgânica em decomposição. A disputa foi arbitrada pela Academia de Ciências, que
se inclinou para o lado de Pasteur.
Com base no amplo espectro de pesquisas
que desenvolveu para identificação de patógenos que atuam sobre o organismo do homem e
de alguns animais superiores, Pasteur sustentou que a causa das doenças infecciosas eram
microrganismos, que deveriam ser combatidos

Pasteur solucionou problemas oriundos da fermentação
do leite e do vinho e foi o responsável pela elaboração da
vacina humana contra a raiva, a primeira produzida em
laboratório. Com doações particulares, criou em 1888 o
Instituto Pasteur, que formou gerações de cientistas e hoje
se dedica ao estudo de doenças infecciosas

embora tivessem oferecido contribuições
originais como o interesse pela transmissão das doenças e o estudo dos venenos.
Nessa época, aceitava-se que a saúde e a
doença dependiam das condições climáticas e da alimentação como no mundo grego. As epidemias, porém, eram atribuídas
aos fenômenos celestes – os quais, segundo
a concepção vigente, estavam relacionados
às condições climáticas - e à passagem dos
cometas.
Galeno de Pérgamo (129 - c. 200 d. C.),
médico da corte imperial e autor de extensa
obra, adotou a ideia dos humores, presente
nas obras da Coleção Hipocrática. Introduziu
a concepção dos temperamentos, que estariam ligados à predominância de um tipo de
humor, o que afetaria os aspectos físicos e
psicológicos do indivíduo.
Motivadas pela crença de que o ar dos
pântanos e o mau odor de lugares fechados
podiam produzir doenças, as autoridades
romanas instalaram sistemas de coleta de
esgotos e de fornecimento de água à população, por meio de aquedutos. Tais medidas,
juntamente com os banhos públicos, tiveram impacto positivo sobre a saúde pública.

Idade Média

Com a queda do Império Romano, ressurgiu
a crença de que as doenças resultariam da
punição divina, da intervenção demoníaca
ou da manipulação de poderes ocultos por
bruxas e feiticeiros. A incidência da lepra
ou hanseníase – cuja transmissão por contágio era intuitivamente admitida – aumentou nos séculos 12 e 13. Excluídos do convívio social, os leprosos eram vistos com medo
e desconfiança, pois as deformidades físicas
eram, segundo a concepção vigente, sinais
exteriores da corrupção das almas.
As epidemias de peste causavam horror
e pânico nas populações, que reconheciam
seu caráter contagioso. Irrompiam em surtos periódicos e eram atribuídas às conjunções planetárias e a outros fatores. De 1347
a 1351, a peste negra (ou bubônica) – cujo
nome está relacionado às manchas negras
que surgiam na pele, resultantes do sangramento subcutâneo – vitimou um terço da população da Europa. A extensão desse flagelo
só foi comparável ao que ocorreu no período de 542 a 750, quando a doença atingiu os
países do entorno da bacia do Mediterrâneo,

Accusing the anointers in the great plague of Milan in 1630; a scene from
Manzoni's 'I promessi sposi'. Lithograph by G. Gallina after A. Manzoni

como os diuréticos e laxativos.
Em todos os momentos históricos descriAristóteles (384-322 a. C.), filósofo da tos, não havia a noção de que a doença puAntiguidade que não deixou obras especí- desse transferir-se de uma pessoa a outra.
ficas sobre Medicina, contribuiu com suas Prevalecia a crença de que o odor fétido do
reflexões para que a doutrina existente nes- ar, o tipo de alimentação e as condições clisa área fosse organizada em um sistema ra- máticas poderiam afetar o equilíbrio dos hucional. Contrariamente à posição hipocráti- mores e, assim, provocar as doenças.
ca, a filosofia de Aristóteles recomendava o
estudo das causas dos fenômenos e a obten- Roma
ção de um conhecimento seguro do mundo Durante o Império Romano, os médicos
material, o que foi aplicado à Medicina ra- romanos apropriaram-se de grande parte
cionalista grega.
do conhecimento produzido pelos gregos,

As epidemias de peste ceifavam milhares de vidas e causavam pavor nas populações.
Como não havia tratamento para a doença, adotavam-se medidas – pouco eficazes –
como a aspersão de perfumes no ambiente, a restrição no contato com os enfermos
e a quarentena. Somente em 1894 foi descoberto o bacilo da peste (Yersinia pestis),
inoculado por meio da picada de pulga

dizimando cerca de 40% de seus habitantes.
Como hoje se sabe, a peste é principalmente transmitida pela pulga, que se abriga na pelagem dos ratos e pode transferir-se
para o homem. Descrita nas formas bubônica, septicêmica e pneumônica é combatida pelo uso de antibióticos. As precárias
condições de higiene existentes nas cidades medievais favoreciam a proliferação de
roedores, que – transportados por navios –
alcançavam os portos de outras cidades.

Período renascentista

No século 16, Andreas Vesalius (1514-1564)
realizou estudos de anatomia humana com
base na dissecação de corpos, contrapondo-se às descrições de Galeno. William Harvey
(1578-1657) propôs o modelo circular e contínuo para a circulação sanguínea.
O termo contágio foi empregado pelo médico italiano Girolamo Fracastoro (14781553), que formulou uma nova tese sobre a
transmissão de doenças. Os agentes de enfermidades como a lepra, peste bubônica e
varíola seriam germes vivos ou sementes,
que poderiam contaminar pessoas saudáveis. Invisíveis a olho nu, penetrariam nos
corpos e neles se reproduziriam. Haveria
três formas de contágio: pelo ar, contato
direto entre pessoas e meios materiais que
transportariam os germes.
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Século 17
Por sua vez, Giovanni Maria Lancisi (1654A invenção do microscópio permitiu desven- 1720) designou por miasmas as emanações
dar o universo dos seres invisíveis por sua dessas áreas alagadiças, as quais eram redimensão reduzida, os quais não eram ain- sultantes da putrefação de matéria orgânica.
da identificados como agentes de enfermi- Tais emanações poderiam produzir diferendades. Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), tes tipos de doenças, ressalvando-se o caso
comerciante e naturalista holandês, que – à da malária ("mau ar"), que seria causada por
época – foi um dos construtores desses apa- pequenos animais que penetrariam no correlhos, registrou suas observações e descre- po e passariam à corrente sanguínea.
veu com precisão os “animálculos” que se
moviam em meio aquoso.
Século 18
Thomas Sydenham (1624-1689) estudou A causa das doenças era, então, atribuída aos
as enfermidades epidêmicas provenientes miasmas – relacionados a qualquer matéria
dos pântanos, designadas por “febres”, asso- orgânica em decomposição – e aos odores
ciando-as a diferentes partículas infecciosas. fétidos que exalavam. As medidas de higiene

Robert Koch (1843-1910)
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eficácia na cura da doença.
Em 1885 foi nomeado professor da Faculdade
de Medicina da Universidade de Berlim e, em
1891, tornou-se diretor do Instituto de Doenças
Infecciosas, criado na mesma cidade para o prosseguimento de seus trabalhos. Foi condecorado
com a Grã-Cruz da Ordem da Águia Alemã e, em
1905, recebeu o prêmio Nobel de Medicina.
Gravura de William Fechner (1900)

De 1862 a 1866, estudou Medicina na Universidade de Göttingen, tendo sido aluno de Jacob
Henle, patologista e anatomista. Trabalhou
como assistente no Hospital Geral de Hamburgo, foi médico voluntário na guerra franco-prussiana e assumiu o cargo de médico distrital em
Wollstein (Alemanha). Em 1876 publicou um estudo sobre os experimentos com o antraz, no
qual foram descritos os postulados que deveriam ser atendidos para a validação da pesquisa
bacteriológica.
Mediante testes sucessivos de inoculação
sanguínea, Koch confirmou a transmissão do antraz entre camundongos e a presença de corpúsculos filiformes no sangue dos roedores mortos.
Decidiu isolá-los do organismo doente, inserindo-os em diversos meios de cultura. A observação das lâminas ao microscópio revelou que
eram microrganismos que podiam reproduzir-se. Por fim, verificou que induziam a doença em
animais saudáveis.
Em 1878 mostrou que as infecções sépticas
tinham origem bacteriana, relatando os achados em uma monografia. Em 1882 identificou –
por meio de corante especial – o bacilo causador
da tuberculose, cuja transmissão fora verificada
por Julios Cohnheim (1839-1884). Utilizou soro
de sangue bovino coagulado como meio de cultivo e inoculou vários animais, que adoeceram.
Elaborou a tuberculina, a partir da cultura do bacilo em caldo glicerinado, que não demonstrou

adotadas nas residências justificavam-se
pela necessidade de afastar o mau odor gerado por resíduos e dejetos.

Século 19

No início desse século, admitia-se que o
contágio ocorria por meio de um “veneno” –
também chamado “vírus” – e sempre de uma
pessoa a outra. A possibilidade de transmissão de doença pela água – como no caso da
cólera – ou por vetores não era cogitada.
Entre 1835 e 1855, vários estudiosos –
como Agostino Bassi, Antoine Donné e
Félix Pouchet – associaram o aparecimento
de doenças a seres microscópicos ou parasitas, gerando conhecimentos ainda isolados,
que prefiguravam uma teoria microbiana
das doenças, capaz de explicar e prever os
fenômenos. Registre-se, entretanto, que o
termo micróbio não era ainda utilizado.
Na década de 1860, as principais contribuições para o estabelecimento dessa teoria
originaram-se das investigações sobre o antraz e a pebrina. Casimir Davaine (1812-1882)
– que, em parceria com Pierre Rayer (17931867), descobrira corpúsculos filiformes no
sangue de carneiros mortos pelo antraz
– efetuara testes de transmissão da doença por inoculação de sangue contaminado
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Ana Cristina Cocolo

especial drogas

Um desafio
do século XXI
O constante e persistente crescimento do mercado mundial de drogas ilícitas, que atinge a cifra
astronômica de quase 900 bilhões de dólares ao ano, desafia a compreensão de pesquisadores,
governantes, formuladores de políticas sociais, autoridades responsáveis pelos órgãos de vigilância
e repressão e da sociedade como um todo. Trata-se de um panorama agravado pela indústria e
comércio de medicamentos e substâncias como o álcool e o tabaco que, embora legalizadas, são
fonte de grandes prejuízos para a saúde e para a vida social. No dossiê que agora apresentamos, o
leitor poderá acompanhar o que pensam e produzem pesquisadores de cinco setores da Unifesp
ligados ao tema.

M

arcelo*, hoje com 39 anos, fuma
maconha há seis. Do “baseado”,
passou para o ecstasy, GHB (conhecido como “ecstasy líquido”), poppers e cocaína. Faz suas compras por meio de dealers,
pois prefere pagar mais caro (cada 30ml de
GHB custa entre R$ 150 a R$ 200) a correr
riscos inerentes a contatos com comunidades e vendedores mais expostos à abordagem policial. Já Flávio* consome cocaína,
ecstasy e, eventualmente, maconha, às quais
tem acesso por meio dos amigos. Flávio garante não ser dependente: utiliza as drogas
aos finais de semana e delas se vale para
potencializar o prazer durante as relações
sexuais.
A realidade de ambos é o retrato de um
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fenômeno global, o consumo de drogas, lon- Valquíria Carnaúba
ge de ser recente ou mesmo restrito a clas- com colaboração de
se social, gênero ou etnia. Durante a primei- Ana Cristina Cocolo
ra década do milênio, o narcotráfico faturou,
em média, 900 bilhões de dólares ao ano, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime (Unodc). A cifra é equivalente
a 35% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ou a 1,5% de toda a riqueza produzida no
globo. Trata-se de um mercado extremamente dinâmico, sempre alimentado por “novidades” (como as metanfetaminas e as sintéticas,
em geral) ou por ondas renovadas de consumo de drogas antigas (como a heroína e os
opiáceos, atualmente responsáveis por 40 mil * os nomes dos
personagens foram
mortes anuais nos Estados Unidos).
alterados para resguardar
O cenário é ainda mais grave quando se suas identidades
Unifesp EntreTeses junho 2016
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Mercado promissor no Brasil

pílula de ecstasy (em média R$ 40,00), há
muito desprovida de seu constituinte original, a metilenodioximetanfetamina
(MDMA), agora possui altas concentrações
de similares às anfetaminas, além de catinonas sintéticas, altamente neurotóxicas e
com poder de dependência superior ao do
crack. As internações por complicações médicas pelo uso foram de 0,9%, contra 0,3%
detectados no GDS 2013.
O preço da cocaína brasileira é o mais baixo do mundo: em torno de R$ 50,00 o grama. O equivalente em crack também é barato – em torno de R$ 25,00, segundo órgãos
brasileiros de entorpecentes. O “pó” também foi identificado como o mais potente,
uma vez que o país apresentou os maiores
índices de procura de serviços de emergência após o uso.
Em 2012, o II Levantamento Nacional de
Álcool e Drogas (Lenad) apontou que cerca
de 1,8 milhão de brasileiros consumiu a “pedra” pelo menos uma vez na vida, número
que salta para 5 milhões quando tratamos da
cocaína. “Desde então, a demanda aumentou. Com isso, o tráfico optou por trabalhar
a cocaína (última etapa de purificação) para
voltar ao estágio de pedra”, pontua Clarice.
“O único exemplo nacional de combate
às drogas bem-sucedido é o do tabaco”, relembra. Com efeito, a comparação entre o
Lenad 2006 e o 2012 mostra que a prevalência de fumantes diminuiu tanto entre adultos (de 20,8% em 2006 para 16,9%) quanto entre menores de 18 anos (de 6,2% para
3,4%). Entretanto, o GDS apontou que o cigarro eletrônico, mesmo sem autorização
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), já é comercializado em território
nacional e consumido por 5% dos usuários
avaliados pelo levantamento. “O acessório
tem potencial de introduzir o vício em consumidores que não começariam a fumar devido a cheiro ou restrições em ambientes fechados”, alerta Clarice.

O estudo detectou pela primeira vez o uso
de maconha sintética no Brasil. A droga
nada tem a ver com a versão natural. “O spice (nome comercial) é uma versão da molécula do THC sintetizada em laboratório. Por
se ligar a receptores cerebrais de forma diferente que a molécula original, aumenta
em até 60 vezes as chances do indivíduo desenvolver dependência química e em 30 as
de ter uma emergência médica após o uso”,
afirma Clarice. Das 434 entradas de emergência em hospitais detectadas pelo estudo,
50,9% ocorreram pelo seu uso. É vendido em
forma de óleo para cigarros eletrônicos ou
como fertilizante da planta Cannabis.
Quanto ao álcool, os dados são alarmantes.
“Comparado aos 21 países participantes do es- O impasse se estende
tudo, o Brasil fica abaixo apenas da Irlanda As discussões sobre criminalização do porte,
em indicadores como volume consumido e legalização e regulamentação das drogas depercepção de tolerância”. Cerca de 6,6% dos vem se intensificar no Brasil, principalmenirlandeses do sexo masculino bebem mais de te após a autorização da Anvisa para uso de
10g de álcool para começar a sentir os efeitos maconha medicinal no país, concedida em
da bebida, sendo que o limite recomendado março deste ano. Nossos personagens inipela Organização Mundial da Saúde (OMS), ciais, por exemplo, têm opiniões distintas.
para consumo diário, é em média 30g. No Marcelo* defende apenas a legalização da
caso do Brasil, esse número é apenas ligeira- maconha, pois já viu muitas pessoas “serem
mente menor, em 6,3%.
levadas pelo Samu” durante festas e outras
O GDS 2015 também revelou que cada que morreram de overdose, por exagerarem
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considera que o narcotráfico impulsiona e
alimenta 40% das demais frentes de negócios mantidas pelo crime organizado, segundo a Unodc, com base em dados do final da década passada. As atividades, que
incluem tráfico de armas, de pessoas e lavagem de dinheiro, entre outros, giraram 2,1
trilhões de dólares, ou seja, 3,6% do PIB global. Mas não é só. O narcotráfico ainda estabelece uma relação “cooperativa” com o mercado de drogas permitidas e socialmente
aceitas, como o álcool e o tabaco, para gerar
um quadro catastrófico para a saúde pública.
O Global Drugs Survey (GDS) desponta como uma ferramenta importante para
compreensão do problema. Coordenado no
Brasil por Clarice Sandi Madruga, psicóloga e professora afiliada da disciplina de
Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp) – Campus São Paulo, a coleta online feita pela pesquisa contou, em 2015, com
a participação de 107.624 pessoas. O relatório final revela dados surpreendentes, que
envolvem consumo de álcool, versões alteradas de ecstasy, baixo preço da cocaína e,
principalmente, o uso da maconha sintética no Brasil.

no consumo de entorpecentes. Porém, para
Flávio*, o ideal é legalizar tudo. “A proibição
não proporciona nenhum benefício fiscal ao
Estado, que poderia investir em programas
de prevenção com a tributação das drogas”.
O coordenador do Programa de
Orientação e Atendimento a Dependentes
(Proad), Dartiu Xavier, reforça que a proibição não diminuiu o número de dependentes, mas dificulta seu acesso a tratamento
e prevenção. “O uso de substâncias ilícitas
estimula uma carga enorme de estigma e
preconceito”.
Maurício Fiore, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de
Drogas (PBPD), afirma que a proibição gera
um mercado ilícito gigantesco e, no caso
brasileiro, extremamente violento, causando milhares de mortes todos os meses.
De fato, projeções do Departamento
Penitenciário Nacional do Ministério da
Justiça (Depen/MJ) mostram que o número de presos por tráfico cresceu 339% entre 2006 (31.520 presos), ano de entrada
em vigor da lei 11.343 (Tráfico de Drogas e
Associação para o Tráfico), e 2013 (138.366
presos). No entanto, contribuem para esses números os presos por contrabando
de cigarro e álcool, drogas legais em território nacional. Segundo o Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social de

Fronteiras (Idesf), pelo menos 30% das vendas de tabaco no Brasil correspondiam, em
2014, a produtos ilegais vindos do Paraguai.
“Não estamos preparados para a legalização total e a economia das drogas é a grande responsável por isso. Sempre vai existir
o traficante vendendo mais barato over the
counter (ilegalmente). Superar esse fenômeno demanda a estruturação de uma verdadeira política de drogas, apoiada no tripé
prevenção, tratamento e controle da oferta”, afirma Ana Cecília Marques, psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead).
“Outra medida imprescindível seria treinar e educar a polícia, que se trata hoje de
uma instituição extremamente corrupta,
que culpa o jovem em situação vulnerável e
aquele com um ‘baseado’ no bolso, mas não
prende o traficante”, complementa a coordenadora do GDS. Todos os profissionais
consultados rejeitam a política de “guerra
às drogas”. Para Fiore, abordar a questão no
âmbito da Antropologia é entender o que a
droga significa para o usuário, respeitando-se a diversidade. Mas Ana Cecília é enfática:
“O meu direito é aquele que termina quando
invado o seu. A partir do momento que estou sob efeito de algo e mudo meu comportamento, já passei do limite e posso ser um
risco à sua vida”.
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Problemas causados
pelo consumo custam
7,3% do PIB
Além de ser a primeira causa evitável de doenças, o álcool traz relevantes problemas sociais,
causando prejuízo nas funções laborativas, além de gastos com emergências clínicas e psiquiátricas
decorrentes do seu uso. Essa característica está intimamente ligada ao fato de o álcool ser
culturalmente aceito em diversas sociedades e de ser uma droga lícita, afirmam pesquisadores
do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad). De acordo com dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se uma perda de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil, em decorrência de problemas relacionados ao álcool, ou seja, cerca de R$ 372 bilhões em
2014. Incluem-se, entre outros prejuízos para a economia, os gastos do Sistema Único de Saúde
(SUS) com o tratamento de doenças associadas ao uso de álcool e às perdas da capacidade de
trabalho em decorrência de acidentes de trânsito provocados por motoristas bêbados, desemprego
e afastamento do trabalho custeado pela Previdência Social.

Colaboraram neste artigo
Departamento de Medicina Preventiva da
EPM/Unifesp:
Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas (Cebrid)
Departamento de Psicobiologia da EPM/
Unifesp:
Unidade de Dependência de Drogas (Uded)
e Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de
Substâncias (Nepsis), setores que são da
Disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso
de Drogas (Dimesad)
Departamento de Psiquiatria da EPM/Unifesp:
Programa de Orientação e Atendimento a
Dependentes (Proad), Unidade de Pesquisa
em Álcool e Drogas (Uniad) e Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia para
Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Inpad/CNPq)
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47 milhões de anos de vida são perdidos por
incapacitação, diz OMS
A dependência de álcool é um dos quatro principais problemas relacionados ao trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), mais de 47 milhões de anos de vida são perdidos por incapacitação atribuídos ao seu consumo. O número anual de mortes
diretamente relacionadas à substância, em todo o mundo, é de 774
mil pessoas, além de sua associação com acidentes automobilísticos,
episódios de violência e agressão, atividade sexual não planejada e
conflitos com a lei.
O uso do álcool está presente na nossa estrutura social, estando
relacionado a momentos festivos e religiosos e, nos tempos atuais,
estimulado por interesses econômicos. É a substância psicoativa
lícita mais consumida no mundo e também uma das mais prejudicais à saúde pública, tanto em termos de morbidade como mortalidade. Das mortes atribuídas ao álcool, quase metade deve-se a acidentes (como afogamentos, queimaduras, intoxicações e quedas)

Ana Cristina Cocolo

álcool

ou a atos deliberados de violência contra si mesmo ou outros.
Segundo o Relatório Global sobre Álcool e
Saúde de 2014 da OMS, o álcool é consumido praticamente em todo o mundo. Segundo estimativas,
pessoas com 15 anos ou mais consumiram em torno de 6,2 litros de álcool puro em 2010 (equivalente a cerca de 13,5g por dia). No Brasil, estimava-se,
na época, um consumo total de 8,7L por pessoa.
Homens consumiam 13,6L por ano e mulheres 4,2L.
Eliminados os abstêmios, a média sobe para 15,1L
de álcool puro.
O uso nocivo de álcool destaca-se entre os fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo,
estando associado a quase 6% de todas as mortes.
Além disso, 22% dessas doenças e incapacidades
estão relacionadas a violências interpessoais.
O consumo nocivo de bebidas alcoólicas, especialmente durante os episódios de intoxicação,
está associado ao risco para a perpetração de atos
violentos, incluindo homicídios, crimes sexuais e
violência familiar. O abuso de álcool por agressores e/ou vítimas está presente em 30% a 70% dos
casos de estupro. Uma proporção bastante variável de mulheres abusadas sexualmente (30 a 55%)
refere história regular de uso de álcool e de outras
substâncias. Estudos apontam para uma grande
frequência de abuso e dependência de álcool entre mulheres vítimas de agressão sexual familiar,
segundo as quais seus agressores estavam sob a
influência de álcool em 53,3% dos casos.
Uma pesquisa realizada pelo Centro de
Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas
(Cratod), da Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo, apurou que adolescentes que bebem
excessivamente são influenciados pelo consumo
dos pais. A pesquisa envolveu mais de 500 pacientes entre 12 e 17 anos, dos quais 86% são do sexo
masculino. Desses, 256 afirmaram ter parentes
que também fazem uso abusivo de álcool. O estudo mostra ainda que 4,36% dos entrevistados referem o álcool como droga que mais consomem. Dos
entrevistados que apontaram o álcool como droga
principal, 22% começaram a beber aos 13 anos de
idade e 15% aos 11 anos.
Os efeitos do uso nocivo de álcool representam
um relevante fardo na economia, uma vez que geram gastos públicos para o sistema de saúde, judiciário e de outras instituições. Estima-se em 30%
as taxas de absenteísmo e de acidentes de trabalho
causadas por dependência de álcool na Costa Rica.
Na França, os acidentes de trabalho ocasionados
pelo uso de álcool atingem números que variam
de 10% a 20% do total de acidentes dessa natureza
ocorridos no país.
• Dartiu Xavier da Silveira, Thiago Marques Fidalgo,
Adriana Moro Maieski, Claudia Chaves Dallelucci – Proad
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de álcool, graças à profusão de pontos de
venda, à falta de regulamentação quanto a
horários permitidos para sua comercializaO Brasil tornou-se um dos principais mer- ção e preços relativamente baixos. Embora
cados de substâncias psicoativas legais e ile- as taxas de abstinência continuem idênticas
gais. O aumento da renda per capita de uma nos últimos 6 anos (48% em 2006 e 52% em
nação é geralmente acompanhado por um 2012, diferença não significativa), houve um
elevado consumo de substâncias recreativas. aumento de 20% na proporção de bebedoUma combinação de fatores, tais como uma res frequentes (que bebem uma vez por seindústria não regulamentada, um grande mana ou mais), que subiu de 45% para 54%.
mercado e uma rede ampla e organizada de Destaca-se um aumento maior entre as mudrogas ilícitas, pode levar a um resultado ne- lheres, de 29% em 2006 para 39% em 2012.
gativo e facilmente previsível. A obtenção de Entre 2006 e 2012, houve um aumento sigdados epidemiológicos é fundamental para nificativo do consumo no padrão binge (5 ou
estabelecer estratégias nacionais e locais mais doses na mesma ocasião), que passou
para a prevenção, tratamento e controle do de 45% para 59% entre bebedores.
uso dessas substâncias.
Outra maneira de avaliar a forma como
No Brasil, como em muitas economias a população ingere álcool é calcular a disemergentes, há uma grande disponibilidade tribuição do volume consumido: 5% dos

Binge potencializa os efeitos entre os jovens
A gravidade das consequências do consumo de ál- Além disso, este comportamento está associado
cool depende da frequência e das quantidades con- a questões parentais, como a falta de percepção
sumidas. Um padrão de consumo de risco que tem de punição. Adolescentes que acreditam que não
despertado interesse internacional e que nos últi- serão punidos apresentam 2,2 vezes mais chance de
mos anos começou a ser investigado no Brasil é de- se engajarem em binge na adolescência. Além disso,
nominado de Binge Drinking (BD) ou “beber em bin- ser filho de mãe que bebe com frequência e estar em
ge”. Esse padrão é caracterizado pelo consumo de, uma escola particular também aumentam a chance
no mínimo, quatro doses de álcool em uma única desta prática. Por fim, é mais comum que o binge
ocasião por mulheres e cinco doses por homens. Os ocorra entre adolescentes mais ricos. A associação
episódios de uso abusivo agudo de álcool não ape- entre classe socioeconômica e binge é mais forte nas
nas têm influência na mortalidade geral, mas con- regiões norte e nordeste do Brasil.
tribuem para desfechos agudos como acidentes e
O BD também é o comportamento de risco mais
agressões. O BD está associado a maiores índices de prevalente em baladas em São Paulo. Estudo reaabuso sexual, tentativas de suicídio, sexo desprote- lizado em 2013, entre baladeiros dos mais diferengido, gravidez indesejada, overdose alcoólica, quedas, tes perfis, evidenciou que cerca de 30% dos entregastrite e pancreatite.
vistados saiu do estabelecimento com dosagem no
O álcool é a droga mais consumida pela popula- sangue equivalente à prática de binge. O BD, nas bação brasileira e, apesar de ser uma droga lícita, sua ladas, multiplica por 9, para homens, e por 5, para
venda e consumo não são permitidos para meno- mulheres, a chance de que ocorra um “apagão”, ou
res de 18 anos. Apesar disso, estudo realizado pelo seja, que eles não saibam o que ocorreu após a saíCebrid, em 2010, em uma amostra nacional de es- da do estabelecimento, quando comparados a batudantes de ensino fundamental e médio nas 27 ca- ladeiros que beberam, mas não praticaram o binge.
pitais brasileiras, evidenciou que não só os adolesAs festas open bar favorecem este comportamencentes bebem, como o seu padrão mais comum é o to em ambos os sexos. O fato de cobrarem uma
BD. Cerca de três em cada dez adolescentes relatou quantia fixa (em geral, baixa) e permitirem que o
que este comportamento ocorreu pelo menos uma frequentador beba quanto quiser, “até cair”, faz com
vez no ano anterior à pesquisa.
que este se sinta compelido a ingerir o máximo que
O fato de uma criança experimentar bebida pode. É crucial, por isso, que a sociedade debata a
alcoólica na infância, mesmo que apenas um gole, adequabilidade deste tipo de festas.
aumenta em quase 60% a chance de ela ser uma
praticante do beber em binge na adolescência. • Zila van der Meer Sanchez Dutenhefner – Cebrid
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adultos que mais bebem são responsáveis
pela ingestão de 24% de todo álcool consumido por adultos e os 10% que mais consomem
por 45%. A maioria (80%) da população bebe
menos da metade (44%) de todo o álcool consumido no país e 20% bebem 56%.
O início do consumo do álcool na população jovem ocorre pouco abaixo dos 15 anos (3
anos antes da idade permitida por lei). Não
há diferença entre os sexos na etapa inicial.
Praticamente metade dos jovens consome
álcool, e esta taxa é de 26% entre os menores de idade. Grande parte dos adolescentes
e jovens que relataram beber fazem uso nocivo de álcool (em forma de binge).
A associação do consumo de álcool com
violência é largamente conhecida. Contudo,
a disponibilidade de dados referentes a este
fenômeno ainda é escassa no Brasil. Na se- nas ruas e dentro de casa. A violência física
gunda edição do Levantamento Nacional de na infância é um grande problema. Crianças
Álcool e Drogas (Lenad), observou-se que 8% que sofrem abuso precocemente têm maioda população possuía pelo menos uma arma res chances de desenvolverem doenças pside fogo. Entre homens, a prevalência de an- quiátricas e de se tornarem usuárias probledar armado era de 5% e esta proporção au- máticas de álcool e drogas ilícitas na vida
menta quando analisamos esse comporta- adulta. O II Lenad constatou que dois a
mento entre bebedores problemáticos (com cada dez brasileiros já sofreram algum tipo
abuso ou dependência de álcool), chegando de violência física na infância. Destes, em
a 10.3% entre adultos jovens (com menos de 20% dos casos a vítima relatou que o abusa30 anos de idade).
dor havia ingerido alguma bebida alcoólica
A proporção de homens que relatam te- na situação de abuso.
rem se envolvido em alguma briga com
Cerca de 6% dos brasileiros relataram teagressão física, em 2015, aumenta exponen- rem sido vítimas de agressão física por seu
cialmente quando são considerados fatores parceiro(a). Observou-se relação com o conde risco, como uso de álcool e de substân- sumo de álcool na metade destes casos.
cias ilícitas.
• Clarice Sandi Madruga, Ilana Pinsky, Marcelo
O consumo do álcool também aumenta Ribeiro, Ronaldo Ramos Laranjeira, Sandro
a tendência a comportamentos agressivos, Mitsuhiro, Sergio Duailibi - Uniad/Inpad

Arquivo pessoal

No Brasil, cresce a taxa de
usuários frequentes

Clarice Sandi Madruga, ao
centro, com a equipe da
Uniad/Inpad

Efeitos prejudiciais do beber
dos adultos que bebem referiram já ter sido capaz de conseguir parar

32% depois de começar a beber (21,8 milhões de pessoas).

referiram que alguém já se machucou em consequência do seu

10% consumo de álcool (6,6 milhões de pessoas).

admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho

8% (7,4 milhões de pessoas).

dos bebedores já perderam o emprego devido ao consumo de álcool

4,9% (4,6 milhões de pessoas).

admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na sua família ou

9% relacionamento (12,4 milhões de pessoas).
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O fato de o álcool ser uma substância legalizada e com poucas restrições quanto à sua
comercialização contribui para a disseminação de uma falsa ideia de que ele não causaria sérios problemas. Além disso, apesar
de haver uma legislação adequada, o mesmo
não se aplica à sua fiscalização. A despeito
de uma rigorosa lei de trânsito, que prevê
punição para quem dirige sob qualquer nível de álcool no sangue, o Brasil ainda é recordista no número de acidentes e vítimas
fatais associadas ao uso da droga.
As consequências desse uso são bem
heterogêneas e variam em diversos países (questões culturais, econômicas, etc.).
Segundo os dados do Relatório Global sobre Álcool e Saúde, da OMS, publicado em
2014, muitas destas mortes são decorrentes
de acidentes, assassinatos ou suicídios e estão aumentando na maioria dos países monitorados. Além disso, na Rússia e em países
do leste europeu, uma em cada cinco mortes de homens está relacionada ao uso de álcool, sendo esta substância associada a 8%
das mortes de indivíduos entre 15 e 29 anos.
Aproximadamente 3,3 milhões de mortes
por ano, no mundo, estão relacionadas ao
abuso de álcool, sendo 30% decorrentes de
cirrose hepática.
No Brasil, alguns estudos indicam que
35% dos motoristas afirmam fazer uso de

bebidas alcoólicas antes ou durante o ato de
dirigir. Estudantes que ingeriram, pelo menos, uma dose de álcool tiveram uma chance quatro vezes maior de pegar carona com
um motorista alcoolizado. Aqueles que relataram utilizar mais de cinco doses apresentaram uma chance cinco vezes maior de se
envolverem em acidentes automobilísticos.
Os impactos do uso de álcool são consideráveis na sociedade. Por exemplo, há alguns anos, um grupo de pesquisadores da
Unifesp analisou 726.429 internações hospitalares decorrentes do uso de substâncias
psicotrópicas entre os anos de 1988 a 1999
e observou que o uso abusivo de álcool era
responsável por 90% daquelas internações.
Apesar dos dados alarmantes, segundo a
OMS, até o início do ano 2000, somente 34
países adotavam oficialmente algum tipo
de política para reduzir os danos provocados pelo uso do álcool. Existem poucas ações
de prevenção com resultados comprovados
cientificamente. O antigo modelo, baseado
no amedrontamento, apresenta baixa efetividade e adesão.
As mais recentes linhas preventivas mostram melhores resultados na medida em que
focam em habilidades, qualidade de vida e
redução de riscos relacionados ao consumo.
Na perspectiva de redução de riscos (potencial de dano), o projeto School Health and
Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP),
desenvolvido na Austrália pela professora Nyanda McBride, do National Drug

Associação perigosa
A partir da década de 1990, aumentou o consumo de
álcool associado a bebidas energéticas. Os primeiros
estudos científicos controlados, em seres humanos
e em animais de laboratório, sobre esta interação
foram realizados no início dos anos 2000, pelos pesquisadores Sionaldo Eduardo Ferreira e Maria Lucia
O. S. Formigoni. Eles demonstraram que as bebidas
energéticas aumentam o efeito estimulante do etanol e potencializam a sensibilização (o efeito se torna progressivamente maior com uso crônico). Além
disso, as bebidas energéticas induziram estimulação em animais que não apresentavam este efeito
após a administração de etanol isoladamente. Se o
mesmo ocorrer em seres humanos, o uso desta associação poderá levar a um aumento da proporção de
pessoas com problemas associados ao uso de álcool.
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Usuários brasileiros relataram recorrer à combinação para reduzir os efeitos de sonolência e amplificar os efeitos estimulantes do álcool. Entretanto, foi
demonstrado que embora a sensação subjetiva de
embriaguez seja atenuada, os prejuízos na coordenação motora permanecem inalterados – ou seja há
uma falsa sensação de estar menos bêbado, o que
pode levar uma pessoa a julgar erroneamente que
estaria em condições de dirigir ou realizar outras tarefas que requerem sobriedade.
Estudos realizados em outros países mostram
que os sintomas de dependência surgem mais precocemente em jovens universitários que fazem
uso de bebidas alcoólicas associadas a energéticos
quando comparados àqueles que utilizam somente
álcool em quantidades e frequência similares.

Ana Carolina Fagundes

Medidas preventivas alcançam
melhores resultados

Research Institute e adaptado na Irlanda
do Norte, tem sido apontado como efetivo
para mudança de comportamento e latência
dos resultados ao longo dos anos. O projeto
é conduzido por professores em dois anos
subsequentes, com oito sessões/aulas no 1º
ano e cinco sessões no 2º ano. As atividades
são interativas e informativas, com técnicas de role-playing e exercícios de tomadas
de decisões focadas na redução de riscos do
álcool. No Brasil, com auxílio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), o projeto SHAHRP foi adaptado e
avaliado em escolas particulares, recebendo
o nome de Programa de Estímulo à Saúde
e Redução de Riscos Associados ao Uso de
Álcool Aplicado a Ambientes Educacionais
(Perae). No primeiro ano, o programa foi
aplicado pela equipe do Nepsis em quatro escolas, atingindo 266 alunos do oitavo
ano do ensino fundamental. Com apoio do
CNPq, está em curso um estudo exploratório para avaliar as adaptações do programa
para estudantes de escolas públicas.
Apesar de existir uma regulamentação
sobre horário de veiculação de propagandas
sobre bebidas alcoólicas, as restrições são limitadas e as sobre bebidas com menor concentração alcoólica, como as cervejas, são

muito frequentes. Além disso, as propagandas apelam para supostas propriedades do
álcool como facilitador da desinibição social,
associando seu uso a situações alegres, de
riqueza e forte apelo sexual. A advertência
obrigatória sobre riscos à saúde é veiculada em poucos segundos, de forma acelerada e ineficaz.
Por ser uma molécula pequena (CH3CH2-OH), o álcool penetra facilmente nos
tecidos do corpo humano, afetando praticamente todos os órgãos e causando os mais
diversos problemas, incluindo gastrite, úlceras, cirrose, vários tipos de câncer (esôfago, intestino), problemas cognitivos, de
memória, demência, hipertensão, alterações ósseas, etc. O seu uso abusivo durante
a gravidez pode causar danos irreversíveis
ao feto, tais como malformações craniofaciais, redução de peso e perímetro cefálico
ao nascer e, o mais grave, problemas cognitivos e retardo mental.
Um dos primeiros estudos nesta área
resultou na tese de doutorado Álcool e
Teratogênese (1981) de Vilma A. Silva, orientada por Jandira Masur (1940-1990), na época,
docente do Departamento de Psicobiologia
e que havia sido autora da primeira tese
de doutorado defendida no Programa
de Farmacologia da Escola Paulista de
Medicina (EPM/Unifesp), em 1971, e uma
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das cientistas brasileiras pioneiras no estu- Marian Hartmann de Quadros, que, com dido dos efeitos do álcool no sistema nervoso versos pós-graduandos, estudaram por mais
central. Foi desenvolvido sob sua orientação de uma década, em animais, a importância
um estudo que mostrou não existir tolerân- da variabilidade individual no efeito estimucia, mas sim sensibilização aos efeitos esti- lante do álcool. Assim como em seres humamulantes do álcool. Essa linha de pesquisa nos, alguns animais apresentavam efeitos
foi continuada pelas pesquisadoras Maria estimulantes, reforçadores, mas outros não
Lucia Oliveira de Souza Formigoni e Isabel e isto pode ter uma importante relação com
desenvolvimento do uso abusivo. Estes estudos ajudaram a entender as bases biológicas da dependência de álcool, um transtorno que atinge entre 10% e 15% da população
adulta e traz muitas consequências deletérias à saúde física, mental e ao relacionamento social.
Para evitar problemas decorrentes do
uso crônico de álcool, é essencial a sua detecção precoce e a oferta de intervenções
breves – utilizadas para ajudar o usuário
a reconhecer seus problemas e a motivá• Embora não tenha aumentado a quantidade de
pessoas que bebem álcool no Brasil, houve um
-lo a mudar seus hábitos. Esta é uma das
aumento do comportamento de uso nocivo.
principais linhas de atuação da equipe da
Unidade de Dependência de Drogas (Uded)
• As mulheres são a população em maior risco,
do Departamento de Psicobiologia, setor
apresentam índices de aumento entre 2.006 e 2.012 e
criado na década de 1980 por Jandira Masur
bebendo de forma mais nociva.
e atualmente coordenado por Maria Lucia
Formigoni e por José Carlos F. Galduróz. O
• Quase dois a cada dez bebedores consomem álcool
desenvolvimento e validação, no Brasil, de
de forma nocivas sendo bebedores abusivos ou
um importante instrumento para detecção
dependentes.
do uso de risco de álcool e outras drogas
(Alcohol, Smoking and Substance Involvement
• Houve uma diminuição no comportamento de beber
Screening Test - Assist) associado à realização
e dirigir entre 2.006 e 2.012.
de intervenções breves, para adultos, foi desenvolvido na década de 1990 pela equipe da
• Quase um a cada dez brasileiros possui arma de
Uded em parceria com pesquisadores de difogo, sendo que 5% dos homens andam armados. Este
versos países, com o apoio da OMS, gerando
índice sobe para mais de 10% entre homens jovens
alguns dos artigos mais citados na literatubebedores abusivos.
ra da área. Na década seguinte, essas técnicas foram adaptadas para adolescentes por
• Quase um terço dos homens jovens bebedores
Denise De Micheli. De modo complementar
abusivos já se envolveu em uma briga com agressão
às abordagens psicossociais, a equipe lidefísica no último ano. Este índice sobe para 57% entre os
rada por José Carlos F. Galduróz têm avaliaque também usam cocaína.
do a efetividade de novas ferramentas farmacológicas para tratamento da compulsão
• Mais de dois a cada dez brasileiros relataram terem
de dependentes de álcool, tabaco e cocaína/
sido vítimas de violência física na infância. Em 20%
crack.
dos casos, os pais ou cuidadores que agrediram
O uso excessivo de bebidas alcoólicas e
haviam bebido.
os problemas físicos decorrentes têm sido
fortemente associados ao absenteísmo e aos
• 6% dos brasileiros(as) sofreram violência doméstica
inúmeros problemas de relacionamento no
no último ano. Em metade destes casos, o(a)
ambiente de trabalho e familiar. Em espeparceiro(a) que exerceu a violência havia bebido.
cial, a violência doméstica é um problema
bastante complexo, que tem sido alvo de es• A depressão está associada ao beber problemático.
tudos do grupo coordenado por Ana Regina
Noto.

Síntese dos resultados
do II Lenad quanto ao
consumo de álcool no
Brasil

Fonte: http://inpad.org.br/lenad/
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• Ana Regina Noto, Denise De Micheli, José Carlos
Fernandes F. Galduróz e Maria Lucia Oliveira de
Souza Formigoni - Nepsis/Uded

Maj. Will Cox/ Georgia Army National Guard

maconha

Um mercado
de 300 bilhões
de dólares
A maconha é a substância ilícita mais
consumida no mundo. Seu mercado
ilegal movimenta cerca de 300 bilhões de
dólares por ano, recursos que financiam
violência e corrupção. Lucas Maia, do Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid), afirma que legalizar a
maconha seria, portanto, privar o crime organizado da
sua maior fonte de lucro, ao mesmo tempo em que
diminuiria riscos à saúde dos usuários, pouparia gastos
com a repressão e arrecadaria recursos para serem
investidos em setores como saúde e educação. Essa
discussão, porém, ainda está longe de acabar.

Colaboraram neste artigo
Departamento de Psiquiatria da EPM/Unifesp:
Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad),
Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) e Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Inpad/CNPq)
Departamento de Medicina Preventiva da EPM/Unifesp:
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid)
Departamento de Psicobiologia da EPM/Unifesp:
Unidade de Dependência de Drogas (Uded)
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Isabela Vieira/ Agência Brasil

Maio de 2016 - Ativistas
caminham na orla de
Ipanema (RJ) em defesa
da regulamentação,
comercialização e do uso
terapêutico e recreativo da
maconha
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Erva é cultivada há dez mil
anos
A maconha foi um dos primeiros produtos
agrícolas a serem cultivados. A relação do homem com a planta ultrapassa 10 mil anos. Ao
longo da história, suas propriedades foram
exploradas de muitas maneiras distintas,
desde o uso da fibra de cânhamo para produção de têxteis até o uso terapêutico das resinas de suas flores e folhas superiores, datado há 5 mil anos. Em 1839, o médico irlandês
William O’Shaughnessy publicou o primeiro relato científico do potencial da maconha
como agente anticonvulsivante, trazendo
grande interesse ao estudo de suas propriedades terapêuticas.
Até o primeiro terço do século XX, as propriedades medicinais da Cannabis figuravam
nas páginas das farmacopeias de diversas
nações. Contudo, por interesses comerciais
associados à discriminação racial e étnica,
criou-se uma campanha de difamação pública e especulativa da planta, a fim de abolir
seu uso industrial, terapêutico e sociocultural. A veiculação extensa de campanhas nacionais e internacionais, principalmente estadunidenses, para estabelecimento de uma
opinião pública negativa a respeito da planta
ocorreu de forma leviana, distante das evidências científicas, e desproporcional aos
efeitos adversos do uso da planta que, sabidamente, não leva à morte.

A proibição da maconha (e de todas as outras drogas consideradas ilícitas), desde então, atua como barreira para o conhecimento
científico da planta e seus usos em potencial.
Também trata como contraventores, passíveis de punição, todos os envolvidos com a
produção, comércio e consumo da substância. Dessa forma, falha ao tratar o usuário
como criminoso por consumir, o produtor por plantar, o comerciante por vender,
além de negligenciar e estigmatizar aqueles que necessitam de atenção devido ao uso
problemático.
A proibição ainda dificulta a produção
científica a respeito de usos terapêuticos,
comerciais, eventos adversos e tratamentos
para o uso problemático. No âmbito da saúde pública, o veto gera mais danos, com o encarceramento excessivo e mortes, do que benefícios, ou seja, a falência desta política está
posta, visto que o bem jurídico que a inibição
busca proteger é justamente a saúde pública.
A lógica proibicionista tem consequências assimétricas sobre a população. A lei
prevê tratamentos distintos para usuários
e traficantes, com maior severidade na punição dos últimos. No entanto, a distinção
entre os dois é feita de forma arbitrária, baseada sobretudo nas circunstâncias sociais
e pessoais do réu, em um mecanismo pernicioso em que se invertem os papéis legais.
O policial que fez a prisão serve à justiça de
testemunha única e o réu tem de provar sua

inocência, em vez de a polícia investigar se
houve crime.
O aparelho opressor do Estado funciona
de forma mais rígida sobre a população mais
pobre, que tem menor acesso à informação,
menor conhecimento dos seus direitos, que
geralmente mora nas periferias e que é composta em sua maioria por pretos ou pardos.
Dados do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (Infopen) mostram que entre 2005 e 2012 houve um aumento da proporção de encarceramento devido a crimes ligados às drogas. Seguindo as
assimetrias, nesse período, aumentou a proporção de jovens presos, sendo que, em 2012,
pessoas de 18 a 24 anos eram a maioria da
população prisional. No mesmo ano, 60,8%
dos presos eram negros. Essas informações
mostram que o ônus da proibição das drogas
recai sobre os jovens, negros e pessoas que
vivem nas periferias. A Anistia Internacional
aponta outro dado alarmante: 77% das 30 mil
vítimas de homicídios praticados com emprego de arma de fogo no país eram negras.
Em 2016, o Brasil pode deixar de ser um
dos últimos países da América Latina a criminalizar o uso das substâncias consideradas ilícitas. Caso essa decisão seja tomada
no Supremo Tribunal Federal, timidamente
o país começará a rever sua política custosa,
atrasada e ineficaz de lidar com as drogas.
A reforma da política de drogas deve ainda ser ampliada. Deve-se pôr fim à proibição
das substâncias consideradas ilícitas e regular a produção, distribuição e consumo destas. É preciso priorizar o respeito aos direitos
humanos e desvincular as drogas da violência e do aparato repressor, assim como priorizar as estratégias de redução de danos e de
atenção ao usuário problemático pelo setor
de saúde e não pelo judiciário. Há que se garantir educação e informação a respeito das
substâncias e dos riscos e prejuízos associados ao seu uso, além de vetar a propaganda e
qualquer estímulo ao consumo. São também
prioridades: garantir a liberdade de opinião
e de uso do próprio corpo; derrubar as barreiras para a pesquisa sobre os potenciais terapêuticos dessas substâncias; abolir a disparidade prisional e o genocídio da juventude
pobre, negra e periférica; reduzir o estigma
sobre o usuário e facilitar o acesso destes ao
sistema de saúde. Estas são algumas medidas que, se adotadas, podem reduzir os custos econômicos e sociais provocados por essa
guerra falida.
• Dartiu Xavier da Silveira, Renato Filev, Maria
Torneli - PROAD

Criminalização inibe a
pesquisa científica
Pelo fato de a maconha ser uma droga ilegal,
há limitação de dados epidemiológicos que
permitam comparar, em igualdade de condições, os efeitos do seu uso crônico com o
de cigarros de tabaco. É provável que se utilizados na mesma quantidade e frequência,
os efeitos prejudiciais pulmonares sejam
similares. Diversos estudos indicam dados
cognitivos, desencadeamento de síndrome
amotivacional, aumento do risco de desencadeamento de quadros psicóticos em pessoas com vulnerabilidade e aumento da taxa
cardíaca e da pressão arterial, que pode precipitar infartos do miocárdio em jovens do
sexo masculino, provavelmente por espasmo da artéria coronária.
Diversos estudos sobre o uso medicinal
de derivados da Cannabis sativa, em especial do canabidiol, comprovam sua efetividade no tratamento de quadros de epilepsia.
Elisaldo Carlini, criador do Centro Brasileiro
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
(Cebrid), professor do Departamento de
Psicobiologia e, atualmente, no Programa
de Medicina Preventiva da EPM/Unifesp, foi
um dos primeiros pesquisadores do mundo a estudar os efeitos da maconha e seus
componentes.
Entre os estudos dos quais participou,
destaca-se a tese de doutorado do professor
Antonio Zuardi (1980), sobre a interação entre dois canabinóides: o canabidiol e o delta-9-THC, na qual demonstrou o efeito ansiolítico do canadibiol e sua ação antagônica
ao delta-9-THC. Estudos sobre o uso de alguns canabinóides, como parte de cuidado
paliativo, mostram que eles podem contribuir para o aumento do apetite em pacientes
com a sndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). No entanto, ainda faltam estudos que permitam avaliar, a longo prazo, sua
eficácia, tolerabilidade e segurança. A ação
do canabidiol como anticonvulsivante em
casos de epilepsia refratários a outros tratamentos tem sido comprovada por estudos
recentes.
Estudos realizados na década de 1970
pelos professores Elisaldo Carlini e Sergio
Tufik, no Departamento de Psicobiologia,
demonstraram que, em animais de laboratório, a administração de delta-9-tetrahidrocanabinol (o princípio ativo da maconha
responsável pelos seus efeitos alucinógenos) potencia a agressividade em animais
submetidos à privação de sono. O primeiro
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estudo sobre a maconha (dentre 46) realizado por Carlini foi publicado em 1965.
Estudos posteriores concluíram que a relação entre o uso de maconha ou outras drogas e violência é complexa e bidirecional.
Devido aos seus efeitos farmacológicos, alterando a liberação de neurotransmissores,
pode ocorrer aumento do comportamento
agressivo, principalmente no período de
abstinência. Durante o período de intoxicação, a maconha reduz a probabilidade de
violência. Entretanto, além dos efeitos farmacológicos, é preciso considerar a associação com outras substâncias e o contexto do
consumo.
Entre as principais vantagens da descriminalização da maconha para uso pessoal
estão: evitar a colocação de usuários na ilegalidade e diminuir a sobrecarga do sistema penitenciário. A descriminalização do
porte de maconha para uso pessoal é importante para diferenciar usuários de traficantes, embora, na prática, sua execução
possa ser difícil. A prisão de usuários não
resolve o problema da dependência de drogas, nem os problemas sociais relacionados.
A abordagem de usuários deve ser realizada
por profissionais das áreas de saúde pública
e assistência social, voltada ao oferecimento de oportunidade de reflexão sobre o próprio consumo, em vez de encarceramento,
visando a ressocialização e recuperação dos
dependentes. Por outro lado, o controle do
tráfico continua a ser feito pelos sistemas
judiciário e de segurança pública.

• Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni – Uded
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Ana Cristina Cocolo

Um número cada vez maior de países chega à mesma constatação: é preciso mudar
a política de drogas. E a maconha ocupa lugar de destaque nesse cenário. Nos Estados
Unidos, 23 Estados já regulam o uso medicinal, 4 deles também o uso recreativo. Em
2017, o Canadá poderá tornar-se o primeiro
país do G7 a regular o comércio de maconha
para todos os fins. Na Espanha, a maconha
é cultivada e compartilhada em associações
civis (clubes). No Uruguai, além dos clubes,
a maconha será vendida em farmácias.
Em Israel, aproximadamente 22 mil pacientes recebem maconha medicinal do governo. No Chile, a maior plantação legal de
maconha da América Latina beneficia 4 mil
pacientes e o Parlamento tramita um projeto de lei para a descriminalização do consumo e cultivo pessoal. Mais recentemente,
Austrália e Colômbia somaram-se aos países
que autorizam o uso medicinal. Embora a
lei colombiana permita desde 1986 a produção e o comércio de maconha para uso médico e científico, a prática nunca havia sido
regulamentada.
Similarmente, a lei brasileira autoriza
desde 2006 “o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, exclusivamente
para fins medicinais ou científicos” (Lei nº
11.343/2006). No entanto, sem uma regulamentação que defina regras claras, a prática
permanece sendo criminalizada no Brasil. A
aprovação da importação de extratos contendo prioritariamente canabidiol, por meio
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), foi um passo muito curto em direção a uma regulação eficaz e igualitária.
A Cannabis possui centenas de componentes, grande parte deles com potencial terapêutico. Inclusive o tetrahidrocanabinol
(THC), comprovadamente eficaz no tratamento da dor crônica, náusea e vômito produzidos pela quimioterapia, falta de apetite
e espasmos musculares que ocorrem em diversas enfermidades. Nestes casos, não há
dúvida de que os benefícios são muito maiores que os riscos. É preciso regulamentar o
uso da planta como um todo, em suas diferentes formas de administração, e viabilizar a produção nacional para que uma parcela maior desses pacientes tenha acesso ao
tratamento.
Contudo, o número de pessoas que
faz uso estritamente médico da maconha

representa apenas uma parte dos consumidores e regular a maconha não será tarefa
fácil. Vai exigir a cooperação de diferentes setores sociais. As experiências em andamento em outros países podem fornecer
subsídios para que tomemos melhores decisões ao elaborar um modelo de regulação
para o Brasil. Isso envolve definir questões
como: limite de compra/estoque, preço, qualidade, potência e, muito importante, a publicidade vinculada à maconha. As regras
irão depender dos objetivos que a regulação pretende priorizar.
problemas procurem tratamento. O encarNos países onde a maconha foi regulada, ceramento de usuários e pequenos trafinão houve explosão do consumo ou aumen- cantes, além de seletivo a grupos sociais já
to dos crimes. Por outro lado, após 50 anos marginalizados, sobrecarrega o sistema pride guerra às drogas, muitas nações perce- sional. Assim, a proibição demonstrou ser
beram que a simples repressão não foi ca- mais prejudicial à saúde e à sociedade do
paz de reduzir a oferta nem a demanda. Pelo que o problema que ela supostamente buscontrário, o uso (e os riscos do uso) só au- ca controlar.
mentou. Novas drogas mais potentes foÉ tempo de colocar a saúde e os direitos
ram desenvolvidas. Adulterantes ameaçam humanos no centro das políticas de drogas,
a saúde dos usuários.
onde prevaleçam evidências científicas, em
A estigmatização e a criminalização im- vez de concepções emotivas e ideológicas.
pedem que as pessoas que desenvolvem • Lucas Maia - Cebrid
Arquivo pessoal

Polícia Federal de Sergipe

Setembro de 2015 - Uma
tonelada de maconha
é apreendida na BR
101, divisa do Estado de
Sergipe com a Bahia

Políticas repressivas perdem
terreno no mundo

Lucas Maia e Zila van
der Meer Sanchez
Dutenhefner, do Cebrid

Indivíduos com indicadores de depressão
Prevalência de indivíduos com indicadores para depressão entre a população geral, com abuso e/ou dependência de álcool (DSM-IV), consumidores de maconha (uso no último ano) e consumidores de cocaína (uso
no último ano), por gênero
Total
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Principal causa
de mortes evitáveis
no mundo
O tabaco é hoje a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo e está associado a aumento
no risco de múltiplos problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, respiratórias e
diversos tipos de cânceres, afirma Zila van der Meer Sanchez Dutenhefner, do Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Dados do Instituto Nacional do Câncer
(Inca) mostram que 10% dos fumantes chegam a reduzir sua expectativa de vida em 20 anos. No
entanto, o controle publicitário sobre o tabaco, ocorrido a partir de 1988, já reflete mudanças de
comportamento bastante significativas, explicam pesquisadores do Programa de Orientação e
Atendimento a Dependentes (Proad).

Colaboraram neste artigo
Departamento de Psiquiatria
da EPM/Unifesp:
Programa de Orientação e
Atendimento a Dependentes
(Proad) e Unidade de
Pesquisa em Álcool e Drogas
(Uniad)
Departamento de Medicina
Preventiva da EPM/Unifesp:
Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (Cebrid)
Departamento de
Psicobiologia da EPM/
Unifesp:
Núcleo de Pesquisa em
Saúde e Uso de Substâncias
(Nepsis)
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Campanha reduz consumo no Brasil
Os danos do cigarro à saúde são amplamente conhecidos. Desde o estudo clássico
de Doll e Hill, que comprovou a relação causal do cigarro com o câncer de pulmão,
a literatura médica vem associando o tabagismo às mais variadas doenças. O cigarro é considerado o principal fator de risco modificável para as doenças do sistema
cardiovascular, por estar intimamente relacionado ao processo de aterosclerose e
seus desdobramentos. Além dos acometimentos letais, o tabagismo predispõe a
uma série de doenças incapacitantes: fumar aumenta o risco de demências, como
a doença de Alzheimer e a demência vascular, assim como acelera a piora de condições neurodegenerativas, como a esclerose múltipla.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), o
tabagismo associado ao uso de álcool aumenta em 20 vezes a chance de desenvolver algum câncer. O espectro de morbidade que o cigarro deflagra inclui doença
pulmonar obstrutiva crônica, doenças autoimunes, disfunção erétil e menopausa
precoce. O tabagismo passivo também é perigoso, especialmente na gestação, estando associado a sofrimento fetal e descolamento de placenta.
Uma importante estratégia de combate ao tabagismo é a restrição publicitária.
No Brasil, medidas que regulamentam a veiculação de publicidade dos cigarros

Stela Murgel

tabaco

ocorrem desde 1988, com a implementação da obrigatoriedade da
frase "O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde"
nas embalagens de derivados de tabaco. A partir de então, outras
medidas de grande relevância foram instituídas, como impressão
de imagens agressivas nas embalagens de cigarro e proibição de
publicidade em revistas, outdoors, televisão e rádio. O impacto de
tais medidas é altamente significativo em níveis epidemiológicos:
pesquisa da Organização Panamericana da Saúde (Opas), divulgada em 2013, aponta que um em cada três fumantes cessaram o tabagismo desde 1988, ano de início da restrição publicitária. Além
disso, pesquisa do Ministério da Saúde de 2008 aponta que cerca de 65% dos entrevistados pensaram em parar de fumar devido
à influência das imagens de advertência presentes nos maços de
cigarros.
Um estudo de 2005 sobre custos diretos do tabagismo à saúde
pública no Sistema Único de Saúde (SUS) revela dados alarmantes. Nele, foram mensurados custos totais e atribuíveis ao tabagismo para três grupos de doenças relacionadas ao uso de tabaco
(câncer, doenças do aparelho circulatório e do respiratório) em
indivíduos maiores de 35 anos. Foram considerados valores gastos com internações e quimioterapia (em caso de neoplasias). Dos
cerca de 1,3 bilhão de reais gastos pelo governo federal para tratamento desses grupos de doenças, aproximadamente 338,7 milhões de reais foram atribuíveis diretamente ao tabagismo (27,6%
do total). Relatou-se, ainda, que esses valores estão subestimados,
por não considerar gastos municipais e estaduais. Além disso, os
custos indiretos (diminuição de produtividade) e os custos intangíveis, como sofrimento dos pacientes e familiares, também não
foram considerados.
A prevalência do tabagismo no Brasil sofreu uma queda substancial nas últimas décadas. Tal redução pode ser atribuída às ações
desenvolvidas pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo
e outros fatores de Risco de Câncer (PNCTOFRC), como restrição
da disponibilidade, controle do marketing e comercialização, atividades educativas nas escolas, melhora no atendimento primário
e controle do consumo em locais públicos e de trabalho. Dados
disponíveis no Observatório da Política Nacional de Controle do
Tabaco, do Inca, mostram que, em 1989, 34,8% da população acima
de 18 anos era fumante, de acordo com a Pesquisa Nacional sobre
Saúde e Nutrição (PNSN). Uma queda expressiva foi observada no
ano de 2003, segundo a Pesquisa Mundial de Saúde (PMS), no qual
o percentual observado foi de 22,4%. No ano de 2008, a Pesquisa
Especial de Tabagismo (Petab) apontou 18,5% de fumantes e, em
2013, o índice total de adultos fumantes foi de 14,7%, segundo a
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).
A regulamentação publicitária, como já descrito, teve papel importante nos resultados encontrados. Em estudo realizado entre
adolescentes dos 11 aos 18 anos, foi encontrada em apenas sete anos
uma diminuição de 24% do uso dos derivados de tabaco. A proibição total do fumo em ambientes fechados de uso coletivo, privados
ou públicos, foi aprovada por 71,1% da população que participou de
uma consulta pública de 2007, evidenciando o interesse da população em promover ambientes saudáveis. Em pesquisa realizada um
mês após a implementação da lei, o apoio foi de 94%, com aumento
de cerca de 30% na procura de tratamentos para abandonar o uso.
• Dartiu Xavier da Silveira, Thiago Marques Fidalgo, Cláudio Augusto
Bernardelli de Gaspar, Marcelo Polazzo Machado, Mariana Pimentel
Padua do Lago, Vitor Soares Tardelli - Proad
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para o álcool.
Fatores psicossociais diversos têm sido
associados ao início do uso de cigarros por
adolescentes, incluindo a pressão dos colegas, falta de supervisão dos pais, tabagismo
dos familiares próximos e atividades noturnas de lazer. Estudo brasileiro realizado com
estudantes da cidade de São Paulo evidenciou que cerca de 4% dos estudantes de ensino médio reportaram uso pesado de álcool,
isto é, consumo em 20 dias ou mais nos últimos 30 dias, enquanto cerca de 14% deles declarou ter fumado pelo menos uma vez nesse mesmo período.
Ser mais velho e estar exposto a fumo
passivo em casa aumentou em cerca de 70%
a chances de um adolescente paulistano ter
relatado uso recente de tabaco. Adolescentes
que reportaram constante frequência a festas e baladas tinham de 9 a 14 vezes mais
chance de fumar do que os que saíam com
menor frequência para esses eventos. Para
as meninas, os dados sugerem que o consumo recente de tabaco esteve também associado a uma percepção de falta de atenção e
cuidados dos pais e ausência de frequência
a práticas religiosas.
Por fim, destaca-se um esforço do governo nos últimos anos na divulgação de serviço integral de tratamento do tabagismo
em todas as regiões do Brasil. Por meio do
número de telefone 136, a população pode
ser informada sobre formas e motivos para
abandonar o consumo de tabaco e locais de
tratamento no Sistema Único de Saúde mais
próximos de sua moradia.

Um estudo comparativo das tendências no
uso de tabaco entre adolescentes brasileiros
identificou uma redução significativa em 9
das 10 capitais de Estados brasileiros investigadas nos últimos 20 anos, tendo atingido suas menores prevalências históricas em
anos recentes. A maior queda foi encontrada
em Fortaleza, onde o predomínio era de 23%
em 1993 e chegou a 8% em 2010.
Essa queda ocorreu muito provavelmente como reflexo das ações de ponta
do Brasil no controle do tabagismo, tendo
sua liderança no processo de elaboração
da Convenção-Quadro para Controle do
Tabaco, da Organização Mundial da Saúde,
refletido na mudança radical da legislação
brasileira para esse tema.
A referida convenção, um marco na história da saúde pública mundial, sugere medidas restritivas nas áreas de publicidade,
patrocínio, tabagismo passivo, comércio,
preços e tratamento para fumantes, reduzindo, assim, tanto a oferta, quando a demanda de tabaco e estipulando regras claras para o consumo em ambientes públicos.
No entanto, apesar da importante queda
no consumo de tabaco entre brasileiros nos
últimos anos, em decorrência da sólida política antitabagista, que engloba especialmente a proibição de propagandas e ambientes
livre de fumo, o tabaco ainda tem um impacto significativo na saúde pública brasileira, sendo a segunda droga mais consumida pela população, perdendo espaço apenas • Zila van der Meer Sanchez Dutenhefner – Cebrid

Prevalência de fumantes

De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), 17,1% das
pessoas de 15 anos ou mais fumam cigarros
no Brasil, sendo que 85,4% delas o fazem diariamente. Desemprego, baixo grau de escolaridade e poder aquisitivo, idade entre 30 e
59 anos, foram fatores associados ao maior
risco de fumar. Apesar das estratégias do governo brasileiro de combate ao tabagismo
terem avançado nos últimos anos, os dados
ainda confirmam o considerável impacto
que o consumo do tabaco tem na saúde pública. Embora a maioria dos fumantes declararem intenção de parar de fumar, apenas
cerca de 3% conseguem sem ajuda formal.
O tratamento foi padronizado e disseminado no país. Apesar dos avanços conquistados, as recaídas ainda são bastante fre- MBRP-Brasil, um núcleo de pesquisas vinquentes no processo de tentativa de parar culado ao Nepsis, do Departamento de
de fumar. Assim, o programa de prevenção Psicobiologia, que visa o desenvolvimento
de recaída (PR), desenvolvido por Marlatt e de pesquisas e formação profissional. Com
Gordon (1993), passou a ser uma importante apoio da Fapesp e do CNPq, estão sendo
ferramenta terapêutica.
concluídos os primeiros ensaios clínicos de
Um dos mais recentes avanços da preven- efetividade do MBRP entre fumantes. Os reção de recaídas é a incorporação de práticas sultados são positivos na medida em que inde Mindfulness Based Relapse Prevention dicam a aceitação pela população e melhores
(MBRP). Mindfulness é a habilidade de man- índices de resposta ao tratamento. O MBRP
ter atenção plena que pode ser desenvolvi- também está sendo avaliado como alternatida por práticas baseadas em conhecimen- va para mulheres com insônia em uso crônitos orientais de meditação. Estudos clínicos co de benzodiazepínicos. Os resultados tamindicam que o MBRP apresenta resultados bém têm sido promissores, tendo o MBRP
superiores aos de abordagens de preven- como adjunto ao processo de redução ou reção de recaída tradicionais. No Brasil, a tirada da medicação.
nova abordagem está sendo estudada pelo • Ana Regina Noto – Nepsis

Prevalência do consumo de tabaco
entre adultos por gênero

Prevalência de fumantes por região
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Dependência desafia
programas
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Ana Cristina Cocolo

Também os jovens fumam
cada vez menos
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fumantes - total
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Thiago Marques Fidalgo
com a equipe do Proad
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Uma nova ameaça
à saúde pública
De acordo com pesquisadores da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad), o aumento do
consumo de drogas sintéticas tem sido um novo problema de saúde pública no Brasil e no exterior.
Essa classe de drogas é composta por substâncias desenvolvidas a partir de alterações na estrutura
molecular de substâncias previamente conhecidas e já proibidas, com o objetivo de burlar a lei,
de modo que a sua comercialização possa ocorrer sem prescrições ou restrições legais. À luz da lei,
essas substâncias ainda não são proscritas (proibidas), porém, sob o ponto de vista toxicológico,
apresentam propriedades nocivas cujo impacto do consumo vem sendo estudado em vários países.
O consenso é que estamos diante de substâncias neurotóxicas, com alto poder de dependência e
capazes de causar importantes danos à saúde física e psicossocial dos seus usuários.
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Produtos cada vez mais potentes burlam a vigilância
Infelizmente, a indústria da droga está à frente na criação de derivados de produtos já proibidos. No Brasil, desde 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), órgão que fiscaliza setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira, realizou 37 atualizações na Portaria
344/1998 (que trata dos medicamentos de controle especial), sendo a última em
2014, a partir da lista de 2012.
Muitos países vêm tentando manter suas listas de drogas proscritas atualizadas, mas o aparecimento de novas substâncias psicoativas, conhecidas como New
Psychoactive Substances (NPS), tem sido mais rápido que os processos burocráticos de inclusão. Como consequência, uma grande quantidade de novas substâncias psicoativas sintetizadas não regulamentadas é mundialmente comercializada, inclusive por meio da internet. Na Europa elas são conhecidas como "legal
highs" ou "smart drugs". Estudos mostram que tais substâncias estão se tornando
facilmente disponíveis também fora do eixo Europa-América do Norte.
De acordo com o efeito dessas substâncias no sistema nervoso central (SNC),
elas podem ser classificadas em três categorias: psicoestimulantes, canabinóides e alucinógenos.
As ATS (amphetamine-type stimulants ou estimulantes do tipo anfetamina) são
compostos sintéticos estimulantes que compreendem o grupo das anfetaminas,

Denarc- RS

drogas sintéticas

metanfetaminas, metacatinonas e substâncias análogas
ao ecstasy (MDMA). Após os efeitos agudos do consumo, os
usuários podem apresentar alterações de comportamento
que evidenciem a dependência da substância. É relatado o
aumento do risco de suicídio causado pela depressão nos
períodos de abstinência e, vale acrescentar aqui, 87% dos
usuários de estimulantes apresentam sinais de abstinência com a cessação do uso.
Diversos análogos sintéticos ao Δ9-THC (Δ-9tetrahidrocanabinol) foram desenvolvidos. Do ponto de
vista toxicológico, essas novas substâncias podem ser até
100 vezes mais potentes. Os canabinóides sintéticos são
comercializados misturados a ervas em produtos chamados de K2, Spice ou incensos herbais. Alguns nomes comerciais do Spice incluem: Spice Silver, Spice Gold, Spice
Diamond, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy,
Spice Egypt, Zombie World, Bad to the Bone, Black
Mamba, Blaze, Fire and Ice, Dark Night, Earthquake,
Berry Blend, The Moon e G-Force 2,3.
Ignorando o potencial tóxico desses compostos e a restrição nos rótulos indicando “impróprio para consumo
humano”, na busca pelos efeitos semelhantes aos obtidos com o uso de maconha, os usuários consomem esta
droga colocando em risco sua integridade física e mental. Constatou-se que após o uso, um em cada 30 usuários
buscou serviços de atendimento médico de emergência
no último ano. A Cannabis sintética é a substância que
mais tem levado os usuários a buscarem esses serviços. As
consequências do uso envolvem aumento de risco para o
desenvolvimento de quadros psicóticos e chances 60 vezes maiores para instalação da síndrome de dependência.
Entre outros, os efeitos clínicos adversos relatados
com o uso de Spice ou K2 estão relacionados a alterações
no SNC, tais como convulsões, agitação, surtos psicóticos,
acidentes vasculares cerebrais (AVC), perda de consciência, ansiedade, confusão e paranoia ou no sistema cardiovascular (taquicardia, hipertensão, dor no peito e isquemia cardíaca).
Os canabinóides sintéticos disponíveis atualmente no
mercado ficaram mais potentes que os naturais, implicando em maiores prejuízos à saúde física e mental dos
usuários. O uso desses derivados sintéticos da maconha
foi relatado por 1,7% da amostra brasileira no último ano,
ficando atrás apenas da Polônia, Hungria e Nova Zelândia,
onde a Cannabis sintética era legalizada até a data da coleta dos dados.
Nos EUA, relatos de aumento do uso dos serviços de
emergência, suicídio e assassinato já foram noticiados em
razão do uso de Cannabis sintética e as autoridades continuam a alertar a população para o risco de novas ocorrências. Iniciativas de alerta e prevenção foram implementadas e a venda da droga passou a ser criminalizada em
diversos Estados americanos.
Até pouco tempo atrás, o composto alucinógeno sintético mais conhecido era o LSD, porém, a busca por uma
substância com preço mais barato e sem restrições legais
que reproduzisse seus efeitos, introduziu uma nova série de drogas alucinógenas que ganhou destaque. Uma
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nova substância, o NBOMe, que apresenta
um mecanismo de ação muito similar ao
do LSD, surgiu na Alemanha em 2003, mas
atualmente já se apresenta com 11 variações.
Comercializado em muitos países como se
fosse LSD, o NBOMe é mais forte e tóxico
que a dietilamida do ácido lisérgico. A concentração do princípio ativo encontrado
em doses de NBOMe pode ser até 40 vezes
mais alta que no LSD, dependendo da forma
como é consumido.
Os efeitos da droga no organismo podem
durar até 12 horas, quase o dobro da duração
média do ácido lisérgico. Ela começou a ser
consumida no exterior em 2010 e chegou ao
Brasil em 2011. Desde 2012, a comunicação
do número de mortes e a busca de serviços
de emergência após o uso está em ascensão.
Dados do II Levantamento Nacional de
Álcool e Drogas (II Lenad), realizado no
Brasil em 2012, e do The Global Drug Survey
2015 Findings, que apresenta dados mundiais relativos ao consumo de drogas no
ano de 2015, incluindo uma amostra brasileira, apontam que o consumo de ATS entre
as mulheres foi maior que em anos anteriores, tanto quanto ao uso na vida como quanto ao uso no último ano. O uso de ATS pelo
menos uma vez na vida foi referida por 4,1%
da amostra, sendo 4,6% entre as mulheres e
3,8% entre os homens. As prevalências mais
altas foram observadas entre os indivíduos
de 25 a 34 anos (6,6%), solteiros (4,9%), com
níveis mais elevados de educação (7,4%) e
maior renda (13,6%). O uso da substância no
ano anterior ao da realização da pesquisa foi
referido por 1,6% da amostra, verificando-se
que o consumo entre as mulheres (2,2%) alcançou o dobro do consumo entre os homens
(1,1%). Observa-se mudança de faixa etária, • Ronaldo Ramos Laranjeira, Clarice Sandi
sendo os mais jovens, aqueles entre 15 e 24 Madruga e Luciana Massaro – Uniad/Inpad

Festas rave estimulam uso
entre jovens
Na década de 1980, o estilo musical eletrônico se popularizou na Espanha, em festas rave.
No decorrer dos anos 1990, as festas tornaram-se frequentes entre os jovens de várias
nacionalidades. Foi nesse cenário que o uso
de ecstasy (MDMA – metilenodioximetanfetamina) teve seu início e disseminação. A partir de então, muitas outras drogas sintéticas
passaram a ser consumidas, bem como surgiram outros cenários de uso.
As sintéticas se diferenciam das demais
drogas, não apenas pela sua natureza e efeitos, mas também em relação ao perfil dos
usuários. São predominantemente jovens,
com boa inserção social e que adquirem as
drogas em rede de comércio específico.
O ecstasy é uma das principais drogas sintéticas usadas atualmente. Estudos realizados pelo Nepsis sugerem que os jovens tendem a minimizar os danos da droga e os em contextos de uso como forma de intervencomportamentos de risco, como dirigir após ção junto aos usuários do ecstasy e outras drousar e praticar relações sexuais sem preserva- gas sintéticas. Com o objetivo de minimizar
tivo. Os estudos mostram também que a per- os danos decorrentes do uso, existem iniciacepção de risco pode ser um importante com- tivas brasileiras de redução de danos em fesponente preventivo na tomada de decisões.
tas, como o Projeto Respire, da ONG É de Lei,
Vários pesquisadores da área ressaltaram idealizado por pós-graduandos da Unifesp.
a importância de ações de redução de danos • Ana Regina Noto - Nepsis

Benjamin Chun
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Entre 2013 e 2015, triplicou
o número de usuários
de ecstasy que buscaram
atendimento médico de
emergência no país

anos, os maiores consumidores (2,2%).
Com relação ao uso associado a outras
substâncias, usar estimulantes aumenta
em sete vezes e meia a chance de um indivíduo usar maconha e outras drogas ilícitas,
e em vinte e uma vezes a chance do uso de
cocaína.
A prevalência de consumo de inibidores
de apetite a base de anfetaminas no Brasil,
considerando o uso na vida, é a mais alta entre todos os países pesquisados, sendo 4,1%
entre os homens e 6,4% entre as mulheres.
Estes dados reforçam a urgência de atenção
para o uso de estimulantes entre mulheres
na nossa população.
Em 2015, 12,2% dos pesquisados relataram o uso de ecstasy (MDMA). Entre 2013 e
2015, triplicou o número de usuários de ecstasy que buscaram atendimento médico de
emergência. Há que se considerar não só
os casos de overdose, situações onde há a ingestão de grande quantidade de substância
de uma só vez, mas também, a mistura de
adulterantes altamente tóxicos, pois mesmo
o consumo de pequenas quantidades pode
levar o indivíduo ao atendimento médico
de emergência. Como consequência desta
experiência, 55,6% dos usuários reduziram
o uso da substância e 22,2% diminuíram o
consumo concomitante de álcool.
As intervenções de redução de danos
partem de um conjunto de políticas, programas e práticas baseadas em evidências
científicas, que tem por objetivo diminuir
o impacto do uso de drogas lícitas e ilícitas,
salvaguardando a saúde física, social e econômica dos usuários, de suas famílias e da
comunidade.
Com relação às drogas sintéticas, uma
estrutura conhecida como “legal party pills”
passou a ser usada em alguns países como
uma alternativa segura para o consumo. A
estratégia consiste em limitar o uso a determinados ambientes, principalmente festas
e eventos ligados à música eletrônica, pontos onde o usuário tem a possibilidade de
testar a substância antes de consumi-la,
evitando, assim, a ingestão de adulterantes
desconhecidos potencialmente perigosos, e
até mesmo fatais, encontrados nas drogas
de rua. O teste é rapidamente realizado por
meio de reações químicas, utilizando uma
pequena quantidade da substância que vai
ser consumida e alguns produtos reagentes.
Atualmente, os kits de testagem podem ser
adquiridos pela internet e usados em casa.

Festa rave, local onde
o ecstasy surgiu e se
disseminou nos anos 1.990

Fatores associados ao consumo de
estimulantes do tipo das anfetaminas (ATS)
A chance de um usuário de ATS ( amphetamine-type stimulants ou estimulantes do tipo anfetamina) se envolver em episódios de violência urbana é
duas vezes maior quando comparado ao usuário de cocaína e quase seis vezes maior quando comparado a um indivíduo que não consome nenhuma
das duas substâncias. (OR= Odds Ratio, razão de chances)

Ser mulher
or: 2x mais chances

Consumo de outras drogas
ilícitas
or: até 21x mais chances

5 salários ou mais
or: 7,5x mais chances

Educação
Fator protetor

Violência urbana: ATS X Cocaína
ATS

or: 3,5x mais chances

COCAÍNA

or: 5,6x mais chances
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políticas públicas

O Brasil tem uma das políticas públicas mais avançadas sobre drogas no mundo devido, em
grande parte, à participação de docentes da Unifesp e de outras universidades. Há um capítulo
da Política Nacional sobre Drogas que dispõe sobre Estudos, Pesquisas e Avaliações, no qual se
destaca a importância de intervenções baseadas em evidências de efetividade, o que reforça
a importância de uma abordagem racional e científica da questão, afirmam pesquisadores da
Unidade de Dependência de Drogas (Uded) do Departamento de Psicobiologia.
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Lógica de Redução de Danos valoriza o ser
humano
O uso abusivo de substâncias leva a uma condição de grande vulnerabilidade, não apenas pelo impacto na saúde individual, mas
sobretudo pelo estigma, que impõe exclusão e marginalização. A
atenção ao usuário de álcool e outras drogas deve promover equidade e integralidade, além de uma resposta pautada na ética e na
garantia de direitos.
Segundo o Ministério da Saúde (MS), o uso de drogas “vem sendo associado à oferta de ‘tratamentos’ inspirados em modelos de
exclusão/separação dos usuários do convívio social”. Nesta lógica
de atendimento, o que se privilegia é o confinamento e a abstinência, como objetivo principal a ser alcançado. Ainda de acordo com
o MS, as ações de prevenção e intervenção devem estar em consonância com a Reforma Psiquiátrica, atuando na lógica da Redução

Ana Cristina Cocolo

Participação
da universidade é
decisiva no país

de Danos aos agravos e riscos à saúde. A articulação deve ser feita no território, integrada à comunidade e à rede de cuidados.
A exclusão social e a falta de integralidade do cuidado são desafios recorrentes na
trajetória da saúde mental e mais amplamente da saúde pública. As pessoas que sofrem de transtorno mental e os dependentes de substâncias psicoativas, mesmo com
as alternativas contempladas pela Reforma
Psiquiátrica, encontram ainda grande dificuldade no encaminhamento de suas questões de saúde, enfrentando a discriminação social e o preconceito, muitas vezes
dentro do próprio serviço de saúde.
Tais fatores apontam para a necessidade de adequação do modelo assistencial,
por meio da implementação de um plano
de ações que possa contemplar as reais necessidades da população, garantindo um
atendimento igualitário e de qualidade, em
consonância com os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS).
O tratamento preconizado aos indivíduos que fazem uso abusivo ou apresentam dependência de álcool e outras drogas
tem se pautado, ao longo dos tempos, em
uma visão médica, sobretudo psiquiátrica,
que indica, prioritariamente, internação
em leitos de hospital psiquiátrico, caracterizando assim uma tendência à medicalização excessiva para lidar com o sofrimento psíquico. Este modelo deve ser superado,
pois desconsidera a realidade multifacetada que se mostra presente nessa problemática, envolvendo questões sociais, psicológicas, econômicas e políticas.
A política de saúde recomenda que o
processo saúde-doença seja visto de forma
integral, valorizando aspectos não apenas
físicos e biológicos, mas também reconhecendo os contextos sociais. Desse modo,
para responder de forma mais efetiva aos
desafios da saúde, deve-se construir uma
resposta em rede, estabelecendo alianças
intra e intersetoriais capazes de construir
estratégias centradas na pessoa, seus familiares e a comunidade. As ações de saúde
integral devem considerar a realidade peculiar das pessoas que fazem uso abusivo
de substâncias psicoativas, considerando a
heterogeneidade dessa população. E, desse modo, as ações de saúde devem ter múltiplas ofertas de cuidado, adaptando-se a
cada caso.
• Dartiu Xavier da Silveira e Thiago Marques
Fidalgo – Proad
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Estado deve combinar
prevenção, educação e sanção

Stela Murgel

A lei que estabelece horário de fechamento
para bares no município de Diadema (SP),
Lei 2.107/2002, é, talvez, o exemplo mais
bem-sucedido de mudança da política sobre álcool baseada em evidências no Brasil
até agora. Contando com ampla adesão do
público e aplicação proativa, essa iniciativa
reduziu 1/3 dos assassinatos dentro de um
período de três anos. Além de fornecer ao
país uma consciência de nossas altas taxas
da associação entre bebida e direção, a pesquisa inspirou a adoção, em 2008, da legislação de tolerância zero ao motorista que
ingerir bebida alcoólica. Após três anos da
mudança, foi estimada uma redução de 21%
sobre o comportamento de beber e dirigir.
O desafio é implementar novas facetas para
melhor compreender, avaliar e implementar
soluções para lidar com esse que é um dos
maiores fardos da saúde pública brasileira,
a dependência química.
O governo tende a não impor uma limitação à indústria, que por sua vez oferece promessas de crescimento econômico, geração
de empregos e aumento da base tributária.
A nossa indústria do álcool é uma das maiores investidoras das campanhas políticas de
todos os grandes partidos. Perante este cenário, o Brasil tem sido, corretamente, referenciado como um "mercado não regulamentado" em relação às políticas de álcool.
Um estudo, coordenado pela Uniad mostrou que a maioria dos menores de idade
participantes da pesquisa conseguiu comprar álcool em mercados na sua primeira
tentativa. Isso ocorreu em 71% das vezes
em São Paulo, 86% no Rio de Janeiro, 77%
em Recife, 73% em Belo Horizonte, 79% em
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Campo Grande e 88% em Belém. Esses resultados levaram a iniciativas para maior fiscalização da lei, especialmente pelo governo
do Estado de São Paulo.
Essas pesquisas não apenas forneceram
dados para iniciativas baseadas em evidências, mas também para incentivar mudanças na legislação. Usar drogas não é crime no Brasil, mas portar, sim. O Supremo
Tribunal Federal (STF) começou a julgar a
constitucionalidade do artigo 28 da lei de
drogas e definirá se é crime ou não portar
drogas para consumo próprio.
Ninguém mais defende que o usuário
seja exposto a processos criminais infindáveis, muito menos a penas de prisão. No
entanto, o porte de drogas é considerado
contravenção penal por todos os países da
Europa. Mesmo os países que permitem algum tipo de porte, partem do princípio de
que possuir substâncias psicoativas é uma
contravenção passível de sanções. No caso
brasileiro, “legalizar” o porte, pela supressão
de um artigo da lei, parece ser uma atitude
no mínimo displicente.
As principais legislações europeias e
americanas se preocupam em diferenciar o
usuário do traficante, estabelecendo previamente uma quantidade máxima para o porte – especialmente para maconha – ou aplicando critérios mais subjetivos, tais como
pequenas quantidades, mais do que pouco
ou quantidade necessária para o consumo
por 10 dias. Em todas as situações, o contexto da apreensão da substância complementa esse parâmetro. Para isso, cabe sempre à polícia e ao poder judiciário fiscalizar
e garantir o cumprimento dessas determinações legais.
Sempre haverá a lei entre o usuário e o
tratamento. Aliás, em todas nações ela pode
ser uma das portas de entrada para o tratamento estruturado. É o caso de Portugal,
por exemplo, onde quem é encontrado com
quantidades de droga compatíveis com o
porte recebe um auto da ocorrência, o qual
será remetido à Comissão de Dissuasão territorialmente competente. O usuário deverá se apresentar a essa dentro de 72 horas.
Tal comissão é formada por um advogado,
um médico e um assistente social. Para os
não dependentes, a comissão poderá suspender o processo penal e aplicar multas;
para os dependentes, a suspensão está condicionada à entrada em tratamento por até
dois anos.
Parte dos indivíduos consegue manter
seu consumo dentro de sua esfera privada,

realizando-o com autonomia e alteridade
suficientes para escolher o momento e a
intensidade adequados. O problema é que
uma outra parte não consegue, ocasionando sofrimento e desestruturação do seu entorno familiar e social. Dados da Unifesp indicam que para cada dependente de drogas,
no âmbito familiar existem mais quatro pessoas afetadas de várias maneiras, atingindo
cerca de 8 milhões de brasileiros.
Políticas públicas de qualidade são aquelas que conseguem combinar políticas de redução de oferta, demanda e danos. Portanto,
não se troca simplesmente repressão por
abordagens humanitárias, porque elas pertencem a âmbitos diferentes. Medidas de redução de oferta são úteis para regular qualquer tipo de mercado de substâncias (lícitas
ou ilícitas). Por outro lado, em locais e situações onde o risco de vida ou de morbidade são prementes, as ações de redução de
danos são mandatórias. Do mesmo modo,
portas de saída da cultura de consumo para
a da recuperação devem estar disponíveis,
estruturadas e com profissionais capacitados para ajudar o usuário a conquistar a abstinência estável.
A máxima “acabar com a repressão para
que o usuário possa ser objeto da saúde pública” quase sempre é empregada de forma
falaciosa. Está mais preocupada em eliminar a proibição – algumas vezes a serviço dos
interesses da indústria interessada na produção e na distribuição da maconha – do que
em oferecer saúde pública de qualidade para
quem já está doente e vulnerável.
A redução de danos deve compor as estratégias de cuidado aos usuários de drogas,
mas o tratamento – do diagnóstico à oferta de abordagens psicossociais e farmacológicas – não pode ser negligenciado. Nesse
sentido, a Holanda, famosa por seus coffee
shops, é um dos países da comunidade europeia com um dos melhores sistemas de
tratamento voltado para a abstinência para
usuários de maconha.
Enquanto, no Brasil, nos perdemos em
discussões maniqueístas e em táticas de
guerrilha jurídica, o mundo gira e segue
criando modelos de cuidado interessantes,
que combinam prevenção, redução de danos
e tratamento, independentemente do status
legal das substâncias.
• Ronaldo Ramos Laranjeira, Clarice Sandi
Madruga, Ilana Pinsky, Marcelo Ribeiro, Sandro
Mitsuhiro, Sergio Duailibi, André C. Q. Miguel,
Luciana T. S. Massaro, Renata R. Abdalla, Ariadne
Ribeiro – Uniad/Inpad

Estigma do usuário prejudica
política sobre drogas
A primeira Política Nacional Antidrogas
(PNAD) do país foi instituída por meio do
Decreto Presidencial nº 4.345, de 26 de agosto de 2002, e posteriormente rebatizada
como Política Nacional sobre Drogas (Lei nº
11.343/2006). Isso é reflexo da evolução conceitual que ocorreu no período, dando maior
ênfase às ações baseadas em evidências
científicas. A atual política brasileira define
princípios e metas relacionadas à prevenção,
tratamento, recuperação e reinserção social
de pessoas com problemas relacionados ao
uso de drogas; redução de danos sociais e
à saúde; redução da oferta; e estudos, pesquisas e avaliações. Entretanto, encontra
dificuldades para sua implementação, destacando-se entre as principais barreiras a estigmatização dos usuários.
Muitos profissionais das áreas de saúde e
assistência social, assim como grande parte
da população, atribuem aos usuários falhas
morais e de caráter, por desconhecimento
dos fatores de vulnerabilidade biológicos e
psicossociais. É de suma importância investir na educação e em programas preventivos
que capacitem os usuários a fazer escolhas
conscientes, e os profissionais a encararem
de modo não moralista, mas cientificamente embasado, a dependência e outros problemas associados ao uso.
Nesse sentido, as Redes de Cuidado têm
recebido especial atenção na área de saúde mental e é foco de pesquisas do Nepsis
para expandir o conhecimento sobre elas.
Compostas por profissionais, lideranças comunitárias, familiares ou amigos, as redes
se organizam e ampliam as possibilidades
de cuidados em saúde aos dependentes químicos. No entanto, apesar da sua relevância,
ainda existem muitas dificuldades na prática de articulação das redes, como a falha de
comunicação e conhecimento entre os setores e serviços, o preconceito, a atribuição
de culpa à família ou ao próprio dependente,
bem como a crença de que o médico vai resolver o problema apenas com remédios ou
internação. O trabalho em rede exige ampla
reflexão e mudanças de atitude.
Cada sociedade também tem suas características culturais e nem sempre o que
funciona em um país funcionará em outro.
Por exemplo, em países anglo-saxões e nórdicos, a disciplina é um valor em si, o que
não ocorre na mesma intensidade na sociedade brasileira. Assim, torna-se necessário
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prevenção

Informálcool
www.informalcool.org.br

Bebermenos
www.informalcool.org.br/bebermenos
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Ana Cristina Cocolo

Denise De Micheli,
José Carlos Fernandes
F. Galduróz, Maria Lucia
Oliveira de S. Formigoni
e Ana Regina Noto,
do Departamento de
Psicobiologia da
EPM/Unifesp

avaliar o provável impacto de uma regulamentação mais liberal em nossa sociedade
e o momento adequado à sua implementação. É essencial que exista previamente uma
preparação educacional, com o estabelecimento de programas de prevenção efetivos
voltados para o fortalecimento de escolhas
racionais e resiliência à pressão social para
o uso de drogas.
A subjetividade do julgamento de juízes,
diante da atribuição excessiva dada a eles,
ou mesmo de um corpo de jurados, não é
um problema exclusivo dessa área; ocorre para qualquer tipo de processo judicial.
Recentemente, a Câmara dos Deputados
aprovou o projeto de lei nº 7.663/10 (que
aguardava aprovação do Senado no momento de fechamento desta matéria), que propõe, entre outras alterações da política sobre
drogas, como critério para diferenciar usuários de traficantes uma quantidade equivalente a até no máximo cinco dias de consumo (quantidade média com base em estudos
epidemiológicos).
As universidades brasileiras também têm
contribuído de modo marcante na formação de profissionais, das mais diversas áreas,
que lidam com as questões relacionadas ao
uso de álcool, tabaco e outras drogas, por
meio de cursos presenciais e à distância.
Vários estudos têm sido realizados sobre
a efetividade desses cursos, envolvendo não
somente seus participantes, mas também
os pacientes atendidos pelos profissionais
de saúde que receberam capacitação. Com
base em dados coletados durante e após o
curso, têm sido desenvolvidos estudos que
geraram dissertações de mestrado e teses de
doutorado, artigos científicos e apresentações em congressos.
A universidade tem também papel

essencial como espaço para realização de estudos e formação de pesquisadores. Há estudos realizados na Unifesp em todas as áreas;
dos levantamentos epidemiológicos até
aqueles sobre efetividade de medicamentos
para tratamento de dependentes, passando
por intervenções psicossociais e pesquisa básica sobre a neurobiologia das dependências.
O diálogo e a colaboração efetiva entre a
universidade, os responsáveis pelas políticas sobre drogas, os profissionais das redes
de saúde, educação, assistência social, operadores do Direito e usuários são essenciais
para o desenvolvimento de ações efetivas,
baseadas em evidências científicas e com
respeito aos direitos humanos.
O diálogo da universidade com a
sociedade também se dá por meio da
divulgação de informações em linguagem
leiga e de intervenções virtuais. A equipe
da Uded, em parceria com pesquisadores
das universidade federais do Paraná
e de Juiz de Fora, do México, da Índia
e da Bielorrússia, com apoio da OMS,
desenvolveu um portal (www.informalcool.
org.br) no qual há diversas informações
sobre álcool e uma intervenção virtual
(www.informalcool.org.br/bebermenos)
por meio da qual usuários de risco podem
controlar e desenvolver estratégias para
reduzir seu consumo. Está em andamento
um estudo clínico controlado (multicêntrico
internacional) sobre a efetividade da
intervenção. Para ampliar a divulgação,
foi criada uma página no Facebook (www.
facebook.com/informalcool), por meio da
qual pesquisadores e pessoas leigas podem
ter acesso rápido à informação e trocar
ideias sobre o tema.
• Ana Regina Noto, Denise De Micheli, Maria Lucia
Oliveira de Souza Formigoni – Uded/Nepsis

Educação continuada
capacita profissionais
Ao longo de quase duas décadas, por meio de cursos presenciais ou a distância, pesquisadores da
Unifesp preparam milhares de agentes de saúde e assistentes sociais, além de líderes religiosos e
comunitários, para lidar com os problemas associados ao uso de álcool e outras drogas

Ana Cristina Cocolo

P

ara identificar problemas relacionados ao consumo de álcool ou de outras substâncias psicoativas é preciso preparo e formação específica. No entanto, essa condição ainda está longe de ser encontrada em muitos serviços de saúde
do país, sejam eles públicos ou privados. A formação insuficiente dos profissionais e o estigma acerca do tema
prejudicam não apenas a prevenção e a identificação
correta e precoce, como também a aplicação de intervenções breves e o encaminhamento para serviços
especializados.
A Unifesp, na qual atuam alguns dos mais renomados pesquisadores brasileiros em drogas,
contribui significativamente para a produção científica nessa área e para a formação de recursos humanos voltados à pesquisa e à assistência. Há mais de 20 anos são
ofertados, além de programas de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização), diversos
cursos de aperfeiçoamento e extensão, presenciais e a distância – alguns deles em parceria com os governos municipal e
federal –, para profissionais de saúde ou de assistência social
e líderes religiosos e comunitários.
Entre artigos científicos, dissertações de mestrado e teses
de doutorado produzidos na Unifesp, resultantes inclusive de
trabalhos desenvolvidos nesses cursos, é possível encontrar no
Repositório Institucional da universidade quase 2,5 mil produções acadêmicas que têm como palavras-chave álcool ou drogas.
Já no sistema Google Acadêmico, essas referências ultrapassam 12 mil citações.

Matriculados no Supera
Todas as edições (por Estado)

até 500
501-1.000
1.001-2.500
2.501-5.000
5.001-10.000
mais de 10.000
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Supera: 10 anos e 500 mil inscritos
Prestes a completar uma década em sua 10ª
edição – cujo início está previsto para agosto de 2016 -, o curso Supera (Sistema para
Detecção do Uso Abusivo e Dependência de
Substâncias Psicoativas: Encaminhamento,
Intervenção Breve, Reinserção Social e
Acompanhamento) foi criado a partir da
cooperação entre a Unifesp e a Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad),
órgão integrante do Ministério da Justiça, visando à capacitação de profissionais das áreas
de saúde e assistência social na identificação
e abordagem dos usuários de álcool e/ou outras drogas.
O Supera, coordenado por Maria Lucia
Oliveira de Souza Formigoni, docente do
Departamento de Psicobiologia da Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal
de São Paulo (EPM/Unifesp) - Campus São
Paulo, foi formulado pelas equipes dos seguintes órgãos da citada unidade universitária: Unidade de Dependência de Drogas
(Uded), Departamento de Psicobiologia e
Departamento de Informática em Saúde
(DIS), contando ainda com a colaboração de
pesquisadores especialistas de diversas universidades federais (UFRGS, UFPR, UFRJ, UFJF
e UFBA). Oferecido gratuitamente na modalidade de educação a distância (EaD), o Supera
obteve desde sua 1a edição o apoio logístico
da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa
(Afip), que até hoje disponibiliza alguns de
seus funcionários e provê o imóvel que serve de sede ao projeto e à Uded. A procura por
esse curso é grande e chegou a ter, em uma

única edição, 100 mil inscritos para as 20 mil
vagas disponíveis. No total, cerca de 500 mil
pessoas já se inscreveram para as 100 mil vagas abertas, com índices de conclusão entre
40% e 80%.
Abrangente em seu conteúdo e organizado em sete módulos temáticos, o curso atualmente é oferecido na versão digital, com textos e vídeos que apresentam exemplos de
intervenção para diversos perfis de usuários.
Os profissionais cursistas participam ativamente de fóruns para discussão de temas específicos e de casos clínicos, moderados por
tutores que podem responder às dúvidas
e prestar orientação quanto à aplicação de
instrumentos de triagem e de intervenções
breves. São preparados para atuar de modo
articulado com profissionais das redes de
atendimento psicossocial, utilizando os conhecimentos adquiridos em seus locais de
trabalho. A carga horária sugerida é de 120
horas, estipulando-se que os participantes
que concluem o curso com pelo menos 70%
de aproveitamento estão aptos a receber o
certificado de extensão universitária registrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(ProEc) da Unifesp.
www.supera.senad.gov.br

Programa de Habilidades para a Vida (PHAVI) – Foco nos
adolescentes em situação de risco
Em seu terceiro ano de vida, o Programa de (Cebrid) – com a ONG Sociedade de Amparo
Habilidades para a Vida (PHAVI) pretende Fraterno Casa do Caminho (Safrater) e
capacitar mais de 120 profissionais das áreas a Secretaria Municipal de Assistência e
de assistência social e educação dos núcleos Desenvolvimento Social (Smads). O curso
socioeducativos e centros educativos, ligados é presencial, com carga horária de 40 horas,
à Prefeitura de São Paulo, na prevenção con- fornecendo certificado de conclusão emititra o uso de drogas entre adolescentes em si- do pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
tuação de risco. O programa é uma parceria (ProEc) da Unifesp. Em 2010, o PHAVI foi predo Departamento de Medicina Preventiva da miado pela Senad e pelo Fundo das Nações
EPM/Unifesp – por meio do Centro Brasileiro Unidas para a Infância (Unicef).
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
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Centros Regionais de Referência (CRRs) – Cebrid e Nepsis
atuando em diferentes regiões
Lançados em 2011 e articulados pela Senad, os dirigido a profissionais daquela região da cidaCentros Regionais de Referência (CRRs) ofere- de. Todos os cursos envolvem projetos de estucem cursos de formação presencial, com carga do, coordenados pelos pesquisadores do Núcleo
horária que varia de 60 a 80 horas, destinan- de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias
do-se a profissionais da rede pública de saúde (Nepsis), visando ao desenvolvimento de noem diferentes localidades do país. A responsa- vas metodologias de ensino na área, bem como
bilidade pela cobertura do município de São à geração de conhecimento sobre as redes de
Paulo cabe ao CRR coordenado pela Prof.ª Dr.ª atenção. No caso do tratamento comunitáAna Regina Noto, da disciplina de Medicina rio, os estudos buscam analisar uma nova lóe Sociologia do Abuso de Drogas, pertencen- gica de cuidado baseada nas redes da própria
te ao Departamento de Psicobiologia da EPM/ comunidade.
Unifesp. O público-alvo são trabalhadores e li- www.brasil.gov.br/observatoriocrack/
deranças comunitárias que atuam com usuários prevencao/centro-regionais-referencia.html
de substâncias psicoativas e seus familiares nas
redes públicas de saúde, desenvolvimento e asCompete ao CRR/Cebrid/Unifesp efesistência social, direitos humanos, educação, tuar a cobertura das demais áreas da Grande
justiça e segurança pública. Entre 2013 e 2014, São Paulo, mediante a oferta de cursos coorforam contemplados 200 profissionais no mu- denados pela equipe do Centro Brasileiro
nicípio e, em 2016, estão sendo oferecidas 400 de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
vagas. Os cursos variam do nível básico ao espe- (Cebrid), cujo número de vagas totalizou 280
cializado e procuram atender às demandas es- até o momento. O Cebrid foi criado por Elisaldo
pecíficas de hospitais e escolas, entre outras en- Carlini, médico e professor do Departamento
tidades, para a articulação em rede. Destaca-se de Psicobiologia, funcionando atualmente
ainda o curso de Tratamento Comunitário, que no Departamento de Medicina Preventiva da
- apoiado pela Unidade Avançada de Extensão EPM/ Unifesp.
Universitária de Santo Amaro da Unifesp - é www.cebrid.com.br

Fé na Prevenção – Foco em líderes comunitários e religiosos

O curso Prevenção do Uso de Drogas em de outros comportamentos de risco, bem como
Instituições Religiosas e Movimentos Afins – na abordagem de situações que requerem enFé na Prevenção também foi desenvolvido pela caminhamento às redes de serviço.
Uded em parceria com a Senad. Disponibilizado
Entre os diversos temas abordados no curgratuitamente na modalidade de ensino a dis- so incluem-se: aspectos socioculturais, classitância, com certificação de extensão universi- ficação e efeitos das principais drogas de abutária, é dirigido a lideranças religiosas e comu- so, técnicas de prevenção e detecção precoce,
nitárias. Mais de 15 mil lideranças de todos os intervenção breve, entrevista motivacional e
Estados do país foram capacitadas para atuar encaminhamento.
na prevenção do uso de drogas psicotrópicas e www.fenaprevencao.senad.gov.br

Uniad: 15 anos e 3 mil formados

Há mais de 15 anos, a Unidade de Pesquisa em constam de quatro módulos, com carga horária de
Álcool e Drogas (Uniad), do Departamento de 400 horas-aula, e já formaram mais de 3 mil aluPsiquiatria da EPM/Unifesp, mantém cursos de es- nos em todo o país. Oferecem conhecimentos de
pecialização lato sensu (presenciais e na modalida- ponta sobre os diferentes aspectos da dependênde de ensino a distância) na Unifesp, direcionados cia química, tendo por base a mais recente literaa agentes responsáveis pela elaboração de políticas tura internacional, combinada com a larga expepúblicas e a profissionais de saúde que atuam no riência de um corpo extremamente qualificado de
atendimento a pacientes ou familiares de depen- profissionais.
dentes de álcool, tabaco e outras drogas. Os cursos www.uniad.org.br
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Microrregulação do
acesso aos serviços
das UBSs ainda é
um desafio
Estudo aponta limites de unidade básica de saúde paulista para
gerir os casos que não são considerados urgentes

José Luiz Guerra
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gilidade para resolver casos emergenciais de saúde e dificuldade para gerir
os menos urgentes. Essa foi a conclusão da dissertação de mestrado elaborada
por Lissandra Andion de Oliveira, aluna
do programa de pós-graduação em Saúde
Coletiva do Departamento de Medicina
Preventiva da Escola Paulista de Medicina
(EPM/Unifesp) – Campus São Paulo.
O tema da dissertação, intitulada
Processos Microrregulatórios em uma
Unidade Básica de Saúde e a Produção do
Cuidado, faz parte da linha de pesquisa A
Gestão do Cuidado e o Trabalho e(m) Saúde,

que há 10 anos aborda o Sistema Único
de Saúde (SUS). O estudo integra uma investigação maior, denominada Atenção
Primária à Saúde como Estratégia para
Reconfiguração das Políticas Nacionais de
Saúde: a Perspectiva de seus Profissionais
e Usuários, que abrange o período de 20132016 e é financiada com recursos do programa de Políticas Públicas para o SUS
(PPSUS) – Fapesp e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
O trabalho consistiu no acompanhamento da rotina de uma unidade básica de saúde

da região metropolitana de São Paulo, por
cerca de oito horas semanais, durante o período de 10 meses. Nesse espaço de tempo, a
pesquisadora observou todos os processos
microrregulatórios realizados no local, desde os administrativos até os clínicos, utilizando-se do método etnográfico desenvolvido por meio de três técnicas: análise
documental, observação participante e entrevistas semiestruturadas.
Entende-se como processo microrregulatório a formulação e operacionalização de A pesquisadora Lissandra Andion de Oliveira com seu
regras e/ou normas locais pelos profissio- orientador, Luiz Carlos de Oliveira Cecílio
nais no seu encontro com o usuário – na recepção, no acolhimento, na farmácia e nos
Por meio da observação, foi possível idenconsultórios (itens da microrregulação in- tificar que as ocorrências mais graves, chaterna) –, ou ainda no contato da unidade madas de prioridade zero, recebiam atenção
básica com os demais serviços ou instân- máxima dos principais agentes envolvidos
cias da secretaria municipal (microrregu- na microrregulação – médico, oficial e gelação externa) para oferecer o atendimento rente – e eram encaminhadas da forma cormais adequado, e em tempo oportuno, aos reta e com a agilidade requerida. “O critério
usuários sob a responsabilidade dessa UBS, é clínico. Quando há risco de vida e o médico
mediante o acompanhamento dos fluxos e que comanda a equipe identifica esse risco,
normas regulatórias instituídas pela gestão o caso torna-se prioridade zero; a unidade
municipal.
funciona bem com a microrregulação”, diz
O orientador do trabalho e docente do Cecílio. No entanto, os casos de menor graDepartamento de Medicina Preventiva, Luiz vidade não recebiam indicação de prioridaCarlos de Oliveira Cecílio, explicou que boa de por parte do médico da equipe, que não
parte do material utilizado teve caráter em- conhecia os fluxos instituídos para as depírico e resultou do registro das cenas obser- mais situações. Cabia, assim, à oficial defivadas pela mestranda durante o período em nir se acionaria a central de regulação munique permaneceu na unidade. Nas palavras cipal ou diretamente o serviço especializado
do orientador, “o estudo de Lissandra pro- de referência onde a vaga seria disponibicurou compreender quanto a equipe da UBS lizada, ou ainda recorrer ao próprio médiconsegue fazer ou não a microrregulação”.
co da unidade básica. Em tais situações, a
classificação ocorria por ordem de chegada.
Mais atenção aos casos menos graves
“Não se trata de não prestar atendimento; os
Além dos fatos observados, Lissandra entre- pacientes são atendidos, mas dentro do pavistou seis integrantes da equipe da UBS en- drão”, observa Lissandra.
volvidos no processo microrregulatório: três
O estudo, no entanto, não buscou intermédicas especialistas, um médico generalis- ferir na conduta dos profissionais da UBS.
ta, uma oficial administrativa e a gerente da “Nosso objetivo não era entrar para modifiunidade. De forma complementar, foi rea- car ou aprimorar o que eles faziam. Pelo conlizada análise documental da descrição das trário, desejávamos entender a forma como
características do município e do histórico eles atuavam na prática”, complementa.
de implantação da regulação assistencial.
Por fim, a pesquisadora sugeriu que os
Inicialmente, o objetivo do estudo era ve- casos menos graves fossem discutidos um
rificar como a unidade fazia a articulação a um, a fim de que recebessem melhor enpara “fora”, isto é, buscava-se compreen- caminhamento. “As unidades de atenção báder melhor o grau de autonomia da equi- sica têm reunião de equipe, reunião da unipe para conseguir o acesso de seus usuários dade como um todo e reunião com o pessoal
aos demais serviços que compõem a rede externo à UBS. São espaços para uma consde saúde. No entanto, as entrevistas e a ob- tante reavaliação das fichas que são simservação participante possibilitaram pen- plesmente acumuladas, sem que se consiga
sar a microrregulação do acesso com mais discriminar e priorizar situações de maior
complexidade ao contemplar duas dimen- vulnerabilidade, que podem escapar quansões complementares do processo: a inter- do classificadas apenas por ordem de chena e a externa.
gada”, finaliza.
José Luiz Guerra

José Luiz Guerra

assistência
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câncer

Nova esperança
para o diagnóstico
Pesquisa abre perspectivas para a identificação de metástases em linfonodos
de pacientes acometidos por carcinomas de cabeça e pescoço

Valquíria Carnaúba
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m 2015, Ana Carolina de Carvalho,
doutora em Ciências pelo Programa
de Pós-Graduação em Biologia
Molecular da Unifesp, venceu a primeira edição do Prêmio de Inovação do Grupo Fleury
(PIF), na categoria Jovem Pesquisador, graças à sua tese intitulada Avaliação do Perfil
de Expressão de MicroRNAs (miRNAs) como
Marcador de Diagnóstico de Metástases
Cervicais em Pacientes com Carcinoma
Epidermóide de Cabeça e Pescoço. O trabalho traz novas perspectivas ao diagnóstico
de metástases em linfonodos de pacientes
acometidos por carcinomas epidermoides
de cabeça e pescoço (CECP).
Orientada por André Luiz Vettore, professor adjunto do Departamento de Ciências
Biológicas da Unifesp – Campus Diadema,
a pesquisadora avaliou o comportamento
de 667 microRNAs (miRNAs) colocados em
contato com amostras de gânglios linfáticos
de pacientes com CECP. Dentre as conclusões, destaca-se a identificação de duas dessas moléculas como potenciais marcadoras
da presença de células tumorais devido ao
seu alto nível de expressão em linfonodos
malignos.

O doutorado revela conceitos inéditos
no meio científico, a exemplo do miRNA.
Composto por cerca de 20 a 22 nucleotídeos,
compõe uma nova classe de reguladores da
expressão gênica em plantas e animais cuja
existência, até meados de 2001, era desconhecida. “Antes acreditávamos que a célula
regulava apenas a produção do RNA mensageiro (RNAm) e que uma vez sintetizado ele
iria ao citoplasma atuar na síntese de proteínas. Agora sabemos que os miRNAs também
são importantes reguladores nesse processo,
podendo aderir ao RNAm e impedir a produção de proteínas”, afirma Vettore.
A literatura médica inclusive aponta que
o miRNA influencia diversos processos relacionados ao câncer, como apoptose (morte celular programada), proliferação celular,
controle do ciclo celular, migração e metabolismo. E, segundo Vettore, variações nos
níveis de determinados miRNAs podem ser
associadas ao fenótipo tumoral.
Atualmente, mais de 1.400 dessas moléculas foram decifradas no ser humano, porém
a análise conduzida no âmbito da Unifesp,
iniciada há cinco anos, considerou o comportamento de apenas 667, em amostras de

gânglios linfáticos de pacientes com CECP.
Os carcinomas, de modo geral, são distinguidos de acordo com sua extensão (TI, TII,
TIII e TIV) e com a presença de metástases
(células tumorais primárias) em linfonodos
regionais. Quanto mais avançado o tumor,
maiores as chances de enviar metástases por
meio do sistema linfático. O estudo avaliou
a variação e o comportamento dos miRNAs
em amostras de linfonodos metastáticos e
não metastáticos.

Metodologia de seleção

Ana Carolina analisou o caso de 48 pacientes (cujo perfil consta no gráfico da próxima página) acometidos por carcinomas epidermoides na parte inferior da cavidade oral
(assoalho bucal, gengiva inferior, língua, região retromolar inferior e vestíbulo), classificados clinicamente nos estágios TI, TII e
TIII e tratados cirurgicamente no Hospital
do Câncer de Barretos entre os anos de 2000
e 2012.
Amostras de gânglios linfáticos emblocados em parafina dos 25 casos metastáticos foram submetidas a cortes histológicos
e dissecadas manualmente. O RNA foi extraído apenas da região contendo o depósito
metastático; dos 23 casos não metastáticos,
o RNA total foi extraído de cortes obtidos
dos diferentes níveis dos linfonodos.
A comparação da expressão global dos
667 microRNAs nas amostras metastáticas e não metastáticas foi feita por meio da
Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR,
do inglês Reverse Transcription Polymerase
Chain Reaction), método que combina amplificação (criação de múltiplas cópias) de
ácidos nucleicos com um mecanismo de
quantificação baseado em emissão de fluorescência, permitindo simultâneos aumento, detecção e quantificação desses ácidos
nucleicos.
O
comportamento
desses
miRNAs foi averiguado em
quatro amostras de linfonodos
metastáticos e duas amostras
de linfonodos não metastáticos
de pacientes com tumores de língua.
Essa observação revelou que 439
microRNAs apareciam em pelo
menos uma das amostras avaliadas.
Para selecionar os candidatos
mais relevantes que pudessem diferenciar os dois grupos, os pesquisadores utilizaram o critério de False
Discovery Rate (FDR), que evidencia a proporção esperada de hipóteses

nulas rejeitadas erroneamente. Com isso,
restaram 220 miRNAs diferencialmente
manifestos entre os dois grupos. Os 25 que
apresentavam níveis maiores de expressão
foram submetidos à clusterização hierárquica não supervisionada, ou seja, exame de
semelhanças e confronto entre dados sem
critérios preestabelecidos.
Nessa classificação prévia, a expressão de
oito microRNAs foi maior ou igual a 100 vezes nas amostras metastáticas, a saber: hsa-miR-139-3p, hsa-miR-200a, hsa-miR-200c,
hsa-miR-203, hsa-miR-205, hsa-miR-382,
hsamiR-628-5p e hsa-miR-758.
Vale ressaltar que o nome de cada miRNA
é composto pela junção de determinadas
informações. Tomando como exemplo
o hsa-miR-200c, a sigla HSA se refere à
Albumina Sérica Humana (Human Serum
Albumin), proteína mais abundante no
soro sanguíneo; o 200 indica que foi a
ducentésima família descoberta; e o c
informa que esse miRNA está relacionado a
outro miRNA, provavelmente o denominado
hsa-miR-200a.

Resultados

Após a primeira fase exploratória, o
comportamento dos oito
miRNAs citados
foi testado em
um grupo
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A extração dos miRNAs é feita a partir de amostras de linfonodos cervicais emblocados em parafina

independente de 14 amostras de linfonodos
com macrometástases, 5 amostras de
linfonodos com micrometástases e 15
amostras de linfonodos não metastáticos.
Nenhuma alteração em amostras não
metastáticas foi detectada, mas as proteínas
hsa-miR-200a, hsa-miR-200c, hsa-miR-203,
hsa-miR-205 e hsa-miR-382 apresentaram
uma resposta diferencial significativa entre
os três grupos – por isso, foram considerados 100% específicos.
Os miRNAs hsa-miR-200a, hsa-miR-200c, hsa-miR-203 e hsa-miR-205, finalmente, que melhor distinguiam os linfonodos metastáticos dos não metastáticos,
foram novamente testados, dessa vez em
todas as amostras incluídas nesse estudo
(25 linfonodos metastáticos e 23 não metastáticos), considerando sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo positivo e
negativo e área sob a curva ROC (Receiver
Operator Characteristic, ferramenta que
descreve a quantidade total de metabólitos
presentes no organismo).
Dois deles, hsa-miR-203 e hsa-miR-205,
tiveram os melhores desempenhos em todos

LONGO, Ana L. B.; RETTORI,
Marianna M.; CARVALHO,
Ana C.; KOWALSKI,
Luiz P.; CARVALHO,
André L.; VETTORE,
André L. Evaluation of
the methylation profile
of exfoliated cell samples
from patients with head
and neck squamous cell
carcinoma. Head and Neck,
v. 36, n. 5, p. 631-637, maio
2014. Disponível em: < http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23595968>. Acesso
em: 28 jan. 2016.
(continua)

os indicadores. Assim sendo, são promissores marcadores moleculares para o diagnóstico de metástases nos linfonodos de pacientes acometidos pelo CECP.

Relevância e aplicações práticas

O câncer de cabeça e pescoço é uma doença
com alta incidência e mortalidade. Ele aparece comumente na cavidade oral (lábios,
palato duro, língua, gengiva e assoalho), na
faringe e na laringe. No Brasil, o Instituto
Nacional do Câncer (INCA) estimou para o
ano de 2012 cerca de 14.000 novos casos de
tumores de cavidade oral, a quinta neoplasia mais frequente em homens - com 9.900
casos. Desses tumores, mais de 90% são do
tipo CECP.
Os dados alarmantes refletem o grande desafio da Medicina no que diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento da doença. “O câncer de cabeça e pescoço pode ser
confundido com uma afta que não sara.
Mesmo quando identificado e tratado, reaparece com frequência. As chances de sucesso da terapia, que consiste na retirada
cirúrgica da lesão e tratamento com rádio

Características demográficas dos pacientes incluídos neste estudo

Idade

Sexo

25% < 50 anos
75% > 50 anos

Tabagismo

79,2% Masculino
20,8% Feminino

Etilismo
25% Não
66,7% Sim
8,3% ND

39,6% Não
52,1% Sim
8,3% ND

ND: casos em que os valores da variável não estavam disponíveis nos prontuários dos pacientes

Valores de sensibilidade e especificidade dos marcadores avaliados em amostras de linfonodos metastáticos
Sensibilidade
Metastáticos 1 % (n)

Macrometástases % (n)

Micrometástases % (n)

Células tumorais isoladas % (n)

Especificidade
não metastáticos % (n)

5,96

76 (19)

94,4 (17)

40 (2)

0 (0)

100 (0)

2,33

88 (22)

100 (18)

80 (4)

0 (0)

100 (0)

microRNA

Cutoff

miR-200a
miR-200c
miR-203

1,96

100 (25)

100 (18)

100 (5)

100 (2)

100 (0)

miR-205

1,54

100 (25)

100 (18)

100 (5)

100 (2)

100 (0)

1
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e quimioterapia, giram em torno de 50%,
principalmente por causa da reincidência apresentada pelos tumores”, pontua o
professor.
Já para os estágios iniciais, conforme Vettore, não há rotina preestabelecida.
“Algumas instituições ao redor do mundo
adotam o protocolo ‘esperar para ver’: tratar o tumor sem abordar o pescoço, porém,
as estatísticas mostraram que de 30 a 60%
desses pacientes desenvolveram a doença
no pescoço e precisaram ser tratados no fu- O trabalho orientado pelo professor da Unifesp André
turo. Outras instituições adotam a prática Luiz Vettore foi classificado no Prêmio de Inovação do
Grupo Fleury na categoria Jovem Pesquisador
de retirar os linfonodos, mesmo em casos
de tumores iniciais, mas, de 50% a 80% dos
casos operados não apresentaram a doença utilidade para esse teste seria que, às vezes,
no local, ou seja, não precisariam ser trata- na sala de cirurgia, para tomar a decisão de
dos. Não há um consenso, a decisão é mui- esvaziar ou não o pescoço, um patologista
to difícil”.
examina os linfonodos e verifica se há céPor isso, o futuro reserva grandes utili- lulas tumorais. Estamos propondo que, em
dades para esses miRNAs. “Existe um exa- um futuro próximo, o teste seja executado
me que se faz nos gânglios linfáticos para durante o ato cirúrgico, auxiliando a equisaber se há neles células tumorais, por pe médica na tomada de decisão. A terceira
meio de Punção Aspirativa Por Agulha Fina utilidade poderia ser a ajuda na classificação
(PAAF), cujo diagnóstico é feito por um ci- dos linfonodos como metastáticos ou não,
topatologista. Com o novo método, a detec- contribuindo para uma melhor definição da
ção seria mais simples e poderia ser feita em forma de tratamento a ser empregada”, afirum pequeno tubo de análise. Uma segunda ma o professor da Unifesp.
A4 Comunicação

Valquíria Carnaúba

Valquíria Carnaúba
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Genética Molecular: Mais de 140 Anos de Descobertas
DNA • Apesar de o ácido desoxirribonucleico ter sido
descoberto em 1869 por Johann Miescher, foram os
cientistas James Watson e Francis Crick que ganharam
o Prêmio Nobel por desvendarem, em 1953, a estrutura da molécula de DNA. Comumente designada como
um longo polímero de unidades simples (monômeros) de nucleotídeos, sua cadeia principal é formada
por moléculas intercaladas de fosfato e de açúcares;
a estas últimas sempre se liga uma base nitrogenada,
que pode ser adenina, guanina, timina ou citosina. A
descoberta, que prometia revolucionar a Medicina e
a Biologia, tomou tamanha proporção que culminou
na criação do Projeto Genoma Humano (1990), cujo
sequenciamento foi concluído em 2003 com 99,99%
de precisão.
RNA • Miescher encontrou o ácido ribonucleico (RNA)
em núcleos celulares na mesma época da descoberta
do DNA. No entanto, o papel do RNA na síntese de
proteínas só foi definido em 1939. Após 1951, foram
identificados os tipos de RNA úteis a esse processo:
o RNA mensageiro (mRNA), o RNA de transferência
(tRNA) e o RNA ribossomal (rRNA).

RNA de Interferência • Células saudáveis possuem
DNA de fita dupla e RNA de fita simples. A aparição
de um RNA de fita dupla (fdRNA) geralmente indica a presença do genoma de um vírus de RNA. A interferência por RNA (RNAi) foi descoberta em 1986
pelo geneticista molecular Richard Jorgensen e descrita na década de 1990 pelos pesquisadores Andrew
Fire e Craig Mello como um mecanismo de proteção
da célula contra esse tipo de vírus de RNA. Quando
um fdRNA se forma, é identificado pela enzima Dicer,
que o corta em fragmentos menores com até 23 pares
de bases. A fita de RNA que permanece intacta, chamada de RNA de interferência, busca fitas de mRNA
correspondentes às sequência de fdRNA original. Quando mRNA desse tipo é detectado,
ocorre o pareamento com o RNAi, sendo então clivado e degradado. Como o
mRNA não pode ser traduzido, o gene
tem sua expressão reduzida.
* Com a colaboração de Neusa Pereira
Silva, Professora Associada da Disciplina
de Reumatologia do Departamento
de Medicina da Unifesp, atualmente
aposentada

no grupo metastáticos estão reunidos todos os casos com linfonodos positivos, independente de serem micro ou macrometástases ou células metastáticas isolada
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Muito além
da microcefalia
Crianças com o problema, associado à infecção por zika vírus, também
podem apresentar lesões oculares graves

Ana Cristina Cocolo

Imagem acima:
Retinografia de olho
direito de criança com
microcefalia evidencia
atrofia coriorretiniana
em região macular
associada a mobilização
de pigmento
70

T

ransmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo vetor biológico da dengue e o
chikungunya, o zika vírus (ZIKV)
não causa só febre, coceiras e manchas vermelhas pelo corpo. Em recém-nascidos de
mulheres infectadas, além do risco da já devastadora microcefalia – anomalia que prejudica o desenvolvimento cerebral dos bebês
e pode levar à deficiência motora, mental e à
morte prematura –, podem também surgir
graves alterações na visão.
Estudos conduzidos pela Unifesp, em
parceria com a Fundação Altino Ventura,
em Recife (PE), e Hospital Roberto Santos,
em Salvador (BA), indicam que cerca de 30%
das crianças infectadas podem apresentar
lesões graves na retina e nervo óptico com
consequente e importante diminuição da
visão ou até mesmo cegueira legal futura
– quando a visão corrigida do melhor dos
olhos é de 20/200 ou menos, ou seja, a pessoa pode ver a 20 pés (6 metros) o que outra,
com visão normal, enxerga a 200 pés (60 metros). Esse tipo de cegueira impede o indivíduo de realizar atividades laborais.
A relação das lesões no fundo de olho associada à infecção presumida por ZIKV e microcefalia, publicada em janeiro na revista
científica The Lancet, é a primeira descrição
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na literatura científica que associa a presença de lesões oculares em recém-nascidos microcefálicos com infecção congênita
presumida pelo ZIKV. Em seguida, outras
publicações foram feitas pelo mesmo grupo
nas revistas indexadas Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia e JAMA Ophthalmology.
Segundo dados do artigo publicado no
periódico JAMA, foram encontradas lesões
oculares que incluem a degeneração da retina (área responsável pela captura da imagem) em diferentes níveis e também do nervo óptico, bem como lesões mistas. Entre
abril e novembro de 2.015, foi registrado
um aumento anual de casos em até 20 vezes.
De acordo com os pesquisadores do
Departamento de Oftalmologia da Escola
Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) –
Campus São Paulo, 138 olhos de recém-nascidos de mães presumidamente infectadas
pelo ZIKV, bem como suas mães, já foram
avaliados e os achados oculares são significativos e reprodutíveis. Além disso, cerca de 70% dos achados são bilaterais, o que
torna as sequelas ainda mais importantes.
Com um número crescente de casos de gestantes infectadas por ZIKV no país e as recentes evidências científicas da relação
causa-efeito da infecção com a microcefalia

Testes sorológicos negativos para
outras infecções

Retinografia de olho
esquerdo de criança
com microcefalia
evidencia lesão macular
coriorretiniana escavada
atrófica, associada a
mobilização de pigmento
perilesional

Retcam, Clarity Medical Systems,
Pleasanton, CA, EUA

(em especial nos Estados de Pernambuco
e Bahia), em percentagens ainda desconhecidas pela literatura médica, o quadro
tem uma importância alarmante em saúde
pública.
Todas as mães, mesmo de recém-nascidos com anormalidades oculares, foram examinadas e nenhuma reportou sintomas de
conjuntivite, uveíte ou, ainda, apresentou sinais de infecção ocular ativa.
“Além das óbvias consequências gravíssimas para a família dos recém-nascidos, devido às sequelas, as crianças afetadas apresentarão não apenas problemas neurológicos,
mas também visuais graves, resultando
em um ônus econômico e social extremamente impactante ao Estado e impossível de ser calculado corretamente”, afirma
Maurício Maia, professor do Departamento
de Oftalmologia da EPM/Unifesp e um dos
pesquisadores envolvidos nos estudos.

Maurício Maia, um dos
responsáveis pelo estudo
Ana Carolina Fagundes

Retcam, Clarity Medical Systems,
Pleasanton, CA, EUA

zika vírus

causadas por outras infecções como
TORCHS e HIV, que também podem cauComo a microcefalia – definida como perí- sar diversos prejuízos cerebrais ao feto, inmetro encefálico inferior a 32 centímetros – cluindo a microcefalia, se contraído nos pripode ser resultado de causas genéticas ou de meiros meses de gestação.
outras infecções perinatais TORCHS (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes Ações de saúde pública
e sífilis) e o vírus da imunodeficiência huma- A equipe de pesquisa recomenda que recémna (HIV), todas as mães e crianças acompa- -nascidos microcefálicos de mães presuminhadas em Pernambuco e na Bahia realiza- damente infectadas pelo ZIKV devem ser
ram testes específicos para essas doenças e submetidos a exame de fundo de olho para
apresentaram resultados negativos. Fatores estimulação visual precoce, caso tais anorcomo alcoolismo e casos de microcefalia na malidades sejam encontradas.
família foram excluídos.
Os autores ainda enfatizam que não se
O quadro é ainda mais dramático porque sabe ainda se as alterações oculares estão resabe-se que a apresentação de alguns dos lacionadas diretamente ao efeito da infecsinais e sintomas clássicos da infecção por ção pelo ZIKV, à microcefalia ou a ambos
ZIKV na gravidez, que são vermelhidão na os mecanismos e estudos adicionais são nepele, dores nas articulações e febre, são ob- cessários para o melhor entendimento desservados em apenas cerca de 20% a 30% das sa questão.
Os pesquisadores também afirmam que,
mães infectadas pelo ZIKV, sendo a maioria
assintomática. Além disso, a confusão diag- como a vacina contra o ZIKV (que seria a sinóstica da infecção pelo ZIKV com outras tuação ideal) ainda não está disponível no
viroses, como dengue e chikungunya, torna mercado, as ações devem ser focadas na preo diagnóstico da doença ainda mais difícil. venção do contágio da doença por meio do
A equipe de pesquisa tem focado mui- combate ao mosquito Aedes aegypti e de se
tos dos seus esforços na análise sorológica evitar áreas endêmicas pelas grávidas, além
das mães e de seus recém-nascidos e, até o do uso de repelentes em gestantes com risco
momento, todos que foram analisados para de contágio da doença.
ZIKV pelo método da detecção de anticor“É preciso mais investimentos públicos
pos IGG mostraram-se positivos, sugerindo e privados para o melhor entendimento da
contágio prévio. Entretanto, reações cruza- doença”, afirma. “A falta de recursos finandas com outras infecções virais podem ocor- ceiros para pesquisa é um fator limitador exrer, o que dificulta a avaliação.
tremamente importante para esse processo,
Segundo Maia, o aspecto clínico das com profundo impacto para a saúde pública
lesões encontradas é bem diferente das do Brasil e do mundo todo”.
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Zika virus in Brazil and
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2016. Disponível em: < http://
www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS01406736(16)00006-4/fulltext>.
Acesso em: 18 abr. 2016.
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Disponível em: < http://
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mal dos tempos

Young, pesquisadora da Universidade de
Pittsburgh (EUA), o teste é composto por 20
itens que avaliam os graus leve, moderado e
severo de dependência em internet.

Jovens desenvolvem
dependência de
redes virtuais

Trabalho revela um quadro alarmante de uso patológico de novas tecnologias
midiáticas, especialmente entre adolescentes

Valquíria Carnaúba
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urgente a inclusão do Transtorno de
Dependência de Internet (TDI) na listagem oficial do Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders – DSM-6), da Associação
Americana de Psiquiatria. Quem faz a defesa é Denise De Micheli, chefe da disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso
de Drogas (Dimesad) do departamento de
Psicobiologia da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). “Hoje, o distúrbio consta apenas nos anexos do guia, o que significa
que é tratado como uma condição de alerta,
não como uma patologia com desfecho de
caso”, afirma.
A pesquisadora, que faz coro com outros profissionais de saúde mental, fundamenta-se em diversos estudos recentes
sobre o tema, incluindo a dissertação de
mestrado que ela mesma orientou, intitulada O Impacto do Uso de Mídias Digitais
na Qualidade de Vida de Adolescentes, apresentada em 2014 por Fernanda Davidoff ao
Programa de Pós-Graduação em Educação
e Saúde na Infância e na Adolescência
da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (EFLCH/Unifesp) – Campus
Guarulhos.
Foram avaliados 264 jovens entre 13 e 17
anos. O trabalho, planejado de modo a identificar o perfil dos usuários de internet e

mídias digitais e as consequências do comportamento à sua qualidade de vida, revelou
que 68% deles sofriam de dependência moderada (transtorno denominado assim pelas pesquisadoras) em relação às tecnologias
atuais (como smartphones, tablets e internet),
enquanto que 20% enquadravam-se como
dependentes graves.

Metodologia

O estudo avaliou 264 estudantes de escolas públicas e particulares por meio de
Amostragem por Conveniência, técnica que
consiste em selecionar indivíduos prontamente acessíveis para avaliação de pesquisadores. Os motivos, objetivos e a metodologia da investigação foram divulgados tanto
para as escolas quanto para os alunos participantes do estudo, garantindo-se o sigilo das respostas e a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Denise e Fernanda valeram-se de questionários específicos de identificação geral
para a coleta de dados, a exemplo do The
Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL),
elaborado na Universidade do Texas e adaptado ao Brasil para medir a saúde relacionada à qualidade de vida de crianças e adolescentes saudáveis. Destaca-se, no entanto, o
Teste de Dependência em Internet, primeira
medida validada e confiável de uso dependente da rede. Desenvolvido por Kimberly

Consequências sociais

Diversas conclusões puderam ser tiradas a
partir dos resultados, como a incorporação
definitiva da tecnologia aos hábitos diários
desses jovens. De modo geral, os alunos considerados dependentes leves apresentaram
média mais alta de qualidade de vida nas
áreas física, sentimental e social do que os
demais grupos, mostrando que o uso que fazem da internet possivelmente não afetou
esses setores. Por outro lado, os dependentes substanciais apresentaram menores médias nas esferas física, sentimental, social
e escolar, indicando maior prejuízo nesses
campos e menor qualidade de vida do ponto de vista global.
Quanto ao manejo de celulares e tablets, 33% mencionaram usá-los quando vão ao banheiro; 51% durante as refeições; 90% na cama, antes de dormir;
e 92% afirmaram checá-los logo que acordam - antes de levantar da cama. Além disso, 79,7% confessaram voltar para casa e buscar seus aparelhos em caso de esquecimento,
mesmo que isso cause atrasos em compromissos ou alguma outra forma de prejuízo.
Conectados, esses jovens podem sofrer consequências ainda mais profundas.
Segundo as pesquisadoras, 82% dos estudantes se preocupam com o que pode estar
acontecendo nas redes sociais enquanto
está ausente; 65% resistem ao sono ou dormem pouco para continuarem on-line; 61%
acreditam ficar menos tímidos e mais seguros ao conversarem por meio de aplicativos
de mensagens; 45% dizem sentir alívio no
dia a dia; 30% sentem-se menos ansiosos; e
23% menos sozinhos.
A pesquisa indica que o abuso dessas tecnologias pode estar associado à baixa supervisão dos pais, já que 82% dos adolescentes
de escolas particulares mencionaram não
ter limites definidos por seus responsáveis
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Denise De Micheli, chefe
da disciplina de Medicina
e Sociologia do Abuso de
Drogas (Dimesad)

– em oposição aos 30%, estudantes de escolas
públicas, que possuem regras de uso delimitadas. “No entanto, essa limitação imposta
aos estudantes do ensino público está relacionada mais ao custo do plano de internet
do que a uma preocupação genuína com os
excessos”, pontua Denise.
Apesar de o relacionamento ruim com
os pais não ter uma associação muito clara
com o abuso de internet e tecnologias, as informações coletadas mostram que 100% dos
adolescentes classificados como dependentes leves mencionaram ter um bom convívio
com seus pais, enquanto que 44% dos jovens
enquadrados como dependentes substanciais apresentaram problemas significativos em diversas áreas de sua vida, alegando
um trato regular com os responsáveis.
Referência:
CRUZ, Fernanda Alves
Davidoff. O impacto do uso de
mídias digitais na qualidade
de vida de adolescentes. 2014.
99 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) - Escola de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade
Federal de São Paulo, São
Paulo, 2014.
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Uma geração impulsiva

O Brasil está entre os países com maior número de usuários da rede, por isso é razoável
admitir que as gerações mais recentes são
bastante íntimas das tecnologias, inclusive
a ponto de acreditarem que o convívio seja
dispensável. “A comunicação virtual tem
inúmeras vantagens, como a disponibilidade de tempo para escrever e editar o que se

pretende transmitir e enviar no tempo que
convier, ou seja, o controle do tempo pertence ao indivíduo”, defende Denise.
Mas o que tem chamado a atenção de pesquisadores é o potencial que os relacionamentos virtuais possuem para encobrir ou
mesmo intensificar outros distúrbios psicológicos. “O fato observado neste e em outros estudos, sobre adolescentes utilizarem
o smartphone grande parte do seu tempo e
durante suas atividades cotidianas, também
pode ser indicativo de dificuldades no controle de impulsos, acarretando consequências negativas para suas vidas”.
Uma das investigações mais relevantes
sobre o assunto, coordenada por Kimberly
Young em 1996, registrou a participação
de 600 usuários com sinais clínicos de dependência. O relatório foi apresentado à
Associação Psicológica Americana e, desde
então, inúmeras outras pesquisas foram desenvolvidas nesse sentido.
Mais tarde, Kimberly percebeu que a impulsividade em relação à internet é parte de
um guarda-chuva maior do qual derivam as
diferentes manifestações de controle dos
impulsos. Sinais de alerta, como acessar a
rede para fugir de problemas, pensar na internet quando está off-line, sofrer pela abstinência e descuidar do trabalho, dos estudos
ou até mesmo dos relacionamentos pessoais, por causa da rede, podem configurar
tal quadro.
Por esses motivos, Denise assegura que
a inclusão do referido transtorno ao DSM-6
é uma das grandes expectativas do momento. “Precisamos olhar para esses casos com a
atenção que merecem. Descobrir se a dependência deriva de determinadas ansiedades
ou é apenas um desdobramento de hábitos
será o grande desafio dos profissionais de
saúde mental”, finaliza.

Vantagens atribuídas ao uso de mídias
tecnológicas e aplicativos de mensagens:

Percepção de desconforto diante da
impossibilidade de uso de midias sociais:

61%
23%
43%
23%

60%
68%
65%
82%

acreditam que sentem-se menos tímidos e mais
seguros ao conversar por meio de aplicativos
sentem-se “no controle da situação” quando
mantém conversa por meio de mensagens
atribuem como vantagem poder conversar com
qualquer pessoa em qualquer lugar e hora
sentem-se menos sozinhos
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mencionaram achar que a vida seria muito chata
e sem graça sem internet
mencionaram ficar irritados quando não podem
usar as mídias e/ou acessar internet
mencionaram resistir ao sono ou dormir pouco
para continuar conectados
se preocupam com o que pode estar acontecendo
nas redes sociais enquanto está ausente

Enxaqueca em
crianças está associada
a déficit de atenção
Dificuldades escolares, problemas nas relações familiares e sociais são
reflexos da doença, que acomete entre 3,76 e 17,1% das crianças no Brasil;
com tratamento apropriado é possível reverter o quadro

A

queixa de dificuldades escolares é
comum em crianças com enxaqueca. Uma pesquisa realizada pelo
Setor de Investigação e Tratamento
das Cefaleias (SITC), da Escola Paulista
de Medicina (EPM/Unifesp) – Campus
São Paulo, constatou que crianças que
nunca fizeram o tratamento da doença
apresentaram déficit de atenção seletiva e alternada, além de expressarem
altos níveis de impulsividade durante
os testes realizados.
Presente na vida de muitas crianças brasileiras, entre 3,76% e 17,1%, a patologia prejudica as atividades cotidianas dos menores,
incluindo o desempenho das tarefas escolares, as relações familiares e sociais. Thais
Rodrigues Villa, neurologista chefe do SITC
e autora do estudo, explica que as pesquisas sobre a relação entre a atenção visual das
crianças e a incidência de enxaqueca foram

Da Redação
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sintomas de enxaqueca nos dois meses anteriores à avaliação.
Já o grupo formado por crianças sem dor
de cabeça foi selecionado por meio de questionários preenchidos pelos pais em duas escolas públicas de São Paulo.

Metodologia

Thais Rodrigues Villa
durante o atendimento à
paciente em tratamento
de enxaqueca

motivadas pela crescente demanda registrada pelo setor.
Os pesquisadores do SITC decidiram estudar a atenção visual de crianças recém-diagnosticadas e em tratamento preventivo da enxaqueca e compará-las a um grupo
controle saudável. Foram analisadas 82
crianças de 8 a 12 anos de idade, divididas
em três grupos: 30 crianças com enxaqueca
sem tratamento, 22 crianças em tratamento
e 30 crianças controle saudáveis.
Os 30 participantes do grupo sem tratamento haviam sido recém-admitidos no
Ambulatório de Cefaleias na Infância do

SITC. As crianças apresentaram uma média de cinco dias de dor de cabeça por mês,
sem uso prévio de qualquer tratamento preventivo para enxaqueca.
Já os participantes do grupo que estava
realizando tratamento preventivo da doença eram pacientes regulares do ambulatório, com média de 6 dias de dor de cabeça
por mês antes da intervenção, que teve início de 4 a 6 meses antes da avaliação. Ela foi
realizada com medicações indicadas para
prevenção das crises de enxaqueca, que foram tomadas diariamente. As crianças em
tratamento tinham que estar livres de dor e

Testes neuropsicológicos complementares do estudo
Trail Making Test A and B: A - explora a de tempo e com o mínimo possível de eratenção visual, flexibilidade mental, var- ros. Nessa avaliação foram analisados
redura visual e velocidade psicomotora o tempo de execução em segundos e a
por meio da conexão de números espa- quantidade de letras omitidas.
lhados em uma folha de papel com uma
sequência ascendente de um a 15. B – ex- Test of Visual Attention 3rd Edition: é
plora a atenção alternada também por um teste computadorizado que consiste
meio de uma sequência ascendente de em avaliar três tarefas: 1) atenção
oito números e oito letras alternadas. O seletiva; 2) atenção alternada; 3) atenção
desafio é, em ambas as tarefas, executá- sustentada. Nele, o avaliado utiliza um
-las no menor tempo possível e sem erros. joystick (espécie de controle, semelhante
A execução em segundos é a principal va- ao de um computador ou videogame), para
riável analisada.
responder ao que o teste solicita. Nesse
foram avaliados o tempo de reação (tempo
Letter Cancellation Test: avalia a aten- necessário para empurrar o botão do
ção seletiva e sustentada em que o sujei- controle em resposta a cada estímulo), a
to tem que marcar todas as letras A, jun- falta de resposta ao estímulo selecionado
tamente com outras letras aleatórias, em e o número de erros de ação (a resposta a
uma folha de papel, em um curto período um estímulo não selecionado).
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A análise das crianças foi realizada entre fevereiro de 2008 e janeiro de 2012. Elas estavam livres de dor e sintomas de enxaqueca
nos três dias que antecederam à verificação e foram submetidas a avaliações médicas e neuropsicológicas (veja box na página
anterior).
Os critérios de exclusão estabelecidos foram: qualquer outra doença sistêmica concomitante; anormalidades reveladas no
exame neurológico; QI (quociente de inteligência) inferior a 80; distúrbios psiquiátricos; dificuldades de aprendizagem; histórico de epilepsia; traumatismo craniano
ou uso de drogas que atuam sobre o sistema
nervoso central, incluindo o consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas; utilização anterior de profilaxia de enxaqueca (no grupo de enxaqueca não tratada); e histórico
de episódios de dor de cabeça primária (no
grupo controle).
Todos os participantes foram avaliados
pela Escala de Inteligência Wechsler para
Crianças (WISC-III), realizado por psicólogos do setor. O teste é um instrumento clínico, de análise individual, que mede a capacidade intelectual de crianças e adolescentes.

Em comparação com crianças que não receberam nenhum tratamento, as crianças
que receberam melhoraram seu desempenho escolar e receberam menos queixas de
pais e professores sobre déficits de atenção.
“É necessário investigar o déficit de atenção em crianças com enxaqueca e procurar ajuda especializada para o tratamento
preventivo da dor de cabeça, quando este
for indicado. Com um tratamento eficaz, é
possível que o equilíbrio cerebral seja restabelecido e observamos melhora dos
sintomas da enxaqueca e, consequentemente, dos déficits de
atenção associados à doença”,
conclui Thais.

Artigo relacionado:
VILLA, Thaís R. ; Agessi,
Larissa M.; MOUTRAN,
Andréa R. C.; GABBAI,
Alberto A.; CARVALHO,
Deusvenir S. Visual
Attention in Children With
Migraine: The Importance
of Prophylaxis. Journal of
Child Neurology, 31 ago. 2015.
Disponível em: <http://
m.jcn.sagepub.com/
content/early/ 2015/08/27/
0883073815601498. full.pdf>.
Acesso em: 15 dez. 2015.

Menos impulsividade e mais atenção

As crianças com enxaqueca sem tratamento tiveram um desempenho significativamente pior em testes de atenção
visual (Trail Makink Test A and B e Test of
Visual Attention 3rd Edition – veja o box)
em comparação com o grupo controle
e o grupo de crianças submetidas ao
tratamento preventivo da doença. Já o
desempenho em tarefas de atenção foi
dentro da normalidade em todos os
grupos. Os participantes que nunca
trataram a doença apresentaram déficits de atenção seletiva e alternada.
Durante os testes de atenção, crianças
com enxaqueca apresentaram altos níveis
de impulsividade. Já aquelas em tratamento
apresentaram níveis inferiores de impulsividade e ansiedade e o desempenho de atenção semelhantes ao grupo controle saudável, destacando o benefício e eficácia para
as crianças.
Unifesp EntreTeses junho 2016
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Crianças brasileiras
consomem mais frutas
Pesquisa revela o que os pequenos comem entre o intervalo das principais
refeições; frutas participam de 98,8% das composições dos lanches. No
entanto, o consumo de açúcar ainda preocupa

Daniel Patini
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m estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduandos do Departamento de Pediatria
da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP/USP), do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pensi (Hospital Infantil Sabará) e do curso de Nutrição da Universidade São Judas Tadeu, com
o apoio da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), descreveu
os hábitos alimentares de crianças em
idade pré-escolar em relação ao consumo dos
lanches

intermediários, que são aqueles feitos entre as principais refeições.
No estudo identificaram-se os principais
grupos alimentares que entram nos lanches
intermediários e modelizou-se o plano alimentar desta refeição intermediária, baseado na frequência dos mais encontrados, e
montaram-se cardápios típicos para as regiões brasileiras e níveis socioeconômicos.
Foram analisadas as respostas dos pais
ou responsáveis de 1.391 crianças, com idade
entre 4 e 6 anos, de todas as regiões do Brasil. Uma segunda fase está em publicação
com os dados referentes à faixa etária de 7
a 11 anos. No projeto identificou-se que lanche intermediário foi consumido por 98,20%
das crianças brasileiras, sendo compostos,
em média, por três grupos de alimentos: frutas, biscoitos e iogurtes. O lanche da tarde,
no geral, foi mais frequente (96,69%) que
o lanche da manhã (71,17%).
Além disso, foi constatado
também que o valor calórico desses lanches estava
de acordo com o preconizado (entre 180 e 270 kcal).
Entretanto, o lanche da

manhã da região
Centro-Oeste e o
lanche da tarde da
região Sudeste se
mostraram abaixo da
recomendação, com 146
kcal e 168 kcal, respectivamente. A média
calórica dos lanches
intermediários
do
Brasil, considerando
nível socioeconômico
e gênero, variou de 190 a
250 kcal.
“Porém, o lanche da tarde
mostrou-se mais calórico e com consumo mais frequente de alimentos
variados com baixo valor nutricional
e com alto teor de açúcares de adição,
como balas, sorvetes e chocolates”, revela o pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg, que é professor associado do Setor
de Medicina do Adolescente da EPM/Unifesp e um dos coordenadores do estudo. O
consumo de açúcar de adição, somadas as
quantidades de açúcares do lanche da manhã e da tarde, no geral, aproximou-se do li- de crescimento e demite recomendado pela Organização Mun- senvolvimento”, explidial da Saúde (OMS) para a dieta de uma ca o professor.
criança de 4 a 6 anos: 22,5 gramas por dia.
Na Região Centro-Oeste, por exemplo, O lanche ideal
os lanches atingiram sozinhos esse limite, Segundo o Manual de Orienapresentando um consumo de 29,6 gramas/ tação do Departamento
dia (131,5% do limite). Somente o lanche da de Nutrologia da Sociedatarde (21,4 g) contribui com quase a totalida- de Brasileira de Pediatria
de da recomendação para o dia. Tal contri- (SBP), durante a idade prébuição é explicada pela composição do lan- -escolar, é recomendado
che da tarde dessa região, formado pelos que sejam realizadas as realimentos consumidos com maior frequên- feições principais (café da macia pelas crianças: biscoito doce com recheio, nhã, almoço e jantar) com três
lanches intermediários entre elas:
banana e suco de frutas industrializado.
Já a ingestão de frutas em geral este- lanches da manhã, tarde e noite, em horáve presente em 98,8% das composições de rios regulares e com intervalos entre 2 e 3
lanches estudadas, que pode ser entendida horas, suficientes para que a criança sinta
como uma tendência de melhoria da edu- fome na próxima refeição.
cação nutricional no Brasil. O leite e bebiDa mesma forma que nas refeições prindas à base de leite estiveram presentes em cipais, eles devem incluir grupos de alimenquase 10% das composições de lanches e o tos que forneçam macronutrientes – carsuco compôs 8,3% dos lanches intermediá- boidratos, lipídios e proteínas –, fibras e
rios estudados. O refrigerante apresentou também micronutrientes - vitaminas e mifrequência de ingestão próximo a 5% no lan- nerais. Recomenda-se também que as crianche da tarde das crianças.
ças sejam constantemente hidratadas. “Na
“A composição dos lanches intermediá- elaboração dos lanches, a presença de alirios é de suma importância, uma vez que são mentos in natura é muito importante, além
oportunidades para o preenchimento das de produtos que sejam práticos para a realinecessidades nutricionais das crianças des- zação desta refeição”, ressalta Fisberg.
ta faixa etária, que precisam de aporte nuDe acordo com as recomendações dietétricional adequado por estarem em período ticas do Manual do Lanche Saudável da SBP,
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Arquivo pessoal

Mauro Fisberg, Ana
Del'Arco, Agatha Previdelli
e Carlos Nogueira-deAlmeida

Macro e micronutrientes

o lanche intermediário para ser considerado
saudável deve ser composto por uma fruta,
um tipo de carboidrato e um alimento fonte de proteína, quase sempre láctea. Se houver possibilidade de oferta, a bebida deveria
ser a água. Se houver oferta de sucos, que sejam não adoçados.
Para o médico, os lanches devem ser planejados e preparados pela família ou pela escola, no intuito de agregar valor nutricional
ao mesmo, preenchendo as recomendações
nutricionais, diferenciando assim o lanche
daquele momento de consumir alimentos
de forma irregular ou ocasional, denominado como “beliscar”.

Lanche da manhã e da tarde

Créditos imagens:
Arte por Ana Carolina Fagundes,
com fotografias de Kocian Kocian
(jabuticabas), José Carlos Neves
Lopes (melancia), Evandro O.
Souza (goiabas), Peter Miller (kiwi),
Marcos Santos/USP Imagens
(peras), Venilton Küchler/SESA
(morangos, maçãs, uvas), Craig
Newsom (papaya), Smabs Sputzer
(bananas), Vladimir Agafonkin
(laranjas), Ángel Medinilla (gomas),
Liknes (brigadeiros), 0Four (doces),
Lea Aharonovitch (doce ursinho),
Thalita Carvalho (pirulito) e
LongitudeLatitude (chocolates)
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superior a 5% no momento de consumo do
lanche da tarde para todos os níveis socioeconômicos e entre as meninas e os meninos.
A frequência de consumo destes grupos entre as crianças brasileiras foi de 20,49% para
o grupo das balas e/ou pirulitos, 17,76% para
o grupo dos sorvetes e sobremesas lácteas e
de 16,75% para o grupo dos chocolates.

As composições verificadas nos lanches da
manhã das crianças brasileiras foram caracterizadas, em geral, pelos mesmos grupos
alimentares: frutas em geral (40,34%), biscoitos em geral (33,28%) e iogurtes em geral
(22,34%), entre outros. Vale destacar que cerca de 6% das crianças brasileiras consumiram balas e/ou pirulitos no lanche da manhã.
Especificamente dentro do grupo dos
biscoitos, o tipo doce foi consumido com
maior frequência, sendo o biscoito doce sem
recheio o mais frequente para o Brasil total
entre os meninos e para os níveis socioeconômicos A, B e C; já para as meninas e entre
as crianças dos níveis D e E, o biscoito doce
com recheio foi o consumido com maior frequência, 13,60% e 14,83% respectivamente.
Em relação ao lanche da tarde, o estudo
verificou que o grupo de alimento mais frequente foi o dos biscoitos em geral (79,44%),
seguido pelas frutas em geral (58,10%) e pelos iogurtes em geral (41,33%). Tal composição de lanche da tarde difere apenas para
o nível socioeconômico C, no qual o grupo
do leite e bebidas à base de leite foi o terceiro grupo consumido com maior frequência.
O consumo de alimentos com alto teor
de açúcares de adição (como balas, sorvetes e chocolates) aparece com frequência

Em relação aos macronutrientes, o consumo
médio de proteínas em todas as regiões do
país foi de 5 gramas em cada lanche. O consumo de gordura total foi maior na região
Norte e Nordeste (consideradas em conjunto pelo trabalho), com pico de 8,6 gramas para o lanche da manhã, seguido por
8,3 gramas no lanche da manhã da região
Sudeste e 7,6 gramas no lanche da manhã
da região Sul. Já o consumo de gordura das
meninas (média de 6,8 g) foi maior quando
comparado ao consumo dos meninos (média de 6,45 g).
O carboidrato foi ingerido na quantidade média de 31,9 g no lanche da manhã e
de 36,7 g no lanche da tarde no geral, sendo sempre maior o consumo no lanche da
tarde. Em média, as meninas (35,05 g) consumiram mais carboidrato que os meninos
nos lanches (33,50 g).
Quanto aos minerais, verificou-se que o
consumo de cálcio foi de 120 mg no lanche
da manhã e de 125 mg no lanche da tarde,
quando avaliados os lanches das crianças na
amostra total. Os maiores consumos de cálcio foram verificados no lanche da manhã
da região Sudeste, com 186 mg, e da região
Sul, com 163 mg. “O grupo dos iogurtes em
geral e o grupo do leite e das bebidas à base
de leite esteve presente em 93% das composições, o que explica o consumo de cálcio reportado”, esclarece Fisberg.
O lanche da tarde foi o que mais contribuiu com a ingestão de ferro para todas as
regiões. No geral, o consumo de ferro foi de
1,82 mg no lanche da manhã e de 2,15 mg no
lanche da tarde. Já a ingestão de sódio foi de
457 mg quando somadas as quantidades médias dos lanches intermediários das composições de lanches do Brasil.
A soma da quantidade de vitamina C nos
lanches da manhã e da tarde atingiu a recomendação de 30 mg dessa vitamina estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) nos níveis socioeconômicos, em ambos os sexos e na maioria das regiões, exceto nas regiões Norte e Nordeste
(11 mg) e na região Sul (10 mg).

Padrões alimentares

Uma alimentação balanceada requer rotinas
alimentares diárias bem definidas, pois não
só a qualidade e a quantidade da alimentação oferecida à criança são importantes,
mas também os horários das refeições; não
sendo diferente para os lanches intermediários. “A falta de disciplina e controle familiar
costuma ser a maior causa de dificuldades
alimentares”, lembra Fisberg.
Ela ressalta ainda que os pais são responsáveis pelas escolhas e pela formação dos hábitos alimentares das crianças, uma vez que
são eles quem disponibilizam os alimentos,
saudáveis ou pouco saudáveis, que serão
consumidos por elas.
A população infantil é, do ponto de vista
psicológico, socioeconômico e cultural, influenciada pelo ambiente onde vive, preferindo os alimentos facilmente disponíveis

e habitualmente servidos em casa. “Além da
família, o ambiente escolar também é responsável pela formação e manutenção dos
hábitos alimentares das crianças”, explica o
pesquisador.
A mudança dos padrões de comportamento ajudaria a explicar o contínuo aumento da adiposidade nas crianças, por haver redução da atividade física e no consumo
de frutas, hortaliças e leite e aumento na ingestão de bolachas recheadas, salgadinhos,
doces e refrigerantes, como constatado nos
lanches intermediários, além da omissão de
refeições, principalmente o café da manhã.
“O comportamento alimentar de risco está
ficando precoce e doenças de adultos hoje
também são pediátricas”, analisa o médico.
“Hipertensão arterial e resistência à insulina,
por exemplo, são observadas atualmente em
idades cada vez mais precoces”, finaliza.

Artigo relacionado:
FISBERG, Mauro;
DEL’ARCO, Ana Paula Wolf
Tasca; PREVIDELLI, Agatha;
TOSATTI, Abykeyla Mellisse;
NOGUEIRA-DE-ALMEIDA,
Carlos Alberto. Hábito
alimentar nos lanches
intermediários de crianças
pré-escolares brasileiras:
estudo em amostra nacional
representativa. International
Journal of Nutrology, v. 8, n.
4, p. 58-71, set/dez. 2015.
Disponível em:< http://www.
abran.org.br/RevistaE/
index.php/IJNutrology/
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em: 13 abr. 2016.

Consumo de açúcar nos lanches intermediários
de crianças no Brasil
Consumo médio de açúcar de adição (gramas) do Brasil, segundo macrorregiões, níveis socioeconômicos e gênero, no lanche da tarde, para a faixa etária de 4 a 6 anos.

Brasil total

Centro-Oeste
Norte e Nordeste
Sudeste
Sul
Renda AB
Renda C
Renda DE
Feminino
Masculino
5g

10 g

15 g

20 g

*

25 g

* O limite de açúcar na dieta das crianças é de 5% do valor energético total, o
que, na faixa etária de 4 a 6 anos, representa 22,5 gramas por dia.
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síndrome metabólica

Tratamento de
obesidade demanda
cuidado interdisciplinar
Pesquisa com adolescentes conclui que o controle do processo inflamatório
associado ao sobrepeso é tão ou mais importante do que o próprio combate
à síndrome metabólica

José Luiz Guerra
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ontrolar o processo inflamatório associado à obesidade e reduzir a ocorrência da síndrome metabólica é tão
ou mais importante do que o controle do
sobrepeso. Essa foi uma das conclusões da
tese de doutorado da nutricionista Deborah
Masquio, sob a orientação de Ana Dâmaso,
docente do programa de pós-graduação em
Nutrição da Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp) – Campus São Paulo. A pesquisa
avaliou 69 adolescentes obesos, todos voluntários do Grupo de Estudos da Obesidade,
que é ligado ao programa.
A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas que elevam o
risco cardiovascular e a taxa de mortalidade. Entre suas características estão o excesso de gordura na região abdominal, níveis
elevados de triglicérides, alterações nos valores do colesterol, glicemia e pressão arterial e aumento de circunferência da cintura
(o que pressupõe a adiposidade abdominal).

Já o processo inflamatório é caracterizado
pela secreção de substâncias pelo tecido adiposo, as quais são capazes de elevar o risco
cardiovascular.
Os voluntários selecionados foram divididos em dois grupos, ambos com diagnóstico de obesidade: o primeiro, com 19 portadores de síndrome metabólica, e o segundo,
com 50 indivíduos isentos da doença. Todos
se submeteram a tratamento de um ano, que
consistia na realização de exercícios físicos
três vezes por semana; intervenção nutricional em grupos semanais, associada à consulta individual a cada mês; atendimento
psicológico semanal – individual, para os casos mais específicos, ou em grupos; avaliação por fisioterapeuta; e acompanhamento
mensal com médico endocrinologista.
No início, na fase intermediária e no final do tratamento, os voluntários foram
avaliados por meio dos seguintes instrumentos: pletismografia por deslocamento
de ar e ultrassonografia abdominal, ambos

destinados a verificar a composição corporal; medição antropométrica de peso e estatura; ultrassonografia da artéria carótida; e
exames de sangue. A ultrassonografia abdominal permitiu estimar a adiposidade visceral e subcutânea da região abdominal, enquanto os exames de sangue determinaram
os níveis de glicose e insulina, o perfil lipídico e o perfil inflamatório de variáveis como
leptina, adiponectina e ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), que é um marcador de risco pró-trombótico.
Masquio explica que o excesso de gordura corporal, principalmente na região abdominal, está diretamente ligado ao processo
inflamatório. “A gordura em excesso, principalmente visceral, secreta substâncias consideradas pró-inflamatórias, que são denominadas adipocinas (proteínas), como a leptina,
o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a
interleucina-6 (IL-6) e também o PAI-1, que
forma trombos ou coágulos. Nesse contexto,
temos uma redução da adiponectina, que é
uma adipocina também secretada pelo tecido adiposo, cuja ação é anti-inflamatória e
que se encontra reduzida na obesidade.” A
alteração desses marcadores eleva o risco de
doenças cardiovasculares, pois eles atuam
em diversas fases do processo de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura,
colesterol e outras substâncias nas paredes
das artérias. Isso restringe o fluxo sanguíneo e pode levar a graves complicações de
saúde.
Com a intervenção interdisciplinar, a pesquisadora verificou que a prevalência da síndrome metabólica no primeiro grupo caiu de
27,5% para 13%. Além disso, reduziu-se significativamente a prevalência de alterações
na circunferência da cintura (de 91,3% para
57,9%), nos níveis de glicose no sangue (de
10,1% para 2,9%), nas pressões sistólica (de
34,8% para 8,7%) e diastólica (de 21,7% para
1,45%) e no excesso de insulina (de 53,6% para
23,2%) e de leptina (de 66,7% para 40,6%) no
sangue. Por outro lado, houve um aumento
dos níveis de adiponectina, controlando-se
a produção de leptina e o processo inflamatório. Do ponto de vista nutricional, a autora
afirma que, para minimizar o processo inflamatório, foi necessário reduzir o excesso de
gordura na região abdominal. “Um dos focos
principais da intervenção nutricional foi o
aumento do consumo de frutas, verduras e
legumes e o estímulo à ingestão de substâncias antioxidantes que diminuem o processo inflamatório.”
Para Dâmaso, o controle do processo
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Flávia Corgosinho

inflamatório associado à obesidade é tão ou
mais importante do que o controle do peso.
“Por meio desse estudo, Deborah mostrou
que, além de reduzir a espessura da carótida, que é um marcador subclínico importante da aterosclerose, foi possível controlar a
razão leptina/adiponectina; houve, então, o
controle do processo inflamatório, o que favoreceu a redução da espessura da carótida
e de todos os marcadores da síndrome metabólica”, resume a docente.

Genética e emagrecimento
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Outra tese, elaborada pelo Grupo de Estudos
da Obesidade, também sob a orientação de
Dâmaso, concluiu que, em razão de uma variação genética encontrada no gene receptor da leptina (LEPR), alguns adolescentes
obesos não conseguiram as mesmas reduções de índices dos que não portavam a variação. A leptina é um hormônio importante
que desempenha um papel-chave na regulação do balanço energético, inibindo a fome e
aumentando o gasto energético dos tecidos
periféricos – entre os quais, o tecido adiposo.
A nutricionista Flávia Corgosinho, responsável pelo estudo, selecionou 76 voluntários considerados obesos e classificou-os
em dois grupos, de acordo com a incidência
daquela variação genética. Dentre os voluntários, 39 pertenciam ao grupo dominante
(classificado como TT), que não possuíam a
variação genética, enquanto os 37 restantes
compunham o grupo heterozigoto ou recessivo (definidos, respectivamente, como CT e
CC), que eram portadores da alteração.
Após um ano de tratamento, que incluiu
a prática de exercícios físicos e o acompanhamento médico, nutricional e psicológico,
a pesquisadora observou que os portadores
dos genótipos CT e CC não haviam conseguido reduzir o perfil lipídico, a resistência
à insulina e a produção de leptina aos mesmos níveis do grupo dominante. De modo

similar, não lograram êxito em diminuir o
índice de massa corporal (IMC) na mesma
proporção do grupo TT. “Percebemos que
os adolescentes com essa variação genética
tinham níveis significativamente maiores
de neuropeptídeos orexígenos (estimuladores da fome)”, explica Corgosinho. “O fator
genético conseguiu justificar parcialmente
por que alguns adolescentes com obesidade
respondiam melhor à terapia e outros, não”,
acrescenta.
Ainda em relação à produção de leptina, o
grupo isento de variação genética conseguiu
fazê-la recuar em cerca de 30%, ao passo que
o outro obteve redução praticamente insignificante. “E nós sabemos que esse estado
de hiperleptinemia (excesso de produção de
leptina) é um dos principais fatores que dificultam a perda e a manutenção do peso corporal. O excesso de leptina é um fator pró-inflamatório que vai gerar consequências
para a saúde do indivíduo, aumentando o
risco cardiovascular”, esclarece.
Para a pesquisadora, os resultados do
estudo indicaram que é necessário buscar estratégias auxiliares para aqueles que
apresentam alterações genéticas relativas à
leptina, as quais interferem no processo de
emagrecimento e dificultam o controle de
risco cardiovascular, incluindo-se a redução
de triglicérides e de insulina e o aumento de
adiponectina. Ela atribui à Nutrigenômica –
ciência que estuda a interação entre os compostos bioativos na estrutura e na expressão
dos genes – a possibilidade de tornar-se uma
das opções de tratamento no futuro. No entanto, outras tentativas para solucionar o
problema podem ser válidas, como a otimização da terapia, com atividades físicas
mais frequentes ou mais intensas. “Talvez
seja necessário que esses indivíduos percam
10% ou mais do peso corporal para obter os
mesmos resultados do grupo sem alteração
genética”, conclui.

Doença
negligenciada
Pesquisadora alerta para a falta de conhecimento dos impactos causados à saúde
pelo vírus HTLV, que pode levar ao desenvolvimento de doenças como a leucemia de
células T e a paraparesia de membros inferiores

O

fuscada pela pandemia de HIV/Aids
na década de 1980, a infecção causada pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) permanece desconhecida.
Endêmica, prevalece em regiões específicas
como Japão, Caribe, África e Brasil e atinge
entre 15 e 20 milhões de pessoas no mundo.
Mesmo com um grande número de pessoas
infectadas, a psicóloga Karina Zihlmann, do
Departamento de Gestão e Cuidados em
Saúde no Instituto de Saúde e Sociedade
(ISS/Unifesp) – Campus Baixada Santista,
explica que a falta de informação sobre a infecção leva à negligência das doenças associadas ao vírus, equivocadamente apelidado
como ‘vírus primo do HIV’.
“O HTLV possui características epidemiológicas e patológicas específicas. A sociedade
civil se organizou para combater a epidemia
do HIV, mas os sujeitos portadores do HTLV
seguem sem cuidados específicos para suas
necessidades, completamente ignorados pelas políticas públicas em saúde, que pouco fazem quanto a investimentos na prevenção e
tratamento dessa infecção ”, explica a psicóloga, que estudou as decisões reprodutivas
desses indivíduos em sua tese de doutorado realizada na Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo (FSP/USP) em
2009.
Primeiro retrovírus humano isolado, o
HTLV infecta os linfócitos, que são células

de defesa do organismo. A forma de infecção Lu Sudré
acontece por meio de relação sexual desprotegida com pessoa infectada, contato sanguíneo e compartilhamento de agulhas durante o uso de drogas. Entretanto, em razão das
características virológicas da infecção, considera-se que a principal forma de transmissão ocorra de mãe para filho, especialmente
durante o aleitamento materno, conhecida
como transmissão vertical.
De acordo com o artigo Infecção pelo
HTLV1/2 em Gestantes Brasileiras, publicado
em 2014 na Revista Hospital Universitário Pedro
Ernesto (HUPE), da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ) e de autoria do Núcleo
Perinatal do hospital universitário, a transmissão vertical ocorre em cerca de 20% dos
filhos de mães infectadas. O estudo também
revela que a maior soroprevalência do vírus
no país – que possui a estimativa de 800.000
a 2,5 milhões de pessoas infectadas – é nos
Estados do Norte e Nordeste, como Pará,
Pernambuco, Bahia e Maranhão.
Segundo Karina Zihlmann, a infecção por
HTLV tem características distintas da infecção pelo HIV/Aids e é um problema de saúde pública negligenciado pela comunidade
acadêmica e pela sociedade civil, incluindo
o poder público. “Pouco se sabe sobre a real
dimensão epidemiológica do HTLV, até porque pouco se estuda sobre o assunto. Trata-se
de uma infecção de grande repercussão, mas
Unifesp EntreTeses junho 2016
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pouco enfrentamento por parte das políticas
públicas. Até mesmo os profissionais de saúde desconhecem o HTLV e, como consequência disso, observa-se a falta de identificação
das pessoas infectadas, as mesmos seguindo
sem evitar a transmissão para seus parceiros
e filhos”, afirma Karina. As pesquisas sobre o
retrovírus são escassas, sendo que a maioria
dos dados epidemiológicos são obtidos a partir de bancos de doação de sangue, o que limita muito a leitura de uma prevalência ampla
do retrovírus na população em geral.
A diferença crucial entre as infecções pelo
HIV e pelo HTLV está relacionada ao tratamento. Enquanto o HIV responde ao uso dos
antirretrovirais, o HTLV tem uma ação bem
diferente no corpo humano e não responde a
nenhum tratamento, ou seja, ainda não existe uma forma de intervenção específica para
tratar a infecção, apenas alguns medicamentos usados como tentativa de controle dos
sintomas das doenças associadas ao HTLV.
Uma vez em contato com o retrovírus, não há
como reverter o quadro infeccioso. Mas por
que mesmo sendo tão grave, o HTLV ainda
permanece às sombras?
Segunda a pesquisadora, a invisibilidade
que circunda o vírus existe porque apenas
1% das pessoas convivendo com o HTLV desenvolverão algum tipo de doença, ou seja, a
maioria permanecerá assintomática por toda
a vida, mas elas poderão infectar seus parceiros sexuais e sua prole. Para a psicóloga, embora exista um discurso em saúde pública sobre a importância das ações de prevenção em
saúde, a infecção pelo HTLV é um caso elucidativo e explicita que as ações de políticas
públicas ainda têm um enfoque no risco de

para “tornar visível” o HTLV.
Como não há tratamento, o único modo
de frear uma transmissão em massa da infecção é a prevenção. Além do uso de preservativos nas relações sexuais, existem outras medidas que poderiam ser tomadas pelo
governo. Conforme Karina relata, no Japão
havia alto índice da transmissão vertical e
consequentemente maior ocorrência das
doenças associadas ao HTLV, principalmente as leucemias. “O governo japonês, na década passada, tomou uma posição radical e
baixou um decreto para que todas as mulheres grávidas fossem obrigatoriamente testadas para o HTLV e impedidas de amamentar,
caso o resultado fosse positivo”.
Com essa ação, a transmissão vertical que
atingia índices de 30% a 40% passou para 3%.
Dessa forma a infecção foi praticamente debelada em questão de uma década. Karina
ressalta que ações dessa ordem podem não
fazer sentido para um país com cultura distinta da japonesa, e, por isso, é crucial que as
estratégias de prevenção sejam desenvolvidas a partir das características biopsicossociais de cada população.
Outra medida interessante seria disponibilizar o teste para o HTLV no pré-natal, assim como é feito para o HIV. Para isso, há
necessidade de investimento em formação
dos profissionais de saúde, principalmente
aqueles que trabalham com gestantes, e campanhas de conscientização para que as mães
portadoras da infecção interrompam a amamentação, com o devido suporte emocional
para a tomada dessa decisão, que costuma
ser bastante sofrida e complexa. A psicóloga
ainda lembra que para as mulheres diagnosticadas como soropositivas para o HIV, antes
da gestação ou na própria gestação, que interrompem o aleitamento materno, há uma
portaria que garante acesso ao leite artificial
substituto e gratuito, o que não acontece para
as mães com HTLV.

Lu Sudré

CDC / Cynthia Goldsmith

Vírus T-linfotrópico
humano (HTLV)

adoecimento das pessoas. A partir dessa lógica, havendo “poucas” pessoas doentes em razão do HTLV, na prática, não haveria necessidade de maiores investimentos na busca e
identificação das pessoas infectadas.
A leucemia por células T (ATL) e a paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) são as
duas principais doenças causadas pelo vírus.
“Esse tipo de leucemia é extremamente grave e a perspectiva de vida é muito restrita. A
partir do momento em que o sujeito descobre que tem essa doença, viverá alguns meses, no máximo, e a quimioterapia pode fazer com que o quadro se agrave ainda mais. A
infecção é tão desconhecida que muitos médicos, ainda que trabalhem com pacientes
que tenham câncer hematológico, ignoram
o HTLV”, comenta Karina.
A paraparesia espástica tropical faz com
que o infectado perca gradativamente a capacidade de locomoção e faz com que os
membros inferiores sofram com espasmos.
“O paciente que desenvolve a paraparesia por
HTLV tem uma dor neuropática, progressiva,
extremamente debilitante. Dificilmente esta
pessoa voltará a andar”, observa a psicóloga,
explicando que um dos mecanismos de ação
da infecção pelo HTLV é inflamatório e afeta
a região lombar da coluna e da medula óssea,
o que resultará na paraparesia dos membros
inferiores, ou seja, alteração no controle motor, mas o sujeito mantém a sensibilidade.
A identificação desse vírus é, portanto, um
fator chave para o enfrentamento da infecção. Em populações afetadas por quadros de
perda de controle motor que são tratadas em
instituições de saúde especializadas, ainda
hoje, observa-se desconhecimento sobre a
possibilidade de que as pessoas possam ser
soropositivas para o HTLV. Em 2008, o neurologista Francisco Javier Carod Artal desenvolveu uma pesquisa com pacientes diagnosticados com paraparesia no ambulatório de
neurologia do Hospital Sarah Kubitschek, na
cidade de Brasília, e encontrou prevalência
de sorologia positiva para HTLV-1 em 17%
deles.
De acordo com a pesquisadora, esse trabalho explicita que mesmo as pessoas que
apresentam sintomas continuarão negligenciadas como portadoras da infecção. Sendo
assim, as atuais políticas públicas acabam
por marcar o sujeito de forma a impedir a visibilidade da própria infecção, bem como das
doenças associadas. Embora os sujeitos sintomáticos vivenciem uma série de limitações
e estigmas sociais, na prática, observa-se que
ter sintomas não é uma condição suficiente

Karina Zihlmann

projeto se voltou para a vivência dos indivíduos portadores desse retrovírus para, então,
promover uma discussão sobre políticas públicas e ações de enfrentamento.
“Apoiados pelo Departamento de Gestão e
Cuidados em Saúde, desenvolvemos uma série de artigos científicos sobre o tema, além
de participações em palestras e congressos.
Apesar disso, os artigos produzidos seguem
sendo rejeitados para divulgação em revistas científicas por desconhecimento do vírus”,
lamenta a pesquisadora.
Além do olhar da saúde pública, os aspectos subjetivos e psicológicos dos pacientes
são considerados fundamentais nos estudos de Karina. Segundo ela, as próprias pessoas com HTLV têm dificuldade de se colocarem visíveis por medo de serem confundidas
com portadoras de HIV e sofrerem com todo
preconceito e estigmatização que existe em
torno dessa outra infecção mais conhecida
socialmente. Há pouca mobilização da sociedade civil e, desse modo, a endemia continua
desconhecida, porque as pessoas com HTLV
ainda não se organizam como as pessoas com
HIV se organizaram no passado e atualmente,
reivindicando seus direitos como cidadãos.
“O HTLV nos mostra como ainda somos
engessados em termos de saúde pública e
pensamos só na doença e não em prevenção.
Esses sujeitos são invisíveis perante o poder
público”, pontua Karina. É urgente que os pacientes com HTLV sejam devidamente cuiA pesquisa na Unifesp e o olhar da
dados e acolhidos, além de terem a possibilidade de adotar condutas, não só quanto aos
saúde pública
Pouco depois de iniciado seu trabalho como aspectos biomédicos, mas também quanto
docente na universidade em 2011, a psicólo- aos fatores emocionais.
ga Karina Zihlmann foi selecionada para um
“A endemia do HTLV é paradigmática para
projeto fomentado pelo Conselho Nacional a Saúde Pública. Ela exige que se assuma rade Desenvolvimento Científico e Tecnológico dicalmente uma posição ética de cuidado ao
(CNPQ)*, cujo objetivo foi a divulgação de sujeito e não só considerá-los números e estatrabalhos para aprofundar o conhecimen- tísticas. É preciso mudar a forma de pensar a
to sobre o HTLV. Intitulado Trajetórias de própria saúde pública e, de fato, adotar aquiVida de Pessoas Vivendo com o HTLV-1: os lo que preconizamos e consideramos a base
Sujeitos, suas Necessidades Complexas e de nossa ética: o olhar da prevenção em saúde
o Desafio do Cuidado em Saúde Pública, o como fundamento”, finaliza a pesquisadora.
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Manganês:
um risco invisível
Estudo premiado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia revela que o
manganês, elemento essencial ao metabolismo humano, pode levar a quadros de
neurotoxicidade e estar associado a doenças como Parkinson e Alzheimer

Valquíria Carnaúba
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aul Bonne Hernández, professor de
Química Ambiental e Toxicologia
no Instituto de Ciências Ambientais,
Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/
Unifesp) – Campus Diadema, e outros pesquisadores da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), do Instituto de
Pesquisas Biomédicas de Barcelona (CSIC)
da Universidade Autônoma de Barcelona
e do Centro de Saúde Ambiental da rede
Helmholtz (Alemanha) foram premiados
em dois grandes eventos promovidos pela
Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox)
por pesquisa inédita que identifica rotas
metabólicas do manganês (Mn). O estudo
analisou como o metal induz à neurotoxicidade em culturas primárias de células granulares de cerebelo (CGCs, um modelo in
vitro).
Considerado um sal mineral de extrema importância ao metabolismo humano, o manganês pode ser perigoso: a ingestão crônica de quantidade diária superior
a 3mg, porção adquirida pela ingestão de
alimentos como oleoginosas (vegetais que
possuem óleos e gorduras – amendoim, castanhas, amêndoas, milho, girassol, etc), comumente leva a um quadro de intoxicação
conhecido por manganismo. Sabe-se hoje

que o distúrbio provoca permanentemente
tremores, dificuldades de coordenação motora e problemas de memória.
Apesar de sua toxicidade ser conhecida há mais de 100 anos, ainda é nebuloso
à ciência o modo como esse elemento provoca alterações nas diferentes vias metabólicas - conjunto de reações químicas para
manutenção do equilíbrio dinâmico necessário à sobrevivência dos organismos. “Hoje,
o que temos são diversas hipóteses que sugerem uma associação entre a exposição
ao manganês e o desenvolvimento futuro
de doenças relacionadas à neurotoxicidade,
especialmente durante o período perinatal
(compreendido entre a 28ª semana de gestação e o sétimo dia de vida do recém-nascido)
e o infantil”, explica o professor da Unifesp.
De forma a preencher essa lacuna, os pesquisadores optaram por uma abordagem
inovadora. Aliando a proteômica, estudo da
expressão proteica em células e tecidos, e a
metalômica, análise da influência dos metais em genes, proteínas, metabólitos e outras biomoléculas, eles avaliaram os efeitos
tóxicos do cloreto de manganês (MnCl2) e
dos fungicidas maneb (C4H6MnN2S4) e mancozeb (C8H12MnN4S8Zn) em culturas primárias de CGCs.

As células utilizadas foram extraídas de cerebelos de ratos com sete dias de vida, época
em que ocorre a neurogênese (sequência de
eventos que leva à formação do sistema nervoso) nesses animais, o que garantiu a aquisição de neurônios em estágio indiferenciado. Uma população dessas CGCs foi exposta
a crescentes quantidades dos compostos à
base de manganês durante diferentes períodos de tempo e em diferentes estágios de
desenvolvimento (gráfico na página seguinte). Entretanto, Bonne explica que apenas
as células expostas a concentrações entre 1
e 3 mols de manganês (quantidades não tóxicas), foram submetidas à análise toxicológica e, posteriormente, aos estudos de metalômica e proteômica.

Conclusões

Os estudos toxicológicos revelaram que a
exposição crônica de CGCs ao maneb, ao
mancozeb e ao cloreto de manganês (MnCl2),
em estágios iniciais de diferenciação celular,
é mais importante do que a exposição aguda,
pois a bioacumulação ocorreu apenas
em amostras tratadas com pequenas
quantidades dos compostos por um longo
período de tempo. Mas os efeitos negativos
estendem-se além dessas conclusões,
segundo Bonne.
“No caso do MnCl2, o manganês depositado gradativamente nas células neuronais
alterou definitivamente a homeostase de
outros metais necessários ao seu funcionamento. Isso porque os pesticidas em questão levaram a uma diminuição dos níveis de
ferro (Fe), potássio (K) e cálcio (Ca). Sendo
metais muito importantes ao funcionamento celular, é evidente que a neurotoxicidade
por manganês induz a diversos distúrbios,
culminando inclusive na apoptose (morte
celular programada)”, revela ele, baseando-se na metalômica.
Já a análise proteômica trouxe dados
mais complexos. Considerando que o metabolismo de cada célula envolve a ação ou
mesmo a modificação de proteínas, a exemplo das enzimas (catalisadoras de reações
químicas) e das proteínas (agentes passivos
das enzimas), o estudo mostra que algumas
delas foram efetivamente influenciadas
pela presença de Mn e, consequentemente,
alteraram o funcionamento celular.
“O cloreto de manganês agiu diretamente em classes importantes de enzimas, a
saber dihidropirimidinase e piruvato quinase, responsáveis, respectivamente, pelo

Lascas de manganês puro (99,99%), refinado eletrolitamente
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As análises laboratoriais
de células granulares
de cerebelo aliaram
a metalômica e a
proteômica

Culturas tratadas de Células Granulares de Cerebelo (CGCs) de ratos
com sete dias de vida
Maneb
C4H6MnN2S4

Neurônios tratados com maneb
com concentrações de Mn entre
1µmol e 3µmols.
Neurônios tratados com maneb
com concentrações de Mn acima
de 3µmols.

Seleção dos neurônios expostos a
concentrações de Mn entre 1µmol e
3µmols

1° Análise Toxicológica

Mancozeb
C8H12MnN4S8Zn

Cloreto de
Manganês
MnCl2

Neurônios tratados com mancozeb
com concentrações de Mn entre
1µmol e 3µmols.
Neurônios tratados com mancozeb
com concentrações de Mn acima
de 3µmols.

Neurônios tratados com cloreto de
manganês com concentrações de
Mn entre 1µmol e 3µmols.
Neurônios tratados com cloreto de
manganês com concentrações de
Mn acima de 3µmols.

Realizada por meio de técnica
denominada Cromatografia Líquida
Acoplada a Espectometria de Massas

2° Análise Metalômica

provoca a inibição da síntese proteica. As
consequências disso são diminuição da sobrevivência celular devido à ativação de sinais pró-apoptóticos.
“O manganês proveniente desses compostos culminou em problemas de metabolismo energético e alteração na homeostase
de metais nessas células, fatores que desencadeiam deterioração e morte celular. Hoje,

podemos dizer que as rotas metabólicas alteradas pelo Mn são de fato mais claras, o
que traz novas perspectivas a pesquisadores
do mundo todo”, avalia Bonne. Ele enfatiza, finalmente, que a equipe continua trabalhando no aprimoramento desses estudos. A perspectiva é identificar alterações
metabólicas induzidas pelo manganês em
demais espécies, incluindo o ser humano.

Muito além do manganismo
Segundo o professor do ICAQF da Unifesp, o man- “Nas águas do volume morto do sistema Cantareira,
ganês poderia estar envolvido em mais doenças mais próximas do solo, esses índices podem ser
neurodegenerativas, além do manganismo, como o maiores, porém hoje não há um relatório conclusivo”.
Parkinson e o Alzheimer. “Sabe-se, hoje, que as alteO manganês proveniente do sulfato de manganês
rações no metabolismo de proteínas e na expressão e do cloreto de manganês, presentes no solo, reage
gênica do DNA, em células cerebrais e terminações com a água formando um complexo (1Mn6H20), que
nervosas, podem levar ao desenvolvimento desses penetra facilmente no organismo humano, pois os
distúrbios, e o Mn poderia estar provocando isso”, ex- íons de manganês ficam relativamente livres entre
plica Bonne. A má notícia é que a acumulação do me- as moléculas de água. “Dissolvido, o metal atravessa
tal em indivíduos saudáveis estaria ocorrendo por a massa cefálica, acumulando-se gradativamente no
sua alta incidência na água e no solo.
cérebro, levando à neurotoxicidade”, explica.
A poluição dos sistemas aquáticos por elementosPara ele, as maiores vítimas da intoxicação por
-traço, que ocorrem naturalmente em níveis de parte elementos-traço são as comunidades sem acesso a
por milhão (ou abaixo disso), vem sendo reconheci- sistema de tratamento e distribuição de água adeda como um problema que pode representar riscos quados. “As filtragens convencionais são eficientes
à saúde humana e ao meio ambiente. A Organização para a remoção de grandes quantidades de mangaMundial da Saúde (OMS), de um lado, recomenda nês. Além disso, entre esse processo e o trajeto até
400 microgramas por litro de água para consumo hu- nossas casas, o metal é muito suscetível à oxidação
mano como limite toxicológico. Já para o Conselho pelo solo, o que contribui para diminuir sua concenNacional do Meio Ambiente (Conama), o limite a ser tração na água”, complementa Bonne. No entanto,
seguido é de 100μg /L.
permanece o desafio de aperfeiçoar esses sistemas
Em reservatórios do Estado de São Paulo, a con- para que removam quantidades que, embora infecentração de manganês encontra-se dentro do limi- riores ao limite de 100 μg /L, ainda oferecem riscos à
te nacional. “No entanto, os estudos têm apontado saúde humana. “Hoje estamos afunilando os estualterações neurocomportamentais mesmo em indi- dos no desenvolvimento de um sistema de remoção
víduos expostos a essa quantidade”, explica Bonne. de traços de manganês”.
Fernanda Carvalho

Valquíria Carnaúba
Valquíria Carnaúba

O professor Raul
Bonne Hernandez, do
Departamento de Ciências
Exatas e da Terra do
ICAQF/Unifesp

equilíbrio da oxidação nas células e pela
produção de adenosina trifosfato (ATP) –
nucleotídeo que armazena energia proveniente da respiração celular”, especifica o
professor.
O maneb, por sua vez, alterou o funcionamento das proteínas EIF5A e CRMP2, associadas com a expressão gênica e o transporte de aminoácidos através da membrana
celular, e induziu a uma regulação negativa da proteína transmembranar TMEM132A,
expressa no retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e membrana celular. Segundo
Bonne, esta última merece atenção especial por regular o processo de apoptose.
“Expressa durante o período embrionário e
estágios pós-natal do desenvolvimento do
cérebro do rato, a TMEM132A está envolvida com o transporte intracelular de cálcio”.
Outra descoberta viabilizada pela proteômica, reforçando os efeitos fatais do Mn
às células, foi a superexpressão do EIF4B,
envolvido na tradução de RNAm. Houve,
nesse caso, uma expressão aumentada entre 25 e 50 vezes, o que, segundo estudos
da equipe, leva ao efeito inverso, ou seja,

Realizada por meio de Espectometria
de Emissão Óptica com Plasma
Inditivamente Acoplado

3° Análise Proteômica

Realizada com o auxílio de
marcadores de massa sequenciais
para identificação de proteínas em
base de dados

Mol é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) para a grandeza quantidade de substância
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Pesquisadores apostam
em nanotecnologia verde
Combinação de óxido nítrico e prata sintetizada biologicamente tem aplicação em
várias áreas da Biomedicina e farmacêutica e pode render nova patente à Unifesp

Valquíria Carnaúba
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ertamente o leitor desta revista, ao
abri-la, busca aprender e se informar sobre a produção científica da
universidade. Para ocorrer a apreensão do
conteúdo, entra em cena o processo de fabricação da memória. O registro da informação ocorre por meio das sinapses cerebrais, eficazes somente se o cérebro possuir
quantidades satisfatórias de uma molécula
gasosa simples conhecida com o óxido nítrico (NO), importante neurotransmissor que
atua no aprendizado e está envolvido em vários processos fisiológicos dos mamíferos. A
relevância desse gás destaca a descoberta de
pesquisadores da Unifesp, que notaram promissoras aplicações farmacêuticas e biomédicas ao associá-lo a nanopartículas de prata
(NP). A nova combinação pode render mais
uma patente à universidade.
A nova tecnologia combina NPs, obtidas por síntese biológica, e moléculas
S-nitrosotióis doadoras de óxido nítrico.
“O composto, que denominamos Veículo
Carregador de NO, pode ser acrescentado
à composição de pomadas, géis, adesivos,
cosméticos e outros produtos tópicos voltados ao combate de bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde”, comemora
o coinventor Marconi Santos, mestrando do
Programa de Pós-Graduação em Ciência e

Unifesp EntreTeses junho 2016

Tecnologia da Sustentabilidade da Unifesp,
que enumera usos alternativos, tais como
revestimentos antimicrobianos de materiais médicos e tecidos.
Santos integra a equipe responsável pelo
projeto junto à professora Amedea Barozzi
Seabra, do Departamento de Ciências Exatas
e da Terra do Instituto de Ciências Ambientais,
Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/Unifesp) –
Campus Diadema. Outros sete pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) e Universidad de La Frontera
(UFRO), no Chile, também participam.
Portanto, as três instituições são titulares da
nova fórmula, cujo pedido de patente foi depositado no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (Inpi) em junho de 2015.
Amedea, que possui bastante experiência em depósito de pedidos de patentes no
Brasil e no exterior, aposta nos futuros medicamentos e cosméticos por dois motivos:
o ineditismo da junção do óxido nítrico a nanopartículas de prata e o próprio método de
aquisição do metal, conhecido como síntese
biológica (ou nanotecnologia verde).
O processo, de alto rendimento e baixo custo, dispõe de bactérias, fungos ou
plantas para sintetizar as NPs sem impacto ao meio ambiente, diferentemente dos
tradicionais métodos químicos à base de

reagentes e solventes tóxicos aos seres humanos – a exemplo do borohidreto de sódio.
Nesse caso, a prata foi obtida com a redução
de íons de prata provenientes do nitrato de
prata (AgNO3), mediada por um polifenol denominado catequina – presente nas folhas
da Camellia sinensis (utilizada na produção
do famoso chá verde).
Além de agente redutor, a catequina atua
como protetora e estabilizante da prata devido à sua forte ação antioxidante. Dessa forma, surgem os átomos de prata organizados
em nanoestruturas de tamanhos máximos
entre 10 e 40 nanômetros. Amedea detalha:
“A estabilização do metal, proporcionada pela
síntese biológica, evita a formação de aglomerados maiores, viabilizando sua incorporação a substratos como cremes e géis”.

Reserva de NO

O óxido nítrico também possui ações antimicrobianas. No entanto, é uma molécula altamente instável, cujo tempo de meia vida é
menor que 10 segundos, e facilmente desativável no meio celular de diversas espécies.
O desafio posto aos cientistas era, portanto, desenvolver agentes capazes de liberar
o NO de maneira controlada em sistemas
vivos, onde esse gás pudesse desempenhar
seus efeitos terapêuticos.

Para tanto, era fundamental a funcionalização das NPs com agrupamentos
S-nitrosotióis (-SNO), moléculas que atuam
como carregadores e liberadores do óxido
nítrico. Na pesquisa, isso ocorreu por meio
da nitrosação, processo que agrega uma
molécula de NO a um grupo tiol (SH), previamente depositado na superfície de cada
nanopartícula após aplicação de ácido mercaptosucínico (MSA) – que possui diversos
grupos tióis em sua estrutura.

Finalidades biomédicas

Após a aplicação do medicamento contendo
essas nanopartículas, o Veículo Carregador
passa a liberar NO; à medida que se desprende, o gás reage rapidamente com o superóxido (O2•-), produto da respiração de bactérias, formando o peroxinitrito (OONO-),
uma espécie altamente oxidativa/nitrosativa. Esses reagentes de nitrogênio e de oxigênio podem interagir com proteínas, DNA e
enzimas metabólicas do micróbio, destruindo funções celulares vitais. “Essas modificações químicas são consideradas um dos
principais mecanismos microbicidas do
NO”, complementa Amedea.
Além disso, as nanopartículas metálicas voltadas a aplicações biomédicas são
vantajosas, pois têm uma capacidade de

Crédito imagem:
Arte por Ana Carolina Fagundes,
com fotografias de Forest and Kim
Starr (folhas de chá) e Alchemist-hp
(cristal de prata)
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Pseudomonas aeruginosa (presente em efluentes de origem hospitalar) e outras bactérias,
que formam biofilmes, dificultando a aplicação de antibióticos. Como a prata está funcionalizada com NO, é esperada uma ação
antibacteriana sinergística dos dois, demandando uma dose menor de medicamento
para destruir os microrganismos”.
Com a patente em mãos, a Unifesp, juntamente com as duas outras universidades,
detém os direitos de comercialização da
nova tecnologia. “O invento pode ser licenciado para indústrias interessadas em sua
produção e, futuramente, por meio de acordos de transferência de tecnologia, as três
instituições poderão receber royalties pela
comercialização do produto patenteado”,
finaliza a pesquisadora.

Os pesquisadores Marconi
Santos e Amedea Seabra
no Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas da Unifesp

penetração profunda em tecidos epiteliais
alvos, o que as torna particularmente úteis
em casos de queimaduras graves, conforme
explica a pesquisadora. “Nesses casos, pode
ocorrer a colonização das áreas afetadas por

Óxido nítrico: um poderoso microbicida
Biofilmes bacterianos são complexas comunidades de bactérias que resistem à ação
de antibióticos e à resposta do sistema imunológico. Constituída por uma única ou
múltiplas espécies bacterianas, essa população microbiana, em estágio avançado, se
organiza em uma arquitetura tridimensional complexa demais para ser atacada por
antibióticos comuns – que não a atravessam. Com isso, podem causar infecções difíceis de serem controladas.
Após um trauma, a área afetada passa por uma série de modificações orgânicas
que alteram os mecanismos de defesa. A perda da integridade da pele e o desequilíbrio na regulação do pH cutâneo facilitam a colonização da ferida por microrganismos oportunistas.

DURÁN, Nelson; DURÁN,
Marcela; JESUS, Marcelo
B.; SEABRA, Amedea
B.; FÁVARO, Wagner J.;
NAKAZATO, Gerson. Silver
nanoparticles: a new view
on mechanistic aspects
on antimicrobial activity.
Nanomedicine:Nanotechnology,
Biology, and Medicine, 24
dez. 2015. Disponível em: <
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S1549963415006000>. Acesso
em: 28 jan. 2016.

Colonizadores primários

Nitrosação

Representação esquemática da formação de grupos S-nitrosotióis (-SNO) na superfície das nanopartículas de prata,
por meio da reação de nitrosação entre os grupos tióis presentes na superfície delas. Uma das espécies nitrosantes
é o ácido nitroso (HNO2), formado a partir de nitrito de sódio (NaNO2) em meio ácido.
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Colonizadores secundários
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Quantidade de NO liberado a partir da
quebra da ligação S-NO de nanopartículas de prata (AgNP), funcionalizadas
com grupamentos S-nitrosotióis, sintetizadas a partir do fungo, catequina e extrato de Galega officinalis. Essa faixa de
quantidade de NO liberado a partir dos
grupamentos S-nitrosotióis apresenta
potencial terapêutico.
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Artigos científicos:
SEABRA, Amedea
B.; JUSTO, Giselle Z.;
HADDAD, Paula S. State
of the art, challenges and
perspectives in the design
of nitric oxide-releasing
polymeric nanomaterials
for biomedical applications.
Biotechnology Advances, v.
33, n. 6, p. 1370-1379, 1 nov.
2015. Disponível em: <
http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S073497501500018X>. Acesso
em: 28 jan. 2016.

Destruição da parede celular das bactérias por
nanopartículas de prata

GEORGI, J. L.; AMADEU, T.
P.; SEABRA, A. B.; OLIVEIRA,
M. G.; COSTA, A. M. A.
Topical S-nitrosoglutathionereleasing hydrogel improves
healing of rat ischaemic
wounds. Journal of Tissue
Engineering and Regenerative
Medicine, v. 5, n. 8, p. 612-619,
ago. 2011. Disponível em: <
http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/term.353/
full>. Acesso em: 28 jan. 2016.
DURÁN, Nelson; SILVEIRA,
Camila P.; DURÁN, Marcela;
MARTINEZ, Diego S. T.
Silver nanoparticle protein
corona and toxicity: a
mini-review. Journal of
Nanobiotechnology, v. 13, p.
55, 2015. Disponível em: <
http://jnanobiotechnology.
biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12951-0150114-4>. Acesso em: 28 jan.
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GADE, Aniket; GAIKWAD,
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Green Synthesis of silver
nanoparticles by Phoma
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em: 28 jan. 2016.
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polímeros

A incorporação de
biocerâmica em polímeros
anuncia novidades na
engenharia tecidual
Pesquisadora estuda o método para a criação de mantas que
poderão vir a induzir a regeneração óssea

Da redação
com a colaboração de
Patricia Zylberman
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se a engenharia tecidual – baseada que apresenta fase mineralógica semelhanna incorporação de métodos quími- te à do osso, no intuito de criar scaffolds.
cos, físicos e biológicos no desenvol“Scaffold é um material poroso que serve
vimento de tecidos artificiais do corpo hu- de arcabouço para o crescimento e proliferamano – conseguisse criar um compósito ção celular que pode ser colocado em pequecapaz de servir de suporte para a regene- nos defeitos ósseos, para instigar o desenração de um tecido ósseo danificado? Essa volvimento celular, criando um novo tecido
questão foi encarada como um desafio por ósseo”, esclarece Eliandra. As mantas dos
Lilian de Siqueira, aluna de pós-graduação polímeros PLA e PCL puros já são utilizado Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) – das em tratamentos odontológicos, porém,
Campus São José dos Campos, em sua dis- com intuitos diferentes. Por se tratarem de
sertação de mestrado. Sob a orientação de materiais bioabsorvíveis, ou seja, que são
Eliandra de Sousa Trichês, docente do cur- absorvidos pelo organismo, eles, ao serem
so de Engenharia de Materiais, e co-orien- colocados em uma incisão do paciente, têm
tação de Anderson O. Lobo, Lilian elaborou a única finalidade de promover a cicatrizauma pesquisa denominada Eletrofiação e ção de feridas. Por essa razão, é necessária
Caracterização de Compósitos de PLA/β- a mistura com a biocerâmica (β-TCP), um
TCP e PCL/β-TCP Visando Aplicações na material osteocondutor – induz o tecido ósEngenharia Tecidual, com uma bolsa auxí- seo a se regenerar – bioativo e biodegradável.
lio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
O projeto de Lilian de Siqueira teve difePessoal de Nível Superior (Capes). A aluna rentes fases. No período inicial, a mestranda
misturou separadamente os polímeros áci- fez um levantamento da literatura especiado polilático (PLA) e policaprolactona (PCL) lizada já existente. “Buscamos na literatucom partículas de β-fosfato tricálcico (β-T- ra o que estava sendo feito e as novidades
CP), biomaterial da classe das biocerâmicas dos estudos com o polímero para, assim,

iniciarmos o projeto e descobrimos que a obtiveram a incorporação de 1,5% e 8% em
engenharia tecidual e as biocerâmicas são massa do β-TCP – os estudos apontaram
campos nos quais há muito o que se estu- que quanto maior a incorporação da pardar”, contou. A parte prática se iniciou com tícula nas matrizes poliméricas, melhores
a síntese do pó de β-TCP no estado sólido, foram os resultados dos diferentes testes
por reação em laboratório, e sua caracteri- aos quais foram submetidos – e formaram,
zação para identificação da fase cristalina como desejado, mantas porosas, fibrosas e
interconectadas. “Os trabalhos citados na liformada.
Após essa etapa, a partícula de β-TCP teratura conseguiram incorporar nas manfoi incorporada em diferentes teores nas tas poliméricas no máximo 5% de partícula
diferentes matrizes poliméricas. Então, cerâmica, a qual se apresentava em escala
as novas soluções contendo as partículas nanométrica. No nosso caso, conseguimos
de β-TCP passaram pelo processo de incorporar até 8% de β-TCP em escala mieletrofiação para a obtenção das mantas. A crométrica”, afirma Eliandra. As mantas foeletrofiação top-down, como é chamada por ram caracterizadas por diferentes técnicas,
se tratar de um aparelho na vertical, foi o como, por exemplo, microscopia eletrônica
processo escolhido em razão de ser uma de varredura (MEV), para análise morfolótécnica muito simples, versátil e de baixo gica das mantas, espectroscopia de infravercusto. Esse aparato experimental tem três melho (FTIR), para verificação dos grupos
componentes: uma seringa para a contenção funcionais, calorimetria exploratória difeda solução polimérica, uma fonte de alta rencial (DSC) e análise termogravimétrica
tensão e um coletor metálico. As mantas (TGA) para determinação dos parâmetros
obtidas por eletrofiação apresentam fibras térmicos. Também foram realizados encom espessura em escala nanométrica.
saios de citotoxicidade e viabilidade celular
Tanto as soluções de PLA quanto a de PCL (MTT) in vitro e de bioatividade em solução
Unifesp EntreTeses junho 2016
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Artigo relacionado:
SIQUEIRA, L.; PASSADOR,
F. R.; COSTA, M. M.;
LOBO, A. O.; SOUSA, E.
Influence of the addition of
β-TCP on the morphology,
thermal properties and
cell viability of poly (lactic
acid) fibers obtained by
electrospinning. Materials
Science and Engineering: C,
v. 52, p.135-143, 1 jul. 2015.
Disponível em: <http://
www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0928493115002374>. Acesso
em: 15 dez. 2015.

de fluído corpóreo (SBF) para avaliação das
propriedades biológicas.
Uma grande variação de diâmetro
médio das fibras foi observada para ambos
os polímeros. O diâmetro médio das fibras
variou de 260±51 a 546±136 nm (nanômetros)
para as mantas de PLA e PLA/β-TCP e de
640±20 a 867±40 nm para as mantas de PCL
e PCL/β-TCP. Essa variação, no entanto,
não altera em nada o funcionamento das
mantas.
Os testes que se seguiram demonstraram
que tanto o PLA/β-TCP quanto o PCL/β-TCP
obtiveram um resultado satisfatório. Ainda
assim, há algumas diferenças na relação de
ambos os polímeros com a partícula. Ao adicioná-la ao polímero PLA, dependendo do
teor do β-TCP, notou-se um aumento do diâmetro da fibra, o que impediu a sua cristalização. Já quando se agregou ao PCL, além
dessa mudança, houve uma alteração na rugosidade da superfície da manta, o que tornou o compósito um ambiente favorável à
adesão celular.
“Comparando os dois polímeros, percebemos que o mais interessante seria trabalhar
com o PCL tentando, mais a frente, incorporar uma quantidade maior de partículas

Morfologia das mantas de PLA e PLA/ β-TCP

Morfologia das mantas de PCL e PCL/ β-TCP

Adesão Celular das mantas de PLA e PLA/ β-TCP

Adesão Celular das mantas de PCL e PCL/ β-TCP

Bioatividade das mantas de PLA e PLA/β-TCP

Bioatividade das mantas de PCL e PCL/ β-TCP

Imagens - arquivo da pesquisadora

Morfologia, adesão celular e bioatividade das mantas

Patricia Zylberman

Patricia Zylberman

A orientadora Eliandra de Sousa Trichês e a pesquisadora,
aluna de pós-graduação do Instituto de Ciências e
Tecnologia (ICT) - Campus São José dos Campos, Lilian de
Siqueira

de β-TCP a ele, deixando-o mais bioativo e
aumentando a taxa de degradação do compósito”, explica Eliandra. Quanto melhor for
a degradação do material, melhor será seu
funcionamento. “Para que ocorra a regeneração óssea, o material que está implantado
tem que se degradar com a mesma taxa que
o novo tecido cresce. Por essa razão, é importante incorporar o β-TCP, que tem uma
grande capacidade de degradação, ao polímero, que tem uma taxa mais lenta, balanceando-os”, afirma Lilian. Segundo a mesma, o tempo médio para a absorção dessa
manta no organismo é de pelo menos seis
meses.
Além da degradação, outras características das mantas demonstraram um bom
resultado. Apesar de em graus diferentes,
tanto as mantas de PLA/β-TCP quanto as de
PCL/β-TCP demonstraram uma alta bioatividade – capacidade dos materiais de se ligarem ou aderirem aos tecidos vivos adjacentes e formarem uma camada de apatita
similar à presente nos ossos. Após a realização de testes de viabilidade celular, as mantas de PLA/β-TCP e PCL/β-TCP exibiram
propriedade de biocompatibilidade, mostrando-se não citotóxicas, além de permitirem um ambiente favorável à adesão celular.
Como um próximo passo do projeto, as
pesquisadoras pretendem continuar tentando, cada vez mais, incorporar uma maior
quantidade de β-TCP nos polímeros PLA e
PCL para, desse modo, melhorar as propriedades de bioatividade, adesão celular e
degradação. O último passo antes de uma
possível comercialização do produto seria
a aplicação de testes em seres vivos. “Antes
de comercializar o produto, outros estudos
ainda são necessários. Nós realizamos somente os testes in vitro. Precisamos do ensaio in vivo para que possamos provar a eficiência total do que foi estudado”, finaliza a
pesquisadora.

O β-TCP após um
processo de incorporação
biocerâmica. Ao lado,
mantas poliméricas
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esde quando surgiu, o conceito de feminismo foi deturpado
por uma série de preconceitos e aspectos negativos que não
correspondem ao que ele realmente é. O objetivo do movimento feminista é simples: alcançar uma sociedade em que homens
e mulheres tenham direitos iguais, ou seja, sem hierarquia de gênero. “O feminismo é necessário, não apenas para que as mulheres
tenham direitos iguais, mas também para que possam ser
respeitadas em sua humanidade”, explica Djamila Ribeiro,
filósofa e pesquisadora do programa de pós-graduação
em Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade Federal de São Paulo
(EFLCH/ Unifesp) – Campus Guarulhos.
Para ela, não há como negar que vivemos em
um país machista, no qual as mulheres são oprimidas em todas as esferas sociais e estão em desvantagem em relação aos homens. Os indicadores são irrefutáveis. Basta citar, por exemplo, o
Relatório Global de Desigualdade de Gênero, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial no final
de 2015, que aponta a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Para cumprir o mesmo
trabalho, com as mesmas funções e qualificações, as
mulheres ganham 41% a menos.
A violência contra a mulher também é uma realidade. De acordo com o Mapa da Violência 2015: Homicídio de
Mulheres no Brasil, construído com base em informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, a agressão doméstica e familiar é a principal forma de violência letal praticada contra as mulheres no país. Dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em 2013,
comprovou-se que 50,3% foram cometidos por familiares, sendo a
maioria desses crimes (33,2%) atribuída a parceiros ou ex-parceiros.
Além da disparidade salarial e da violência, outros fatores que
– para a filósofa – explicitam a hierarquia de gênero e o machismo estrutural da sociedade são: assédio e violência sexual sofridos

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Vivaldo da Costa Lima (antropólogo), Zélia Gattai
e Jorge Amado na Igreja de São Francisco, em Salvador, no ano de 1960

Andréa Magnoni

A pesquisadora Djamila Ribeiro, que atua na área de Filosofia Política, com
ênfase nas relações raciais e de gênero, estuda a inserção de teorias feministas
nas ações das mulheres

docente da EFLCH/ Unifesp. O objetivo inicial do projeto era entender como o discurso
dessas intelectuais reverberam na ação política do movimento feminista.
Ambas as escritoras pertencem a contextos históricos diferentes, mas debatem
o que seria o sujeito “mulher”. “A frase: ‘Não
se nasce mulher, torna-se...’, de Simone de
Beauvoir, denota que existe uma construção e uma imposição social em relação ao
que é ser mulher. Beauvoir rompe com esse
determinismo biológico, que dizia que as
mulheres se comportavam de determinado
modo devido a uma suposta natureza feminina. Ela mostra que isso se impõe a nós, antes mesmo de nascermos”, afirma Ribeiro.
E exemplifica com uma divisão sexual que
existe desde a infância: “Se for menina, o
quarto será pintado de rosa e ela só poderá
‘brincar de boneca’. Existe uma construção
do feminino e exige-se que a mulher se enquadre. Entretanto, essa construção é social
e não biológica.”
Já a filósofa Judith Butler critica a categoria universal do movimento feminista, demonstrando que este deixa de fora muitas
mulheres. “Butler diz que o gênero é discursivo. Ela traz uma contribuição importante
para algumas correntes feministas que não
aceitam as mulheres transexuais como mulheres, por exemplo”, observa Ribeiro, que
ressalta a pluralidade do movimento feminista e suas vertentes. Os termos “transexual” e “transgênero” designam a condição
em que a identidade de gênero de um indivíduo não condiz com a que lhe foi atribuída no nascimento a partir de seu sexo
biológico.
Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

Preconceito distorce luta
pela igualdade de gênero

diariamente por um número crescente de
mulheres em diversos ambientes; representação política ínfima no Congresso Nacional;
alta mortalidade materna; criminalização
do aborto em parte devido à discussão precária sobre o tema; e educação sexista.
Outro dado importante evidenciado pelo
mapa da violência é que o número de mortes violentas de mulheres negras aumentou 54% em dez anos, passando de 1.864, em
2003, para 2.875, em 2013. No mesmo período, o registro anual de homicídios de mulheres brancas diminuiu 9,8%, observando-se
um recuo de 1.747 para 1.576 nos anos respectivos de 2003 e 2013. “O movimento feminista existe para reduzir as desigualdades
que resultam de uma mentalidade machista. Ainda assim, é um desafio pensar que somos mulheres, mas – apesar disso – não somos iguais. Uma mulher negra, por exemplo,
além de ser vítima do machismo, sofre com
o racismo”, argumenta a autora.
Em sua pesquisa de mestrado, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp), Ribeiro
estabeleceu como ponto de partida a análise comparativa entre as obras O segundo
sexo (1949) e Problemas de gênero (1990), produzidas respectivamente por Simone de
Beauvoir, intelectual francesa que desenvolveu reflexões fundamentais sobre o feminismo a partir da década de 1950, e Judith
Butler, filósofa estadunidense que retomou
um debate crítico sobre gênero, sexo e sexualidade na década de 1990.
A dissertação, apresentada no segundo
semestre de 2015, foi orientada pelo filósofo político Edson Luís de Almeida Teles,

A filósofa Judith Butler, durante conferência de abertura do
II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, realizado
em 2015 na Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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A pesquisadora Djamila
Ribeiro em palestra sobre
o feminismo negro

Dissertação de mestrado:
SANTOS, Djamila Taís
Ribeiro dos. Simone
de Beauvoir e Judith
Butler: aproximações e
distanciamentos e os critérios
da ação política. 2015. 102
f. Dissertação (Mestrado
em Filosofia) – Escola de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade
Federal de São Paulo,
Guarulhos (SP).
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Feminismo negro e interseccionalidade

Ao analisar a obra de Butler, que classifica o
discurso universal do feminismo como excludente, a pesquisadora optou por acrescentar ao estudo as reflexões trazidas anteriormente por autoras do feminismo negro,
que já identificavam privilégios das mulheres brancas em detrimento das negras.
“Autoras como Angela Davis, Grada
Kilomba e a educadora Sueli Carneiro já
apontavam que políticas universais não
atingem todas as mulheres. As negras estão
à margem desse discurso, não são representadas. Elas foram as primeiras a questionar
quem é o sujeito dessa representação”, complementa Ribeiro.
Na década de 1970, as mulheres negras
estadunidenses, como Beverly Fisher, denunciaram a própria invisibilidade dentro
das reivindicações do movimento, conforme registrou a pesquisadora em sua coluna
Escritório Feminista, disponível no site da
revista CartaCapital. No Brasil, o feminismo
negro ganhou força no fim dessa década e
no começo da de 1980, iniciando-se a luta
para que as mulheres negras se tornassem
sujeitos políticos.
“Eu, como mulher negra, não posso escolher se vou lutar contra o machismo ou
contra o racismo, se as duas opressões me
atingem”, endossa a filósofa. É justamente
nesse sentido que a interseccionalidade do
feminismo se faz necessária: é um conceito que reflete como as opressões se entrecruzam e trabalham conjuntamente ou de
forma isolada. “Não é possível falar de gênero, sem incluir classe e cor de pele, já que o
próprio racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra em situação de maior vulnerabilidade social. O racismo indica classe, coloca a população negra

em desvantagem. Não é possível lutar contra um tipo de opressão e fomentar outro. É
alimentar a mesma estrutura.”
Ribeiro ainda critica a conduta de certos movimentos sociais que atuam de maneira isolada e elegem quais sujeitos devem
ser representados. Para ela, os movimentos
sociais precisam de ações conjuntas, admitindo-se – dessa forma – que a luta contra
o racismo é uma luta da sociedade e não só
das mulheres negras, pois todos vivemos relações raciais. “As pessoas não negras também precisam ter esse comprometimento,
de pensar qual modelo de sociedade queremos. É a consciência negra também para
não negros.”
Para Teles, a importância do trabalho em
questão ultrapassa os aspectos acadêmicos
por retornar ao debate dos movimentos feministas, em especial ao das mulheres negras, projetando entre os movimentos sociais um segmento com visibilidade inferior
à sua importância. “Além de tratar das questões relativas às mulheres, Djamila Ribeiro
aponta para uma questão central da desigualdade social e de gênero: o reconhecimento das condições de existência e de resistência da mulher negra em um país ainda
racista ao extremo.”
Ainda de acordo com o orientador da dissertação, o estudo ganha maior relevância
porque qualifica o programa de pós-graduação em Filosofia da EFLCH/Unifesp ao abordar temas do mundo contemporâneo, a partir de investigações teóricas com a marca de
profundidade da Filosofia, mesclada à experimentação e ao agir político. “A pesquisadora desloca a universidade em direção
à sociedade e, com a mesma competência,
areja e torna produtiva a mencionada instituição, na qual insere as questões de nosso
cotidiano.”
Em 2015, o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) obteve grande repercussão
ao formular uma questão com a frase de
Simone de Beauvoir e propor como tema
da redação a violência contra a mulher. Em
tempos nos quais as denúncias de mulheres sobre violência e assédio são crescentes,
Ribeiro afirma que o Brasil não tem maturidade para discutir esses temas. “A partir da
questão do Enem, vimos quanto é necessário analisar o machismo e situações como o
racismo. Os avanços conquistados pelo movimento feminista são inegáveis. Mas também houve retrocessos. As pautas atuais do
feminismo ainda são as mesmas pelas quais
batalhávamos há muitos anos.”

Catálogo de programas
de pós-graduação
Todos os programas de pós-graduação oferecidos pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) nos seis campi que a compõem foram reunidos, de forma didática, em um catálogo que pode ser acessado por meio
do link: www.unifesp.br/entreteses.
Nele é apresentado um breve panorama descritivo de cada programa,
com seus principais objetivos, linhas de pesquisa e nota de avaliação atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), órgão do Ministério da Educação que avalia a excelência acadêmica dos programas de mestrado e doutorado no país.

www.unifesp.br/entreteses
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releituras dos autores clássicos
da literatura e do teatro
Formas do Teatro de Comédia
a obra de oduvaldo vianna
Wagner Martins Madeira
isbn 978-85-5571-005-6 – r$ 58,00

Este livro resgata do esquecimento Oduvaldo Vianna (pai de Vianinha, com quem é frequentemente confundido), homem de teatro
completo que mostrou exímio domínio da narrativa e da utilização
de recursos cênicos e procurou meios de expressão que representaram avanços em termos técnicos, ideológicos e empresariais. Wagner Madeira disseca suas obras teatrais – sobretudo as comédias −,
examina seus recursos cômicos e indica quais poderiam ser reencenadas atualmente com igual êxito. Excelente ocasião para lembrar-se de Oduvaldo e ter despertada a vontade de assistir a suas peças.

De Borboletas e Colibris em Sobrevoo
presença francesa nas crônicas machadianas
Dirceu Magri
isbn 978-85-5571-006-3 – r$ 60,00

Este livro aborda de modo original as crônicas semanais escritas por
Machado de Assis, nas quais, a partir de fatos da atualidade, o autor
pintava um retrato do Brasil do final do século xix: um país em busca de uma identidade e que tomava a França como modelo. Mostra
como autores franceses setecentistas não só influenciaram o estilo
e a temática de Machado, mas estiveram presentes em seus escritos
por meio de menções anedóticas e da aplicação de seus ditos à realidade brasileira, tornando esses pensadores nossos companheiros de
viagem no processo de constituição de nossa nação.
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