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A MICROCEFALIA?

EM BUSCA DO 
CORPO PERFEITO

DRA  SANDRA Q. MARENCO

ZIKA
O que já se sabe e o que ainda 

falta saber sobre a doença 
Entre 3 e 4 milhões de pessoas devem contrair o zika vírus em 

2016 no continente americano, com 1,5 milhão de casos no Brasil





DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA MICROCEFALIA Saúde seleciona boas 
experiências de combate 

ao Aedes Aegypti
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COMBATE AO CÂNCER É REFORÇADO 
COM UMA ESPONJA
Um grupo de jovens cientistas da Universidade Federal do Extremo Oriente da Rússia 
(UFEO) está realizando uma pesquisa com o intuito de criar uma nova geração de 
remédios contra o câncer.

O novo remédio terá como 
base o pigmento da es-
ponja do mar, que im-

pede o tumor maligno de proliferar, 
informa o serviço de imprensa da 
organização.

De acordo com um dos membros 
do grupo de pesquisa, professor 
sênior do departamento de quími-
ca orgânica, Maksim Zhidkov, um 
dos maiores êxitos da sua equipe é 
a síntese do alcaloide fascaplisine. 
“É um pigmento vermelho, que foi 
pela primeira vez extraído de uma 
esponja da espécie Fascaplysinopsis 
sp. (gênero Thorectidae), que habita 

os oceanos Pacífico e Índico, ainda 
em 1988”, disse, citado pelo serviço 
de imprensa.

“Agora, a equipe da UFEO está 
modificando a estrutura do fasca-
plisine para aumentar o seu índice 
terapêutico, que é um indicador im-
portantíssimo, equivalente à relação 
da dose mortal de uma droga à sua 
dose útil e que caracteriza a amplidão 
do efeito útil de qualquer remédio. É 
uma direção muito prometedora na 
criação da nova geração de remédios 
contra tumores”, diz Zhidkov.

O único problema mencionado 

pelos cientistas consiste no seguin-
te: só é possível obter quantidades 
muito pequenas dos compostos 
naturais necessários. Por isso, os 
pesquisadores enfrentam essa tarefa: 
“elaborar um método de síntese que 
permita obter compostos naturais 
em quantidades necessárias para 
testes biológicos completamente 
abrangentes”, diz o comunicado.

Atualmente, os estudos in vitro 
dos compostos naturais candidatos a 
serem usados como remédios contra 
tumores estão praticamente termi-
nados. Proximamente, começará na 
UFEO a etapa de estudos in vivo.

Fonte: Sputniknews



CIENTISTAS INVENTAM 
IMPRESSORA 3D CAPAZ DE 
PRODUZIR ÓRGÃOS HUMANOS
Bioengenheiros norte-americanos desenvolveram uma impressora 3D de tecidos 
orgânicos capaz de fabricar de forma estável ossos, cartilagens e músculos 
humanos utilizando células estaminais e polímeros, informou a revista Nature 
Biotechnology.
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“Nós apresentamos 
uma impressora inte-
grada de tecidos de 

órgãos (ITOP) capaz de fabri-
car construções estáveis de 
tecido em escala humana. Os 
resultados deste estudo nos 
trazem mais próximo da reali-
dade do uso de impressão 3D 
para reparar defeitos usando 
a própria engenharia de teci-
dos do paciente” – revelou à 
Reuters Health o Dr. Anthony 
Atala, da Wake Forest School 
of Medicine, da Carolina do 
Norte.

O formato correto de 
construção do tecido visa-
do é alcançado através da 
representação da imagem 
de dados clínicos como um 
modelo computacional ana-
tômico, que é interpretado e 
traduzido por um programa 
que controla os movimentos 
dos bicos da impressora, que 
dispersam células para locais 
específicos gerando as for-
mas do órgão.

“Tem sido um desafio pro-
duzir tecidos em escala hu-
mana com impressão em 3D, 
porque os tecidos maiores 
requerem nutrição adicional” 
– explicou Dr. Atala.

A sua equipe desenvolveu 
Fonte: Sputniknews
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um processo que eles chamaram 
de “sistema integrado de impres-
são de órgãos e tecidos”, que 
produz uma rede de pequenos 
canais permitindo que tecidos 
impressos sejam nutridos após 
serem implantados em seres 
vivos. Com tempo, a parte do po-
límero é eventualmente dissol-
vida e naturalmente substituída 
por tecidos orgânicos.

Para demonstrar a invenção, 
a equipe de pesquisa utilizou 
células-tronco para “fazer cres-
cer” uma mandíbula humana. 
Eles “imprimiram” igualmente 
uma orelha humana em tama-
nho real, que se assemelha com 
cartilagem normal sob microscó-
pio, com vasos sanguíneos que 
abastecem as regiões exteriores 
e sem circulação nas regiões in-
ternas (tal como em cartilagem 
de verdade).

Ambas as estruturas foram 
implantadas em ratos vivos, não 
sofrendo rejeição, ganhando va-
sos sanguíneos e, eventualmen-
te, se tornando parte do animais.

O novo método, no entanto, 
ainda não está pronto para es-
tudos clínicos, mas seus autores 
têm certeza de que não irá de-
morar até que a invenção passe 
a ser amplamente usada pela 
medicina regenerativa.



O fármaco, que já foi tes-
tado em animais, está 
sendo preparado para 

estudos clínicos com humanos. Já na 
primeira parte dos testes, candidatos 
de diversas partes do mundo serão 
analisados. A previsão é a de que a 
inovadora terapia chegue ao merca-
do russo em 2018 ou 2019. 

De acordo com os pesquisadores, 
o novo medicamento age estimulan-
do as forças do organismo para a luta 
contra o câncer. O tratamento, que se 
baseia em anticorpos monoclonais, 
bloqueia a interação das proteínas 
PD-1 e PD-L1, que faz com que as 
células cancerosas se pareçam com 

RÚSSIA CRIA NOVO TRATAMENTO 
CONTRA O CÂNCER
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Cientistas russos criaram um novo medicamento contra o câncer, que está sendo 
considerado mais eficaz e mais promissor do que os seus análogos ocidentais, 
segundo um relatório da empresa Biocad divulgado pela imprensa russa.

as normais. Com a neutralização das 
PD-1, o organismo torna-se capaz 
de detectar as células cancerosas e 
destruí-las. Ao contrário da quimiote-
rapia, essa abordagem não provoca 
destruição do tecido saudável. 

Atualmente, existem apenas dois 
medicamentos similares ao russo. La-
mentavelmente, nenhum deles está 
disponível na Rússia, uma vez que 
as fabricantes, Merck & Co e Bristol-
-Myers Squibb, não possuem licença 
no país. No entanto, de acordo com 
as análises realizadas até o momento, 
o novo remédio é mais eficaz do que 
os já existentes. 

Fonte: Sputniknews
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O Ministério da Saúde e 
os estados investigam 
4.268 casos suspeitos 

de microcefalia em todo o país. Isso 
representa 65,9% dos casos notifi-
cados. O novo informe divulgado 
nesta quarta-feira (16) aponta, 
também, que 2.212 casos foram 
investigados e classificados, sendo 
1.349 descartados e 863 confir-
mados para microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso, 
sugestivos de infecção congênita.

Os dados apresentados no 
informe seguem a Convenção 
Internacional para Distribuição 
dos dados epidemiológicos por 
Semana Epidemiológica, aprova-
da pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que são contadas de 
domingo a sábado. Ao todo, 6.480 
casos suspeitos de microcefalia fo-
ram notificados desde o início das 
investigações no dia 22 de outubro 
do ano passado e registrados até 
12 de março. Esse número reúne 
tanto as notificações que preen-
chiam as definições dos protocolos 
anteriores, como as notificações 
com os novos parâmetros adota-
dos desde o dia 9 de março, que 
definiu o perímetro cefálico igual 
ou inferior a 31,9 cm para meninos 
e, para menina, igual ou inferior a 
31,5 cm, para identificar casos sus-
peitos de bebês com microcefalia.

Os 863 casos confirmados ocor-
reram em 327 municípios, localiza-

dos em 19 unidades da federação: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Sergipe, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Pará, Rondônia, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Rio Grande do Sul. Já os 
1.349 casos foram descartados por 
apresentarem exames normais, 
ou apresentarem microcefalias e/
ou alterações no sistema nervoso 
central por causas não infeciosas.

Cabe esclarecer que o Ministério 
da Saúde está investigando todos 
os casos de microcefalia e outras 
alterações do sistema nervoso 
central, informados pelos estados e 
a possível relação com o vírus Zika 
e outras infecções congênitas. A 
microcefalia pode ter como causa 
diversos agentes infecciosos além 
do Zika, como Sífilis, Toxoplasmose, 
Outros Agentes Infecciosos, Rubéo-
la, Citomegalovírus e Herpes Viral.

A região Nordeste concentra 
79,5% dos casos notificados, sendo 
que Pernambuco continua com o 
maior número de casos que per-
manecem em investigação (1.226), 
seguido dos estados da Bahia (622), 
Paraíba (419), Rio de Janeiro (296), 
Rio Grande do Norte (277), Ceará 
(263), Maranhão (149), São Paulo 
(149),Tocantins (111), Mato Gros-
so(107) e Alagoas (104).

Ao todo, foram notificados 182 

óbitos por microcefalia e/ou alte-
ração do sistema nervoso central 
após o parto (natimorto) ou du-
rante a gestação (abortamento 
ou natimorto). Destes, 40 foram 
confirmados para microcefalia e/
ou alteração do sistema nervoso 
central. Outros 124 continuam em 
investigação e 18 já foram descar-
tados.

Do total de casos de microcefalia 
confirmados, 97 foram notificados 
por critério laboratorial específico 
para o vírus Zika. No entanto, o Mi-
nistério da Saúde ressalta que esse 
dado não representa, adequada-
mente, a totalidade do número de 
casos relacionados ao vírus. A pasta 
considera que houve infecção pelo 
Zika na maior parte das mães que 
tiveram bebês, cujo diagnóstico 
final foi de microcefalia.

Até o momento, estão com 
circulação autóctone do vírus Zika 
23 unidades da federação: Goiás, 
Minas Gerais, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Roraima, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, 
Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Sergipe, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Paraná.

O Ministério da Saúde orienta as 
gestantes adotarem medidas que 
possam reduzir a presença do mos-
quito Aedes aegypti, com a elimi-
nação de criadouros, e proteger-se 
da exposição de mosquitos, como 
manter portas e janelas fechadas ou 
teladas, usar calça e camisa de man-
ga comprida e utilizar repelentes 
permitidos para gestantes.

MINISTÉRIO SAÚDE INVESTIGA 4.268 
CASOS SUSPEITOS DE MICROCEFALIA

Fonte: Ministério da Saúde

Já foram investigados e classificados 2.212 casos, sendo 863 
confirmados para microcefalia e outras alterações do sistema 
nervoso central. Outros 1.349 casos foram descartados 



A escalada do vírus zika nos 
noticiários e nas agendas 
dos governantes reflete a 

preocupação com a crescente epi-
demia. Mais de 30 países e territórios 
já registram casos autóctones da do-
ença - a maioria deles no continente 
americano, incluindo o Brasil – e 
outros 17, como Alemanha, Espanha 
e Estados Unidos, notificaram casos 
de pessoas que contraíram a doença 
no exterior.

A gravidade da epidemia colo-
cou pesquisadores de todo o mundo 
em alerta e, embora muita coisa 
já tenha sido descoberta, muitos 
pontos sobre o zika continuam obs-
curos, como a relação do vírus com 
os casos de microcefalia que ainda 
não foi comprovada.

Reunimos em um infográfico os 
principais tópicos sobre o que já se 
sabe e o que ainda falta descobrir 
sobre o vírus zika. Confira abaixo:

O que já se sabe

Da família Flaviviridae e do gê-
nero Flavivirus, o vírus zika provoca 
uma doença com sintomas muito 
semelhantes aos da dengue, febre 
amarela e chikungunya. De baixa 

letalidade, causa febre baixa, hi-
peremia conjuntival (olhos verme-
lhos) sem secreção e sem coceira, 
artralgia (dores nas articulações) e 
exantema maculo-papular (man-
chas ou erupções na pele com 
pontos brancos ou vermelhos), 
dores musculares, dor de cabeça 
e dor nas costas.

O vírus é transmitido, na maio-
ria das vezes, pela picada dos 
mosquitos da família Aedes (ae-
gypti, africanus, apicoargenteus, 
furcifer, luteocephalus e vitattus), 
encontrados nas regiões tropicais 
da América, África, Ásia e Oceania. 

Entre 3 e 4 milhões de pessoas devem contrair o zika vírus em 2016 no continente 
americano, com 1,5 milhão de casos no Brasil
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ZIKA: O QUE JÁ SE SABE E O QUE 
AINDA FALTA SABER SOBRE A DOENÇA

A partir da picada infectada, a do-
ença tem um período de incubação 
de aproximadamente quatro dias 
até os sintomas começarem a se 
manifestar.  Os sinais e sintomas 
podem durar até sete dias. Há evi-
dências de que a doença pode ser 
transmitida por meio do contato 
com o sêmen infectado durante re-
lações sexuais. Grávidas infectadas 
também podem passar o vírus para 
o feto durante a gestação.

Como ainda não existe vacina 
ou um medicamento específico 
contra o vírus, o tratamento feito 
serve apenas para aliviar os sinto-



Fonte: Rede Brasil Atual
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mas. Assim, o uso de paracetamol, 
sob orientação médica, é indicado 
nesses casos.

As medidas de prevenção e 
controle da doença são as mesmas 
já adotadas para a dengue, febre 
amarela e chikungunya, como eli-
minar os possíveis criadouros do 
mosquito, evitando deixar água 
acumulada em recipientes como 
pneus, garrafas, vasos de plantas, 
fazer uso de repelentes, entre 
outros.

O que ainda não se sabe

Ainda não há dados consoli-
dados e precisos do número de 
casos da doença nos países que 
registraram a ocorrência do vírus. 
De acordo com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), 
braço da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) nas Américas, entre 
3 e 4 milhões de pessoas devem 
contrair o zika vírus em 2016 no 
continente americano. Cerca de 1,5 
milhão destes casos deve ocorrer 
no Brasil. O cálculo considera o 
número de infectados por dengue, 
doença transmitida pelo mesmo 
vetor, o mosquito Aedes aegypti, 
em 2015, e a falta de imunidade da 
população ao vírus.

A dificuldade na obtenção de 
números confiáveis de casos de 
infecção pelo vírus zika se deve 
ao fato de o vírus ser detectável 
somente por alguns dias no sangue 
das pessoas infectadas. Além disso, 
os médicos, assim como os exames 
laboratoriais, não conseguem di-
ferenciar com facilidade os casos 

de zika de doenças como dengue 
e chikungunya, que têm sintomas 
muito semelhantes.

Apenas uma em cada quatro 
pessoas infectadas são sintomáti-
cas, o que significa que somente 
uma pequena parcela de pessoas 
que desenvolvem os sintomas da 
infecção causada pelo vírus procura 
os serviços de saúde, prejudicando 
a contagem dos casos da doença.

No Brasil, as autoridades de 
saúde investigam a relação do vírus 
zika com o aumento da ocorrência 
de microcefalia, uma malformação 
que implica na redução da cir-
cunferência craniana do bebê ao 
nascer ou nos primeiros anos de 
vida, entre outras complicações. O 
Ministério da Saúde confirma 508 
casos de bebês que nasceram com 
microcefalia por infecção congê-
nita, que podem ter sido causadas 
por algum agente infeccioso, inclu-
sive o zika, com 49 mortes. A pasta 
ainda investiga mais 3.935 casos 
suspeitos de microcefalia no país. 
Outros 837 já foram descartados. 
A OMS quer saber por que os casos 
de microcefalia estão concentrados 
no país.

Apesar de o vírus zika ter sido 
encontrado ativo na saliva e na 
urina, ainda não há comprovação 
de que o contato com esse tipo 
de fluidos de pessoas infectadas 
possam transmitir a doença. Os 
pesquisadores da área de saúde 
também não sabem dizer ainda 
se há um período seguro durante 
a gestação em que as grávidas 
possam viajar para áreas afetas 

pela epidemia ou estar em contato 
com pessoas infectadas sem causar 
complicações para o bebê. Em ge-
ral, a maior vulnerabilidade ocorre 
durante os quatro primeiros meses 
de gravidez.

Outros dois pontos que não 
estão esclarecidos ainda é se, após 
contrair a doença, a pessoa fica 
imune ao zika e se as pessoas que 
são infectadas, mas não apresen-
tam sintomas, podem transmitir a 
doença.

Os órgãos de saúde de vários 
países da América do Sul e Central, 
incluindo o Brasil, também estudam 
o crescimento de casos da síndro-
me de Guillain-Barré (SGB) durante 
o surto de zika. A doença neurológi-
ca, de origem autoimune, provoca 
fraqueza muscular generalizada 
e, em casos mais graves, pode até 
paralisar a musculatura respiratória, 
impedindo o paciente de respirar, 
levando-o à morte.

De acordo com a OMS, o vírus 
zika pode causar outras síndromes 
neurológicas, como meningite, me-
ningoencefalite e mielite. Embora 
na região das Américas essas sín-
dromes não tenham sido relatadas 
até o momento, serviços e profissio-
nais de saúde devem estar alertas 
para as possíveis ocorrências.

*Com informações do Ministério 
da Saúde, Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças/EUA (CDC) 
e Organização Mundial de Saúde 
(OMS).
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EM BUSCA 
DO CORPO PERFEITO

Dra. Sandra de Q. Marenco 
Nutricionista Clínica
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Sandra de Quadros Marenco 
Pós Graduação em Nutrição 
Clínica - CRN2-0540  

Consultório: Rua Dr. Timóteo, 371 
Sala 302  -  Porto Alegre/RS  

Fone: (51) 9971.6217  
 nutr.marenco@bol.com.br  
www.portalnovosrumos.com.br/
blogs/sandramarenco

Tem se tornado bastante 
comum vermos pessoas 
de aparência muito sau-

dável, apresentando um corpo 
praticamente perfeito, e que mes-
mo assim sentem-se insatisfeitas, 
seja com uma gordurinha extra 
no abdômen, com a quantidade 
mais reduzida de músculos ou 
com qualquer outro detalhe. E com 
isso acabam cometendo abusos, 
seja no exercício extenuante, no 
excesso de suplementos ou algum 
tipo de nutriente, ou na restrição 
exagerada de outros alimentos, por 
considerarem que estão agindo de 
forma correta para atingirem seus 
objetivos. 

 
A mídia de certa forma colabora 

para “alimentar” esse desejo de 
perfeição, com a apresentação e 
divulgação de produtos milagrosos 
em corpos perfeitos. E na maioria 
das vezes os efeitos colaterais não 
são mencionados. Da mesma for-
ma, algumas Academias oferecem 
aos seus usuários alguns recursos 
potencializadores de massa muscu-
lar, que vão além dos suplementos 
usuais e permitidos pelos órgãos 
reguladores da saúde, como os 
anabolizantes. Estes produtos 

oferecem sérios riscos ao nosso 
organismo, sendo alguns de cará-
ter permanente (danos no fígado, 
entre outros).

 
Tanto a falta de exercícios quan-

to o excesso podem ser prejudiciais 
ao equilíbrio de nosso corpo. Uma 
bonita aparência nem sempre 
significa bom funcionamento de 
nossos órgãos. Por isso é muito 
importante que qualquer conduta 
(na atividade física ou na escolha 
de alimentos) seja amparada e 
orientada por profissionais sérios 
e experientes. Nunca se deixe 
levar por dietas ou suplementos 
milagrosos. 

Se você resolver iniciar um 
programa de exercícios físicos 
deve fazer um check-up prévio, 
monitorando dados cardiológicos 
e efetuando exames sanguíneos. 
Além disso, a atividade física ideal 
para alguns pode não ser a melhor 
opção para outros. E se você não 
está se exercitando regularmente, 
reinicie aos poucos, de acordo 
com cronograma indicado pelo 
educador físico, pois pode acabar 
provocando alguma lesão mais 
séria e crônica.

Da mesma forma em relação à 
dieta: procure manter uma alimen-
tação equilibrada (sem restrições 
exageradas de alimentos ou abu-
sos de suplementos). Jamais use 
anabolizantes. Se tiver dúvidas 
quanto aos alimentos corretos (ou 
suplementos) para manter o de-
sempenho, consulte profissionais 
dessa área; nunca copie dietas de 
amigos, de leigos ou de colegas de 

Academia. A dieta ideal para cada 
um deve levar em consideração di-
versos pontos, como doenças crôni-
cas, disponibilidade para realizar as 
refeições, tendências hereditárias, 
peso atual e peso ideal, objetivos 
a serem alcançados, entre outros. 
Essas informações são levantadas 
durante anamnese efetuada pelo 
profissional que irá elaborar a 
dieta. É importante também que 
periodicamente refaça exames, 
principalmente se estiver em uso 
de suplementos. Estes devem ser 
utilizados somente após a correção 
da alimentação. Os suplementos 
(Whey Protein, dextrinas, termogê-
nicos) isoladamente, sem uma ree-
ducação alimentar concomitante, 
não irão sanar os problemas de má 
alimentação. 

Se você quiser se manter forte, 
com disposição para as tarefas do 
dia-a-dia, prevenir doenças e ter 
um envelhecimento saudável, use a 
regra da moderação. Tanto o exercí-
cio diversificado e regrado quanto a 
alimentação colorida e equilibrada 
conduzem ao longo dos anos a inú-
meros benefícios que irão garantir a 
longevidade e a qualidade de vida.

Pense nisso com carinho: Mode-
ração! Equilíbrio! 



ESTUDO SUSPEITA QUE A 
MURIÇOCA TAMBÉM TRANSMITA A 
ZIKA
Estudo preliminar da Fiocruz Pernambuco aponta que o mosquito Aedes aegypti 
pode não ser o único transmissor do vírus Zika; a bióloga Constência Ayres Lopes 
identificou o vírus em uma alta carga viral nas glândulas salivares da popular 
muriçoca (Culex quinquefasciatus); suspeita foi reforçada em testes após os 
mosquitos terem sido infectados em laboratório; a pesquisadora ressalta, porém, 
que ainda é cedo para ter certeza de que o Culex transmite o vírus em seu habitat 
natural
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Um estudo preliminar da 
Fiocruz Pernambuco 
aponta que o mosquito 

Aedes aegypti pode não ser o único 
transmissor do vírus Zika, que já se 
espalhou por cerca de 40 países. Se-
gundo a pesquisa, a popular muri-
çoca (Culex quinquefasciatus) pode 
ser um potencial vetor do Zika 
vírus. Estudo liderado pela bióloga 
Constência Ayres Lopes identificou 
o Zika em uma alta carga viral nas 
glândulas salivares do Culex, após 
os mosquitos terem sido infectados 
em laboratório.

“Se o vírus alcança a glândula 
salivar, significa que o Culex pode 
disseminá-lo. Para comprovar isso, 
são necessários outros experimen-
tos, com amostras de mosquito de 
campo”, disse a pesquisadora.

Ela ressalta, porém, que ainda 
é cedo para ter certeza de que 

o Culex transmite o vírus e que 
serão necessárias pesquisas para 
confirmar a existência do vírus no 
mosquito em seu habitat.

“Com esse resultado a partir da 
análise de uma grande quantidade 
de amostras, poderemos idealizar 
se o Aedes é vetor exclusivo, se 
existem outros vetores e qual im-
portância de cada um no papel de 
transmissão”, observou Constância.

Os primeiros resultados suge-
rem que a Zika parece ter uma 
tendência de tempo de replicação 
inferior na muriçoca, o que pode 
ajudar a explicar a rápida dissemi-
nação da doença.

Segundo a bióloga, o interesse 
pela pesquisa surgiu pelo fato da 
primeira epidemia de zika fora do 
ambiente silvestre ter acontecido 
na Micronésia, na Oceania. “Lá o 
Aedes é raro, e os pesquisadores 
não analisaram o Culex, que é 
abundante em toda região tropical. 
Aqui no Recife, por exemplo, para 
cada Aedes capturado em campo, 
coletamos 20 mosquitos Culex”, 
diz ela.

Fonte: Brasil 247
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OS NEURÔNIOS PODEM SE 
REGENERAR. SE ESTIMULADOS PELO 
TRABALHO E EXERCÍCIOS
De acordo com um recente estudo sueco, o cérebro é capaz de se regenerar ao 
produzir novos neurônios funcionais. Uma pista encorajadora na prevenção do 
envelhecimento cerebral.

Por Martine Lochouarn – Le Figaro
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Pesquisadores suecos 
acabam de publicar os 
resultados de um estudo 

que, pela primeira vez, parece esta-
belecer que a produção de novos 
neurônios no hipocampo em seres 
humanos, que pensávamos ser 
muito pequena, está longe de ser 
insignificante, pois ela representa 
cerca de 2% ao ano de novos neu-
rônios neste órgão principal do 
armazenamento das lembranças. 
«Estes novos neurônios poderiam 
fornecer um potencial para a codi-
ficação posterior de novas informa-
ções », disse Claire Rampon (CNRS 
UMR 5169, Toulouse), que trabalha 
com as relações entre a memória, 
plasticidade e envelhecimento. «O 
que também é novo de acordo com 
este estudo, essa produção seria 
mantida de forma estável até uma 
idade avançada. Além disso, a taxa 
de renovação está próxima daquela 
observada em camundongos”. 
Resultados a serem confirmados, 
é claro.

Novos neurônios são ativados

Marcadores fluorescentes incor-
porados nos neurônios do hipo-
campo de camundongos indicam 

que novos neurônios formados de 
modo contínuo no animal estabe-
lecem conexões funcionais. «Se “in-
terrogamos” um camundongo so-
bre uma memória recém formada, 
podemos observar que esses novos 
neurônios estão ativados. Eles são 
preferencialmente utilizados para a 
codificação de novas informações 
e codificam também informação 
sobre a “data” na qual essa memó-
ria é formada.» Em camundongos 
mais velhos, normais ou modelos 
de Alzheimer, a produção de no-
vos neurônios também continua, 
mas sua maturação é mais lenta. 
«Ao estimular esses camundongos 
por exercícios de cognição ou por 
esporte, observamos que essa 
neurogênese acelera, explica Claire 
Rampon. Nesses camundongos 
modelos de Alzheimer, temos mos-
trado que um ambiente estimulan-
te previne o envelhecimento cog-
nitivo.» Agora resta compreender 
melhor os mecanismos biológicos 
em funcionamento por trás desses 
efeitos do ambiente.

Os estudos epidemiológicos 
apontam na mesma direção. Eles 
permitiram identificar alguns fato-
res que influenciam esse envelheci-
mento. «Conhecemos bem, através 
do estudo Cohorte Paquid, seguido 
na França há 25 anos, o efeito pro-
tetor de um nível sócio-cultural 
elevado. Um cérebro estimulado 
ao longo da vida, desenvolveu uma 
melhor rede neural, adquiriu uma 
maior plasticidade que lhe permite 
compensar mais facilmente e por 
mais tempo, os efeitos do enve-
lhecimento cerebral» salienta a 
Prof. Hélène Amieva, psico-geriatra 
(Inserm U897, Bordeaux).«Sentir-

-se cercado, incluído em uma rede 
social rica, tem um efeito benéfico 
claro na prevenção do declínio 
cognitivo.»

Uma alimentação saudável

O efeito protetor proveniente 
da atividade física, de uma ali-
mentação saudável, também foi 
demonstrado. Dentre os fatores 
associados a um envelhecimento 
cognitivo aumentado, as pato-
logias cardiovasculares, o dia-
betes, a hiper-colesterolomia, a 
hipertensão, danificam o cérebro. 
A institucionalização do efeito 
está sendo estudada atualmente. 
«Muitas vezes, logo após o declínio 
cognitivo avançado, parece que ele 
também pode contribuir para isso 
», especifica a pesquisadora. Por 
isso o desafio colocado para uma 
manutenção domiciliar.

Hélène Amieva lançou há três 
anos, em colaboração com vários 
centros de pesquisa, um estudo 
com mais de 600 pacientes. Seu 
nome é Etna, e foi concebido para 
avaliar o impacto de terapias não 
medicamentosas visando reduzir 
o declínio cognitivo na prevenção 
da doença de Alzheimer. «Estas 
técnicas são amplamente desen-
volvidas sem avaliação prévia.» Os 
resultados do estudo ainda não 
foram publicados, mas parece que 
os mais utilizados destes métodos 
não foram muito úteis. «Este estudo 
levará provavelmente ao questio-
namento de certas práticas atuais 
», ela adianta.

Fonte: Brasil 247
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Recentemente, publiquei 
um artigo sobre notas 
de um grupo de médicos 

argentinos  Médicos de comuni-
dades fumegadas, e do grupo de 
pesquisadores brasileiros em saú-
de pública Abrasco, que levantou 
a questão do papel potencial do 

SÃO OS PESTICIDAS QUE ESTÃO 
CAUSANDO A MICROCEFALIA?
É necessário que se leve a sério e se investigue a fundo a hipótese de que os 
pesticidas podem estar envolvidos no surto de microcefalia.

larvicida Pyriproxyfen no aparen-
te surto de bebês nascidos com 
defeitos congênitos envolvendo 
cabeças anormalmente pequenas 
(microcefalia).

 
O Pyriproxyfen é adicionado 

à água potável armazenada em 

recipientes abertos para interferir 
no desenvolvimento de mosquitos 
transmissores de doenças, matan-
do ou incapacitando-os.

 
A revista The Ecologist  publicou 

uma versão de meu artigo que, as-
sim como a publicação original no 

Por Claire Robinson, do CounterPunch
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GMWatch, rapidamente se tornou 
viral, provocando mais cobertura 
da mídia.

 
Esta cobertura gerou, por sua 

vez, uma reação furiosa do que 
pareceu um pelotão pronto a con-
denar aos berros quem ousasse 
pensar que o relatório argentino 
merecia crédito.

 
Por vezes, no entanto, o coro 

condenatório tem se mostrado 
extraordinariamente hipócrita, 
tratando os médicos argentinos 
como se estes fossem inimigos da 
verdade e da precisão, distorcendo 

os fatos mais básicos apontados 
pelos aqueles médicos.

 
Defensores de pesticidas inven-

tam teoria da conspiração ‘Pestici-
das provocam Zika’

 
Tomemos, por exemplo, a colu-

nista de gastronomia do Washing-
ton Post, Tamar Haspel. Haspel 
tuitou: “Não, os transgênicos e 
pesticidas não são os culpados pelo 
Zika. Que tal avaliar grupos pela 
quantidade de vezes que espalham 
teorias sem base em fatos? Uma 
classificação de credibilidade”.

 
Andrew Noymer, epidemio-

logista social da Universidade da 
Califórnia, Irvine, respondeu: “Pesti-
cida não é o culpado pelo Zika, mas 
não foi definitivamente descartado 
como responsável por defeitos 
congênitos. Entendeu? Que bom”.

 
Em resposta ao desafio de Noy-

mer, Haspel alegou que estava ape-
nas usando Zika como abreviação 
no Twitter para microcefalia! Noy-
mer respondeu: “Bem, então você 
está apenas mal informada”.

 
Não foi apenas Haspel que pa-

receu acusar supostos “teóricos da 
conspiração” de ligar o pesticida ao 
Zika. O cronista de comida do site 
Grist Nathanael Johnson também 
pareceu cair na mesma armadilha 
com um título que atacava uma 
“teoria furada conectando o Zika” 
à indústria dos agrotóxicos.

 
Mas os médicos argentinos 

apenas sugeriram que o larvicida 
Pyriproxyfen poderia ser um fator 
responsável pela microcefalia. 

Ninguém jamais afirmou que pes-
ticidas “causariam” o vírus Zika!

 
Outra conhecida apoiadora dos 

transgênicos, Julie Kelly, cometeu 
erro semelhante ao condenar o 
ator Mark Ruffalo por tuitar o que 
ela chamou de um artigo “ofensi-
vamente impreciso” que culpava 
“pesticidas – e não mosquitos – por 
transmitir o vírus Zika”.

 
Apenas bons amigos
 
Isso não quer dizer que uma 

parte da cobertura inicial da hi-
pótese dos pesticidas não sofreu 
de imprecisões reais. Os médicos 
argentinos se equivocaram quan-
do identificaram indevidamente a 
empresa que faz o larvicida como 
uma subsidiária da Monsanto.

 
Na verdade, a Sumitomo Chemi-

cal é uma parceira estratégica anti-
ga da Monsanto – vêm trabalhando 
juntas há quase duas décadas, mas 
a Monsanto objetivo não é dona 
da empresa. Mas é um erro com-
preensível, dada a proximidade da 
cooperação das empresas tanto no 
Brasil como na Argentina.

 
De qualquer forma, foi um erro 

que eu tomei o cuidado de não co-
meter no meu artigo para a Ecolo-
gist, que identificou o fabricante do 
larvicida apenas como um parceiro 
estratégico da Monsanto.

 
No entanto, o erro foi apro-

veitado por Nathanael Johnson, 
por exemplo, em seu título: “A te-
oria furada que liga o Zika vírus à 
Monsanto poderia dar fôlego aos 
mosquitos”.



 Ironicamente, este título, como 
já apontamos, é mais enganoso do 
que o erro sobre a conexão com a 
Monsanto.

 
“Pesticidas podem estar envol-

vidos” dizem cientistas
 
O que também é enganoso no 

título de Johnson é o fato de sugerir 
que a teoria do papel dos pesticidas 
(em relação à microcefalia, é claro, 
não ao Zika) pode ser descartada 
como ‘falsa’. A ideia de que este pes-
ticida em particular – e/ou outros 
pesticidas – pode estar ligado ao 
problema dos defeitos congênitos 
no Brasil não é algo que possa sim-
plesmente ser posto de lado ainda.

 
O Dr. David Morens, por exem-

plo, do Instituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas do National 
Institutes of Health, falou  à Public 
Radio International sobre a teo-
ria dos pesticidas: “É certamente 
plausível, mas ainda não temos in-
formação científica suficiente para 
estabelecer se é correta”.

 
Assim como alguns vírus, con-

tinuou, algumas toxinas têm sido 
associadas à microcefalia. “Então, 
a teoria de que um pesticida possa 
ser a causa neste caso do Brasil 
não está totalmente descartada”. 
Mais estudos são necessários para 
determinar as causas exatas, ele 
insistiu – e o mesmo vale para a 
hipótese do Zika:

 
“Posso dizer que, de tudo o que 

já ouvimos falar sobre os casos de 
microcefalia e a epidemia de Zika, 
e agora sobre a possível exposição 

aos produtos químicos ou pesti-
cidas, são alegações e hipóteses 
ainda sem respaldo científico”.

 
E, embora se tenha afirmado 

que o Dr. Francis Collins, diretor 
do National Institutes of Health 
americano “manifestou-se contra o 
relatório “em esboço” dos médicos 
argentinos”, o que Collins realmente 
fez foi classificar a teoria não como 
‘falsa’ mas como “interessante, mas 
ainda especulativa”.

 
O biólogo Dr. Pete Myers, em 

editorial publicado no site de no-
tícias Environmental Health News, 
salientou que a hipótese do pesti-
cida ainda é um “esboço”, como diz 
Collins, justamente porque falta 
uma investigação adequada sobre 
os agrotóxicos antes que possam 
ser comercializados:

 
“[São] hipóteses conflituosas [se 

o responsável pelo aumento nos 
casos de microcefalia é o Zika vírus 
ou o larvicida] com grandes con-
sequências se estiverem certas ou 
erradas. Teríamos mais condições 
de sabê-lo se os pesticidas fossem 
testados de forma mais rigorosa 
antes de utilizados”.

 
De fato, um dos mais impor-

tantes virologistas do mundo, Dr. 
Leslie Lobel, recentemente disse ao 
Guardian que não está claro se os 
casos de microcefalia no Brasil es-
tão ligados ao Zika vírus e que havia 
“uma forte possibilidade de haver 
uma relação com os pesticidas, que 
precisa ser investigada”.

 
A razão pela qual é preciso 

investigar é que, como apon-
ta Myers, há uma relativa falta 
de dados independentes sobre 
pesticidas como o pyriproxyfen, 
graças a um sistema regulatório 
inadequado.

 
Os médicos argentinos não são 

os culpados por essa falha regula-
tória, e não deveriam ser censura-
dos por levantar questões sobre 
algumas substâncias químicas.

 
Por que alguns mostram tanta 

avidez em rejeitar a sugestão dos 
médicos de antemão? Foi sugeri-
do que aqueles que levantaram a 
possibilidade de uma ligação entre 
o Pyriproxyfen e a microcefalia 
teriam interesses escondidos.

 
O professor Andrew Batholo-

maeus, por exemplo, um dos “espe-
cialistas” citados pelo Science Me-
dia Centre da Austrália em defesa 
da segurança do larvicida, afirmou: 
“Os jornalistas deveriam pesquisar 
o histórico das pessoas que fazem 
estas alegações já que o que está 
por trás e as potenciais consequ-
ências para a saúde pública podem 
ser muito mais interessantes do 
que as manchetes atuais”.

 
Mas não causa nenhuma sur-

presa que os médicos argentinos, 
que tiveram de lidar em primeira 
mão com o sofrimento causado 
pela “revolução” da soja transgê-
nica na Argentina, seguida pelo 
abuso de agrotóxicos, estejam 
particularmente atentos ao pa-
pel dos pesticidas para a saúde e 
o desenvolvimento da América 
Latina – e desconfiem dos atesta-
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dos de segurança da indústria de 
agroquímicos.

 
Os médicos afirmam que as co-

munidades locais estão enfrentan-
do uma crise de saúde aguda, que 
inclui crianças nascendo defeitos 
congênitos raros. No Brasil, o Ins-
tituto Nacional do Câncer aponta 
que a liberação dos transgênicos 
ajudou a transformar o país no 
maior consumidor de agroquímicos 
do mundo.

 
Além disso, alguns daqueles que 

atacam a hipótese dos pesticidas 
também poderiam ser acusados de 
ter seus interesses.

 
Julie Kelly, por exemplo, usa o 

seu artigo na National Review para 
atacar Mark Ruffalo não apenas 
por chamar a atenção para a tese 
do larvicida, mas também por fa-
zer campanha de conscientização 
sobre as mudanças climáticas e o 
fracking, por seu apoio às energias 
sustentáveis, e por ele confrontar 
publicamente o presidente da 
Monsanto sobre o impacto dos 
produtos da empresa:

 
“Nada disso é verdade, mas 

não se pode esperar que um cara 
que acha que os 322 milhões de 
americanos podem sobreviver à 
base de turbinas eólicas lide com a 
realidade. Esta semana, no entan-
to, a arrogância e a ignorância de 
Ruffalo ultrapassaram o limite. Ele 
tuitou um artigo ofensivamente 
impreciso que culpa pesticidas – e 
não mosquitos – pela transmissão 
do Zika vírus e por causar defeitos 
congênitos (foi retuitado mais de 

500 vezes). Ruffalo apressadamente 
põe a culpa em uma subsidiária da 
Monsanto (o que também terminou 
se mostrando falso), que definiu 
como a “verdadeira causa do surto 
de microcefalia do Brasil.” O ator 
foi criticado pelo New York Times e 
outros meios de comunicação por 
divulgar teorias da conspiração; de-
pois, Ruffalo retuitou um artigo que 
desmonta o boato, mas se recusou 
a reconhecer seu erro”.

 
Kelly, que é casada com um 

lobista da gigante de commodities 
agrícolas ADM, integra, assim como 
alguns funcionários da Monsanto, 
o fã clube de Kevin Folta – o cien-
tista que ama transgênicos e bebe 
Roundup, e que negou ter qual-
quer ligação a Monsanto, mesmo 
tendo recebido 25 mil dólares da 
empresa para seu programa de 
comunicação em biotecnologia e 
tendo outras conexões conhecidas 
com indústria.

 
Curiosamente,  Tamar Has-

pel  não parece  interessada 
%u20B%u20Bem explorar os laços 
de empresas como a Monsanto 
com acadêmicos de universidades 
públicas como Kevin Folta, além 
de ter sido ela mesma acusada de 
colaborar de forma estreita com a 
indústria agroquímica e de defen-
der a Monsanto.

 
E talvez o ataque mais virulento 

aos médicos argentinos, publicado, 
previsivelmente, na Forbes, teve a 
contribuição de mais um fã de Folta. 
Kavin Senapathy também assina 
frequentemente artigos com Hen-
ry Miller, climatocético e defensor 

convicto do DDT e outros pestici-
das controversos, sem falar de sua 
defesa da indústria do tabaco.

 
Então como ficamos?

Sim, pode-se dizer que os mé-
dicos da Argentina e algumas das 
pessoas que os apoiam são par-
ciais mas, como vimos, a acusação 
também vale para alguns daqueles 
prontos a desmerecer suas inquie-
taçoes.

 
A conexão com Monsanto pode 

ter sido acentuada de forma exa-
gerada pelos médicos, assim como 
pelas agências de notícias, mas 
não foi inventada – a Sumitomo 
Chemical é de fato um parceiro 
estratégico antigo da Monsanto.

 
Também houve um ataque 

descabido àqueles que chamaram 
a atenção para as preocupações 
dos pesquisadores brasileiros em 
saúde pública sobre o Pyriproxyfen 
e outros produtos químicos.

 
Como constatou um dos vi-

rologistas mais importantes do 
mundo, o que há é a necessidade 
de levar a sério e investigar a fundo 
a hipótese de que os pesticidas 
podem estar envolvidos no surto 
de microcefalia.

 
Tradução de Clarisse Meireles

Fonte: Cara Maiorl
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O ALCOOLISMO É O QUE MATA
Necessitamos saber diferenciar entre ‘bebedores sociais’ e seus pileques ocasionais e 
os doentes que sofrem do mal do alcoolismo.

Por Federico Edgardo Cavada Kuhlmann
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Eu estava no Chile, de férias, 
quando me li uma notícia 
no jornal, que depois se 

repetiu na TV, e me estremeceu: o 
falecimento do jornalista Guillermo 
Espíndola Correa, que foi governa-
dor da província de Loa entre 2004 
e 2006 – governo de Ricardo Lagos.

 
Foi encontrado morto em frente 

a uma loja de materiais de constru-
ção, na cidade de Arica. Segundo 

a matéria, ele viveu seus últimos 
dias “em situação de rua”, como a 
imprensa chilena chama os sem 
teto. Outras fontes diziam que sua 
tragédia pessoal e também a sua 
morte foram resultados da sua de-
pendência às bebidas alcoólicas.

 
Certamente, a grande maioria 

dos que leram ou viram as ma-
térias sobre o caso, na imprensa 
escrita e na televisão, disseram: 
“foi o vício que o matou”.

 
Sim, essa certeza nasce da visão 

que a maior parte da comunidade 
tem sobre o consumo “excessivo” 
de álcool.

 
Por isso, pensei em escrever 

este artigo. Queria contar a vocês 
que, se por um lado é verdade que 
em todos os lugares do planeta 
há muitas pessoas, homens, mu-
lheres e até mesmo adolescentes 
e crianças que são consumidores 
“excessivos”, nem todos são o que 
podemos chamar “bebedores so-
ciais”, esses que aproveitam uma 
festa de aniversário, ou um funeral, 
um encontro com amigos ou qual-
quer motivo especial para tomar 
além da conta. Há outra grande 
porcentagem de consumidores 
que são os alcoólicos doentes, e 
suponho que Guillermo Espíndola 
fazia parte desse grupo.

 
Alcoolismo, a doença
 
A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou que exis-
tem três enfermidades que são de 
origem desconhecida, são incu-
ráveis e mortais. Esses três males 

que afetam a humanidade são o 
câncer, a diabetes e o alcoolismo.

 
Sim, o alcoolismo. Segundo 

os estudiosos, uma porcenta-
gem importante da população 
mundial – cerca de 5%, estimas 
os cálculos – sofre com o proble-
ma. Essa estatística pode variar 
de um país para outro, mas é 
importante definir que essas 
pessoas não são o que chama-
mos “bebedores sociais”, e sim 
doentes, que nasceram com um 
fator que os torna dependentes 
do álcool e que esse fator nunca 
os abandonará. A única diferen-
ça entre essa doença e as outras 
duas citadas – câncer e diabetes 
– é que ela é recuperável.

 
Essa descoberta foi feita jus-

tamente por dois doentes alco-
ólicos, que antes provaram de 
tudo, sem sucesso, e se sentiam 
derrotados. Eles eram William 
Griffith Wilson e o doutor Bob 
Smith, dois alcoólatras que um 
dia se reuniram e descobriram 
que seu intercâmbio de doloro-
sas experiências alcoólicas lhes 
permitiu juntar forças para se 
afastar todos os dias da bebida. 
Descobriram que essa compre-
ensão de sua debilidade diante 
do consumo, que entender 
como “perdiam o controle” ao 
beber, que seu apoio mútuo, 
eram os fatores com os quais 
estavam conseguindo o que 
não haviam encontrado nem 
na medicina, nem na religião e 
nem em suas próprias decisões. 
Descobriram que a “perda de 
controle” se produzia logo após 
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o “primeiro copo”, ali nascia a 
ânsia por continuar bebendo, 
e o estágio seguinte já era algo 
que não podiam controlar vo-
luntariamente. Muitos médicos 
e científicos acreditam hoje que 
isso tem uma raiz biológica. 
Haveria, segundo estudos, uma 
porcentagem da população 
mundial que nasce con um fator 
orgânico que torna as pessoas 
dependentes do álcool.

 
Nem Bill Wilson e tampouco 

Bob Smith sabiam disso, mas sim 
sabiam que a colaboração entre 
duas pessoas que sofrem desse 
mesmo mal permite uma melhor 
recuperação. Foi por isso que 
no ano de 1935, na cidade de 
Akron (estado de Ohio, nordeste 
dos Estados Unidos), junto com 
outros doentes, eles criaram um 
grupo que denominaram Alco-
ólicos Anônimos, ou somente 
AA, onde seus membros só se 
conhecem pelo nome: Bill, Bob, 
Miguel ou João. Como regra 
básica, propuseram dizer “não 
ao primeiro copo” todos os dias. 
A esposa de Bill, que também 
sofria do mesmo mal que o ma-
rido e seguiu atentamente o que 
Bill e Bob faziam, percebeu que 
a família dos doentes também 
necessitava apoio, para que 
cada um deles pudesse entender 
como ajudar o doente. Assim 
foi criado o Al-Anon, com esse 
objetivo. Dessa forma, surgiram 
os dois caminhos que permitem 
a recuperação dos doentes.

 
Por isso, a revista Time, anos 

depois, incluiu Bill entre os 20 

primeiros heróis e ícones do 
Século XX, que dão exemplo de 
“coragem, autodomínio, exube-
rância, habilidade sobre humana 
e graça maravilhosa”, por esses 
doze passos criados pelo AA, 
que se iniciam com um: “admito 
que sou impotente diante do 
álcool, que minha vida se tornou 
ingovernável” que empurram no 
caminho da salvação.

 
Uma verdade dramática
 
Durante alguns anos, traba-

lhei para uma associação média 
que se dedicava a trabalhar com 
pessoas alcoólicas. Eu era o as-
sessor de imprensa da entidade, 
encabeçada por dois eminentes 
psiquiatras biólogos argentinos: 
os doutores Rozados e Rodríguez 
Casanova – ambos já falecidos 
–, que trabalhavam, assim como 
os demais colegas, derivando os 
pacientes aos grupos de AA.

 
Essa doença é uma verdade 

dramática que a sociedade ignora, 
e também a maioria dos médicos, 
por isso a triste morte de Guiller-
mo, em Arica, me pareceu um 
tema importante, que merecia 
destaque, para que muitos sai-
bam que ele provavelmente era 
um doente que não recebeu o 
tratamento adequado para seguir 
o caminho correto. Nem ele, nem 
sua família. Carolina, sua esposa, 
declarou à imprensa que Espín-
dola “era um homem brilhante, 
e que foi o álcool que o levou a 
se perder”. Talvez, se ela tivesse 
chegado a tempo ao Al-Anon, 
saberia que foi a sua doença, e 

não o álcool, que o matou.
 
Eu poderia contar aqui mil casos 

pude conhecer, durante os quaren-
ta anos em que me relaciono com 
o tema. Por exemplo, o de uma 
mulher – fotógrafa de profissão – 
que iniciou sua carreira alcoólica 
quando era apenas uma menina, 
tinha 7 ou 8 anos, e roubava gar-
rafas de vinho do avô. Não podia 
parar, até que chegou ao AA.

 
Me lembro de outro doente 

que era condutor de trens em 
Mendoza, província no centro-
-oeste da Argentina. Além de 
passageiros, ele transportava 
vagões com grandes quantida-
des de vinho. Num dia em que o 
trem teve descarrilhou, e ele não 
resistiu à tentação de aproveitar 
para tomar o vinho. Passou uma 
semana nas proximidades do local 
do acidente.

 
Outro caso foi o de uma mu-

lher, arquiteta, que estava em 
transe alcoólico desatado. Pelas 
noites, em sua casa, quando não 
havia bebida, ela tomava perfu-
mes. Tiveram que interná-la no 
hospital em uma oportunidade, 
para um tratamento de desinto-
xicação. Depois disso, a puseram 
em terapia intensiva no AA. Ela ia 
aos grupos ao meio-dia, de tarde 
e de noite. Conseguiu se recu-
perar, e chegou a ser a primeira 
mulher decana de arquitetura na 
mais importante universidade da 
América do Sul.

 
No Hospital Borda, o centro 

psiquiátrico de Buenos Aires, 
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havia um grupo de AA onde 
acudiam muitos internados que 
sofriam de males mentais. Lá, o 
problema era o pessoal auxiliar, 
que entrava com licores e outras 
bebidas e vendia aos pacientes. 
Lembro que o doutor Rozados, 
então chefe do setor de psiconeu-
roendocrinologia, lutava contra 
esse comércio ilegal, e que muitos 
dos homens do grupo iniciaram 
sua recuperação do alcoolismo a 
partir de então.

 
Sobre o tema médico, eu re-

cordo que há muitos anos atrás, 
na véspera de um natal, em Men-
doza, quando eu visitei um grupo 
de Alcoólicos Anônimos, durante 
uma reunião, percebi que um 
jovem contava como o seu mé-
dico havia recomendado o uso 
de barbitúricos como elemento 
útil para sua tranquilidade e dis-
tanciamento da bebida. Quando 
eu disse que poucos médicos 
sabiam sobre o alcoolismo, que 
o que receitavam era prejudicial 
para ele, agregando que podia 
dar o nome de algum médico da 
cidade que fizesse outro tipo de 
tratamento, vi que a coordenado-
ra do grupo, uma senhora de uns 
cinquenta anos, pediu a palavra. 
Imaginei que perguntaria quem 
era eu para falar assim dos médi-
cos, mas ela voltou seus olhos à 
minha direção e disse algo assim: 
“vocês me conhecem – dizia a to-
dos os participantes da reunião –, 
por isso quero falar sobre o que o 
Federico falou. Vocês sabem que 
sou médica e asseguro que se não 
houvesse encontrado o AA ainda 
estaria presa ao vício, e ele tem 

razão quando diz que nossa classe 
pouco sabe sobre o alcoolismo”.

 
O caminho a percorrer
 
Sem dúvidas, o caminho é esse, 

o que foi pavimentado em 1935 
por Bill Wilson e Bob Smith, os Al-
coólicos Anônimos, e tudo o que 
os grupos entregam a cada pessoa 
que sofre desse mal, que permite 
que elas vençam sua dependência 
e possam dizer às outras que se 
somam ao grupo: “não ao primeiro 
copo”, mantendo diariamente esse 
compromisso consigo mesmo. É 
verdade que isso não elimina a 
doença da vida dessas pessoas, 
mas pode deixá-la guardada numa 
caixinha de lembranças ruins, sem 
nunca esquecer que é um mal que 
pode reaparecer, e por isso todo 
cuidado deve ser permanente.

 
Também devemos aprender a 

não nos deixarmos enganar pelos 
tratamentos que prometem curas 
milagrosas, quase mágicas. Houve 
um caso de um futebolista, um 
famoso ex-jogador do River Plate, 
que fez um desses tratamentos, no 
Chile, mas nunca conseguiu sua 
recuperação.

 
Certa vez, quando fazia uma 

palestra sobre alcoolismo, nós dis-
semos: “uma pessoa muito pobre, 
que caminha pela rua há vários 
dias, que não come e se desmaia 
de fome. A polícia chama uma 
ambulância e o leva a um hospital. 
Aparece outro, em estado ébrio, 
anda aos tropeções, a polícia cha-
ma um furgão e o leva à cadeia”. 
Enquanto o que sofre de fome 

recebe um tratamento adequado 
ao seu estado, e está bem que 
assim seja, aquele que padece 
de uma doença mortal, como é 
o alcoolismo, vai parar numa cela.

 
Todos, absolutamente todos 

– sobretudo nesta região – ne-
cessitamos saber diferenciar 
entre “bebedores sociais” e seus 
pileques ocasionais e os doentes 
que sofrem do mal do alcoolis-
mo, e que morrem por ele, como 
morreu Guillermo Espíndola, em 
Arica. Esses doentes abundam 
em todo o mundo, e nós ainda 
não os descobrimos. Devemos 
saber que há diferenças entre 
uns e outros.

 
Tradução: Victor Farinelli

Fonte: Cara Maiorl



DEZ PASSOS PARA A 
LONGEVIDADE

O envelhecimento sau-
dável e a longevidade, 
com vida útil e praze-

rosa, só são alcanAçadas se usadas 
medidas preventivas e, quando 
necessário, na presença de patolo-
gias o adequado acompanhamento 
com orientação médica ou profis-
sional da saúde. Podem, entretanto 
serem observados dez passos que 
conduzem as idades avançadas e 
saudáveis:

•	 1º passo – Parar de fumar
•	 2º passo – Ter alimentação 

adequada
•	 3º passo – Combater o 

stress
•	 4º passo – Praticar exercí-

cios  
•	 5º passo – Conhecer a im-

portância do sono
•	 6º passo – Organização do 

tempo
•	 7º passo – Manter relacio-

namentos saudáveis 
•	 8º passo – Valorizar a pró-

pria vida
•	 9º passo – Observar cuida-

dos indicados pela ciência 
em relação a riscos da saúde 

•	 10º passo – Seguir rigorosa-

mente recomendações dos 
profissionais de saúde

Seguir os passos indicados leva 
ao conhecimento de que eles se 
mesclam e para observar cada qual 
obriga seguir os demais.

Analisemos cada passo:

1º passo  - Fumar cigarros de 
todo tipo, de palha ou assemelha-
dos, fabricado ou assemelhados, 
charutos etc., é prejudicar a si mes-
mo e aos que o cercam (é conheci-
do que são também prejudicados). 
Parar de fumar, é pois, um ato de 
amor a si e ao próximo.

A nicotina presente no fumo, 
nunca esta só, tem outros compo-
nentes que a tornam equivalente 
a uma droga pesada. Atinge o 
cérebro, depois de inalada em sete 
segundos disparando o gatilho para 
eventos cardiovasculares tais como 
alterações das taxas de gorduras 
prejudiciais; colesterol total (mau 
colesterol) triglicerídeos e propen-
são risco extremamente aumen-
tados de hipertensão, infarto do 
miocárdio, AVC (acidente vascular 

cerebral), cardiopatia isquêmica 
severa, arritmias..

Parar de fumar traz benefí-
cio imediato; no primeiro dia 
melhora o paladar e o olfato. 
Os indivíduos que já sofreram 
um infarto ou um acidente vas-
cular, abandonando o vicio do 
fumo diminuem logo em 50% 
a chance de passarem por nova 
ocorrência.

É possível abandonar o fumo?

-  Sim, é possível vencer a 
dependência. Se observada de-
pendência que obrigue, que ao 
acordar seja a primeira coisa a 
fazer já há necessidade de ajuda 
médica e colaboração dos fami-
liares (não adiantam criticas se-
veras e ameaças, são necessária 
compreensão e incentivo).

Dr. Roberto B. de Quadros 
Cardiologia - Medicina Interna  

NO
VO

S 
RU

M
OS

 | C
IÊ

NC
IA

 &
 SA

ÚD
E |

 n
º 2

07
 | 2

01
6

26



Dr. Roberto B. de Quadros
Medicina Interna - Cardiologia

Consultório: Av. Flores da Cunha, 
1953 - Sala 93  
Ed. Palace Center
Cachoeirinha/RS
Fone: (51) 9977.3653 
www.portalnovosrumos.com.br/
blogs/robertoquadros

2º passo - Alimentação ade-
quada baseada em usar gorduras 
saudáveis, cereais, fibras, peixes, 
verduras balanceadas as necessi-
dades individuais observadas às 
patologias existentes: diabetes, 
obesidade, hipertensão, cardiopatia 
isquêmica, doenças do fígado etc.

3º passo - Combater o stress, ou 
seja, não ocupar o tempo todo só 
com o trabalho, ou seja, dedicar-se a 
hábitos prazerosos, esportes, dança 
cinema, música, leituras e etc.

4º passo - Praticar exercícios, 
não necessariamente muscula-
ção (que também é válida, senão 
contra-indiciada) nas caminhadas 
(3x por semana com duração de 
uma hora).

5º passo - Dormir não é perda de 

tempo. O sono ocupa necessa-
riamente 1/3 de nosso tempo 
de vida.

Ele deve obedecer a um 
ritmo e um tempo adequado 
a cada indivíduo. Quem não 
dorme bem, passa o dia bo-
cejando e não cumpre bem 
nenhuma de suas necessidades 
e obrigações.

(vide nosso artigo, em rela-
ção ao sono na revista Novos 
Rumos: ano 13 nº 149)

6º passo - Organização do 
tempo, ou seja, distribuí-lo de 
forma que sejam cumpridos 
os encargos do trabalho, do 
lazer, e alimentar-se com tran-
qüilidade, não às pressas e sem 
controle adequado.

NO
VO

S 
RU

M
OS

 | C
IÊ

NC
IA

 &
 SA

ÚD
E |

 n
º 2

07
 | 2

01
6

27

7º passo - Manter relaciona-
mentos saudáveis no trabalho, no 
lar, na sociedade, ter amigos, amar 
e fazer-se amado.

Este 7º passo implica-se com 
combater o stress, praticar exercí-
cios etc.

8º passo - Valorizar a própria 
vida, ou seja, mesmo existindo uma 
doença, uma patologia limitante, 
de qualquer tipo (dificuldades para 
caminhar e outras) não se deixar 
abater e da melhor forma possível 
viver, palmilhar os passos da saúde 
com coragem.

9º passo - Observar os cuidados 
indicados pela ciência e proteger-
-se dos riscos referentes à genética, 
a idade, ao sexo, e as condições 
pessoais.

10º passo - Manter as referência 
do 9º passo e seguir rigorosamente 
as indicações do profissional mé-
dico, nutricionista, fisioterapeuta, 
dentista etc.

É favorável fazer de cada passo 
uma longa caminhada de vida 
prazerosa e atingir dessa forma a 
longevidade exemplar.

A vida é bela quando sabemos 
vive-la!
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PRIMEIROS TESTES APONTAM 
INEFICÁCIA DA PÍLULA DO CÂNCER
Eficácia da substância foi testada apenas em culturas de células, os chamos testes 
in vitro

Por Camila Boehm



Os primeiros testes com 
a fosfoetanolamina 
sintética, substância 

utilizada na pílula do câncer, mos-
traram que o conteúdo das cáp-
sulas não é puro e que ela não 
tem eficácia contra células cance-
rígenas.

A conclusão é de grupo de 
pesquisadores instituído pelo 
governo, em uma iniciativa coor-
denada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e o Minis-
tério da Saúde. Os pesquisadores 
concluíram que a fosfoetanolami-
na apresentou quatro substâncias 
diferentes. A eficácia da substância 
foi testada apenas em culturas de 
células, os chamos testes in vitro.

“No início, acreditávamos que 
havia apenas um componente na 
cápsula, que era a fosfoetanola-
mina pura, segundo o grupo da 
(Universidade de São Paulo do 
campus de São Carlos) afirmou. 
Quando realizamos as análises dos 
componentes da cápsula, percebe-
mos que tem cinco componentes 
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lá dentro”, disse Luiz Carlos Dias, 
professor do Instituto de Química 
da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), que participou da 
pesquisa na fase de caracterização 
e síntese dos componentes da 
pílula.

A quantidade encontrada de 
fosfoetanolamina era de somente 
32,2%, o restante incluía monoe-
tanolamente, fosfobisetanolamen-
te, fosfatos e pirofosfatos. “Essa 
fosfoetanolamina é impura, esses 
outros quatro componentes não 
deveriam estar dentro da cápsula”, 
disse o professor. O grupo de Dias 
foi responsável por isolar e carac-
terizar cada um dos componentes 
para que estes pudessem ser tes-
tados separadamente em células 
tumorais.

A partir daí, foram realizados os 
testes in vitro, no qual as substân-
cias são testadas em culturas de 
células. “Os resultados dos testes 
in vitro não foram muito animado-
res para a fosfoetanolamina. Eles 
mostraram nenhuma eficácia da 
fosfoetanolamina de matar células 
cancerígenas”, disse o professor.

Uma das impurezas, a fosfobi-
sentanolamina, também não apre-
sentou eficácia para matar células 
de câncer, mas, segundo Dias, “o 
interessante é que nem uma nem 
outra são tóxicas”. Já um terceiro 
componente, a monoetanolamina, 
apresentou um pequeno efeito 
antitumoral, mas muito menor 
quando comparado com dois anti-
tumorais utilizados no combate ao 
câncer: a gencitabina e a cisplatina, 

de acordo com o relatório.

A variação da quantidade de 
substância contida em cada cáp-
sula também foi apontada nos 
relatórios. Os pesos encontrados 
pelos pesquisadores variou de 
233 miligramas (mg) até 368 mg, 
quando o rótulo indicava “Fosfoe-
tanolamina sintética 500mg”. Para 
Dias, essa medição é extremamente 
importante porque, se o rótulo traz 
uma informação, o médico vai tra-
balhar com esse dado para prescri-
ção da substância ao paciente, de-
pendendo de seu peso e do efeito 
terapêutico desejado. Porém, nesse 
caso, havia menos miligramas que 
o indicado, induzindo a um erro na 
utilização.

Além disso, o paciente tomaria 
a cápsula com todas as impurezas 
identificadas pela Unicamp. “Olha 
só o perigo que é isso, a respon-
sabilidade, porque você não sabe 
os efeitos tóxicos que os outros 
componentes têm”, disse Luiz Car-
los Dias.

Os primeiros relatórios da pes-
quisa foram divulgados na última 
sexta-feira (18). Na última terça-fei-
ra (22), o Senado aprovou o projeto 
de lei que garante aos pacientes 
com câncer o direito de usar a fos-
foetanolamina, mesmo antes de 
ela ser registrada e regulamentada 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Testes em animais

A fase seguinte, que já foi ini-
ciada, é o teste in vivo das três 
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principais substâncias da cápsula, 
ou seja, em organismos vivos, neste 
caso, animais de pequeno porte.

O professor explicou que, nor-
malmente, quando os testes in 
vitro dão negativos, a substância 
não segue para testes in vivo. “Não 
sacrificamos animais para fazer 
testes com algo que in vitro não 
deu resultado, porque tem que 
usar animais de pequeno porte 
nas fases de testes in vivo. Então 
normalmente só vamos para testes 
in vivo com moléculas que são pro-
missoras nos testes in vitro”, disse 
o professor de química Luiz Carlos 
Dias, da Unicamp.

Mesmo com os testes in vitro 
tendo apresentado resultados de-
sanimadores, os testes em animais 
vão ser realizados, segundo Dias, 
devido a uma pressão popular. 
Na avaliação do pesquisador, no 
entanto, “a cápsula hoje, como ela 
está com esses cinco componentes, 
não deveria ser ingerida por nin-
guém, sem saber o que cada com-
ponente provoca no organismo”.

Monoetanolamina

Dias informou que a monoe-
tanolamina, que apresentou uma 
atividade antiproliferativa das célu-
las cancerígenas, ainda passará por 
mais estudos. “A monoetanolami-
na, que ainda não foi determinada 
se é tóxica ou não, ela tem um 
pequeno efeito antitumoral. Isso 
[pesquisa] está em andamento, 
porque nós não esperávamos que 
ela fosse apresentar, mesmo que 
pequeno, um efeito antitumoral. 

Fonte: Rede Brasil Atual

Nós esperávamos a fosfoetanola-
mina apresentando [efeito antitu-
moral]”.

Na próxima semana, segundo 
o professor, um relatório mais de-
talhado das pesquisas, contendo 
toda parte de avaliação e síntese, 
será entregue ao Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação.

Histórico

A fosfoetanolamina sintética foi 
estudada pelo professor Gilberto 
Orivaldo Chierice, hoje aposenta-
do, quando ele era ligado ao Grupo 
de Química Analítica e Tecnologia 
de Polímeros da USP. Algumas 
pessoas tiveram acesso gratuito às 
cápsulas contendo a substância, 
produzidas pelo professor, porém 
sem aprovação Anvisa. Esses pa-
cientes usaram a substância como 
se fosse um medicamento contra 
o câncer.

Em junho de 2014, uma portaria 
da USP determinou que substân-
cias em fase experimental deve-
riam ter todos os registros antes 
de serem distribuídas à população. 
Desde então, pacientes que tinham 
conhecimento das pesquisas pas-
saram a recorrer à Justiça para ter 
acesso às pílulas. O projeto apro-
vado no Senado busca resolver 
a questão do acesso, liberando o 
uso da substância mesmo sem o 
registro da Anvisa.

Assim, diante da expectativa 
gerada em torno do efeito anti-
tumoral da fosfoetanolamina, o 
Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação criou o grupo de traba-
lho para testar a “pílula do câncer”. 
O objetivo é investigar os efeitos 
da substância e esclarecer se ela é 
efetiva contra a doença. “O único 
objetivo é esclarecer. Não é fazer 
alguma coisa contra o pessoal de 
São Carlos ou a favor. Todo mun-
do torce obviamente para que o 
negócio seja verdade, mas nós 
temos que esclarecer”, disse Luiz 
Carlos Dias.

Legalidade

No último dia 14, a Sociedade 
Brasileira de Cancerologia (SBC) di-
vulgou nota dizendo que não apoia 
a legalidade da chamada pílula 
do câncer. Na semana anterior, o 
plenário da Câmara dos Deputados 
havia aprovado o Projeto de Lei 
4.639/16 autorizando a produção 
da fosfoetanolamina sintética. O 
projeto, assinado por 25 parlamen-
tares de diversas legendas, seguiu 
para o Senado, onde foi aprovado.

A Anvisa também se manifestou 
dizendo que vê com preocupação 
a aprovação do projeto. A agência 
reguladora argumentou que a fos-
foetanolamina é uma substância 
utilizada há 20 anos de maneira 
ilegal e que nunca foi testada de 
acordo com as metodologias cien-
tíficas internacionalmente utiliza-
das para comprovar sua segurança 
e eficácia.
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MEMÓRIAS DA INFÂNCIA. POR QUE ELAS 
SÃO TÃO ESCASSAS E IMPRECISAS?
A criação frenética de neurônios em crianças menores de 3 anos poderia explicar a 
dificuldade em recordar este período na idade adulta.

É uma questão que intriga 
os cientistas há muito 
tempo: por que temos 

pouca ou nenhuma recordação da 
nossa infância? Paul Frankland e 
Sheena Josselyn do Hospital para 
crianças doentes de Toronto, no 
Canadá, podem ter a resposta para 
este mistério: a multiplicação sig-
nificativa dos neurônios antes dos 
três anos de idade modificaria os 
circuitos cerebrais associados à me-
mória, resultando em uma perda 
das lembranças criadas durante os 
primeiros anos de vida. Eles apre-
sentaram seus resultados no dia 
24 de maio, durante a conferência 
anual da Associação canadense das 
neurociências, em Toronto.

Os pesquisadores testaram sua hi-
pótese em camundongos que foram 
submetidos ao labirinto de Morris, 
um dispositivo frequentemente 
utilizado para avaliar a memória do 
roedor. Nesse teste, o animal deve 
encontrar seu caminho até uma pla-
taforma situada fora da água.  A equi-
pe do Dr. Frankland observou que os 
camundongos mantêm na memória 
o caminho a ser percorrido por cerca 
de  24 horas. Ao impedir a produção 
de neurônios no hipocampo, uma 
região do cérebro conhecida por sua 
importância na aprendizagem e na 
memória, os pesquisadores desco-
briram que os camundongos podiam 
lembrar do caminho durante vários 

dias. Por outro lado, ao favorecer a 
neurogênese, a multiplicação dos 
neurônios em camundongos adul-
tos, estes últimos esqueciam como 
sair do labirinto.

Para Daniel Gérard, chefe do de-
partamento de psiquiatria infantil no 
Hospital Pierre Wertheimer, em Bron, 
esses resultados são muito interes-
santes. «A memória não é algo fixo, é 
um processo ativo e dinâmico. Quan-
do o bebê nasce, seu cérebro ainda 
não está maduro no nível neuronal, 
ele explica, porque novos neurônios 
serão criados. Ao se fixarem, eles vão 
desestabilizar as lembranças existen-
tes. Sabemos agora que quando a 
criança nasce, o número de conexões 
neuronais diminui para selecionar as 
vias neuronais mais eficientes.» Com 
toda esta reorganização cerebral, 
«o cérebro deverá esquecer onde 
ele armazenou as informações », 
acrescenta Paul Frankland. Para criar 
uma lembrança que persiste, é pre-
ciso repetir inúmeras vezes, a coisa 
a ser memorizada, para registrá-la 
corretamente na memória, «sem 
esquecer a importância do sono que 
estabiliza as lembranças » especifica 
Daniel Gérard.

As lembranças de crianças não 
são confiáveis

Seja em adultos ou em mais 
jovens, para poder compreender 

os traumas passados, coletar seus 
depoimentos em processos judiciais 
envolvendo geralmente violências 
ou toques sexuais, as lembranças 
de infância estão sendo muito so-
licitadas. «É preciso tomar o maior 
cuidado com elas, alerta o médico, 
pois as lembranças trazidas não são 
sempre confiáveis e são muitas vezes 
fragmentadas, especialmente antes 
dos 7 anos de idade, ele explica. Elas 
podem parecer pouco creditáveis 
de que algo aconteceu claramente ».

Estes resultados colocam em prá-
tica a maioria das teorias atuais sobre 
a amnésia infantil, ou seja, a ausência 
de lembranças antes dos três anos de 
idade, que associa a capacidade em 
recordar acontecimentos em longo 
prazo, antes do desenvolvimento da 
fala e da consciência de si mesmo. A 
equipe canadense espera confirmar 
a importância da neurogênese na 
amnésia infantil, com jovens pacien-
tes sofrendo de tumores cerebrais. 
Seus tratamentos tendo como efeito 
colateral retardar o surgimento de 
novos neurônios, os pesquisadores 
verificarão se nessas crianças a lem-
brança do que elas vivenciaram um 
pouco antes da quimioterapia está 
preservada.

Fonte: Brasil 247

Por Alice Flores
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UM VELHO HÁBITO VAI SENDO APAGADO
Apesar do Brasil registrar ma queda de 30% no número de fumantes ao longo da 
última década, 10,8% dos brasileiros mantém o hábito de fumar cotidianamente; 
associado a doenças como câncer, infarto e enfisema, dentre outros problemas de 
saúde, o tabagismo mata cerca de metade dos seus usuários; saiba mais sobre o 
problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Coração & Vida 

Faz mal, custa caro, deixa 
marcas. As muitas cam-
panhas governamentais 

e não-governamentais reforçam a 
todo momento, há décadas, todos 
os males causados pelo tabagismo.

Bem, essa batalha que se in-

tensifica ano a ano está sendo 
bem travada pelos movimentos 
antitabaco, porque os números de 
usuários estão caindo.

Ainda assim, a guerra está longe 
do fim. Especialmente quando se 
fala em acabar com o hábito de 
acender o primeiro cigarro ainda 
na juventude.

Fonte: Brasil 247
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Há apenas cerca de qua-
renta anos que o efeito 
anticoagulante da aspi-

rina, já bem conhecido para conter 
a febre e as dores, foi descoberto. 
Assim, a hipótese foi levantada, 
confirmada por vários estudos ao 
longo dos anos 1970 e 1980, que 
ela poderia desempenhar um papel 
preventivo contra o infarto e os aci-
dentes vasculares cerebrais (AVC) 
isquêmicos. O ácido acetilsalicílico 
age com efeito sobre a agregação 
de plaquetas sanguíneas e impede 
a formação de coágulos.

«As placas de ateroma, de-
pósitos de gorduras nas artérias, 
constituem um terreno fértil para 
o surgimento desses coágulos 
sanguíneos, especialmente nas 
coronárias que irrigam o músculo 
cardíaco », explica o Prof. Gabriel 
Steg, cardiologista no Hospital Bi-
chat (Paris). «Ao afinar o sangue, a 
aspirina reduz sua formação que é 
responsável pelo infarto do miocár-
dio e o acidente vascular cerebral.»

Cuidado! Ela não age sobre 
outros fatores de risco como a 
hipercolesterolomia. E parece que 
seu impacto é diferente conforme 
o sexo. De acordo com um estudo 
realizado pela Escola de Medicina 
Stony Brook em Nova Iorque (Esta-
dos-Unidos), publicado em 2006, 

ela protegeria melhor o coração, no 
caso dos homens, e mais o cérebro, 
no caso das mulheres.

Mas o fato é que, prescrita após 
um infarto, uma embolia ou um aci-
dente vascular cerebral, a aspirina 
reduz em 20% a mortalidade e o 
risco de recorrência dos pacien-
tes. «O tratamento de afinamento 
também é prescrito para o resto 
da vida para pacientes com um 
stent (uma protése metálica que 
mantém o fluxo sanguíneo nas 
artérias obstruídas por ateroscle-
rose) para prevenir a formação de 
coágulos sanguíneos », acrescenta 
o cardiologista.

Sem automedicação ou over-
dose

A ação fluidificante da aspirina é 
observada em doses baixas, de 75 a 
160mg por dia, muito mais baixas 
que as doses de 500 ou 1000mg 
utilizadas para aliviar as dores. 
Nesta baixa dosagem, os efeitos 
colaterais são raros , no entanto, 
não excluídos. De fato, a fluidifi-
cação do sangue cria de fato um 
risco aumentado de hemorragias, 
gastrointestinais em três quartos 
dos casos, mas também cerebrais. 
Os pacientes submetidos a esta 
terapia devem, por exemplo, ter 
muito cuidado com uma possível 

overdose se estiverem tomando 
um anti-inflamatório não esterói-
de (aspirina ou ibuprofeno) em 
dose analgésica em caso de dor 
de cabeça ou síndrome gripal, por 
exemplo.

É por isso que a aspirina não 
é recomendada como prevenção 
primária, ou seja, em pessoas livres 
de qualquer acidente cardiovas-
cular e não apresentando risco 
cardíaco elevado. «A relação risco/
benefício deve ser avaliada caso a 
caso. O risco de efeitos colaterais 
(intolerância gástrica, hemorra-
gias, alergias) não deve ser maior 
do que o benefício proporcionado 
pelo medicamento, enquanto a 
possibilidade de um infarto é fraca 
», explica o Dr. Steg que adverte 
contra a automedicação. Embora 
a aspirina tenha a dupla vantagem 
de ser barata e em venda livre, 
não há motivos para ficar sem o 
conselho do seu médico antes de 
absorvê-la diariamente para seu 
coração.

ASPIRINA, BOA PARA O CORAÇÃO. 
MAS SÓ PARA DOENTES CONFIRMADOS
A aspirina é útil no tratamento e na prevenção de doenças cardiovasculares, mas 
apenas para pessoas em risco.

Fonte: Brasil 247

Por Juliette Camuzard
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OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA. COMO LIDAR 
COM O EXCESSO DE PESO NOS JOVENS

A obesidade, com seu 
impacto sobre a saú-
de, física e psicológica, 

representa um problema impor-
tante de saúde pública, que não 
poupa nenhuma faixa etária. Os 
programas implementados em 
todo o mundo para conter o que 

foi definido como epidemia, tem 
demonstrado uma eficácia na 
prevenção, mas o problema surge 
quando o excesso de peso signifi-
cativo já está presente.

Na França, dezenas de milhares 
de crianças e adolescentes estão 

com sobrepeso. A maioria tem ape-
nas um excesso de alguns quilos, 
mas uma pequena parte entra na 
definição de «superobesidade», o 
que corresponde a um IMC (índice 
de massa corporal) de 50 na idade 
adulta – um homem de 1,75 m que 
pesa 153 kg. Trata-se de adolescen-

O Dr. Gianpaolo De Filippo, endocrinologista pediátrico no Hospital Bicêtre (APHP), 
explica as especificidades dos cuidados com jovens com obesidade grave.

Por Gianpaolo De Filippo
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Fonte: Correio do Brasil

tes com peso que ultrapassa com 
frequência os 120 kg (por compa-
ração, o peso normal médio de 
um rapaz de 16 anos de idade, é 
de cerca de 60 kg).

• Quais são as consequências 
do excesso de peso significativo 
em um organismo em pleno cres-
cimento?

Até recentemente, a maioria 
das doenças conhecidas por es-
tarem ligadas à obesidade eram 
consideradas como privilégio da 
idade adulta. No entanto, não 
somente podemos encontrar em 
idade precoce, hipertensão ar-
terial como também a esteatose 
hepática (acúmulo de gordura no 
fígado), apneias do sono (distúr-
bios da respiração que ocorrem 
durante o repouso noturno), até 
predisposição para o diabetes, 
mas esses adolescentes acumu-
larão os efeitos do excesso de 
peso significativo com o passar 
do tempo.

• Qual é o impacto do excesso 
de peso na vida dos adolescentes?

As anomalias metabólicas não 
são o problema principal desses 
adolescentes. Sem que seja ne-
cessário entrar nos detalhes de 
uma avaliação psicológica deta-
lhada, as consequências sobre 
o equilíbrio psicoemocional do 
sobrepeso precoce, que continua 
a se agravar ao longo dos anos, 
são bem evidentes. Gradualmente 
dessocializados e auto-conde-
nados ao isolamento que pode 
chegar a formas graves, esses jo-
vens não fazem mais planos para 

o futuro e nem imaginam que um 
dia, eles possam sair de seu estado.

• Quais são as propostas uma vez 
que a prevenção falhou?

De 1995 a 2010, temos tratado 
um grande número de crianças e 
adolescentes obesos: mais de 90 
% não puderam estabilizar o seu 
peso e nem melhorar visivelmente 
as consequências da obesidade. 
As regras habituais de higiene ali-
mentar, eficazes, sobretudo para a 
prevenção ou para a correção da 
obesidade moderada, se revelaram 
rapidamente um fracasso para as 
obesidades graves.

Em 2010, retiramos as conse-
quências de nossos fracassos ao 
dedicarmos nosso esforço para a 
grande obesidade e concentramos 
nossa oferta de cuidados em um 
programa de cirurgia bariátrica, 
ou seja, a cirurgia da obesidade. As 
indicações são rigorosas: previsão 
de peso superior a 120 kg aos 16-18 
anos, falha dos cuidados clássicos 
bem estruturados. As técnicas 
utilizadas em adultos - anel gástri-
co, gastrectomia vertical, bypass 
gástrico – também podem ser utili-
zadas em adolescentes, em um am-
biente altamente regulamentado.

Após uma primeira experiência 
com o anel gástrico (um anel é 
preso ao redor do estômago, com 
a criação de uma bolsa promoven-
do uma sensação de saciedade 
mais precoce e importante), nos-
sa equipe focou sua atenção na 
gastrectomia vertical: trata-se da 
redução definitiva do volume do 

estômago, que é realizada graças à 
experiência da equipe cirúrgica do 
Hospital Antoine-Béclère com quem 
nós trabalhamos, por via única. Isto 
significa que o cirurgião cria uma 
passagem com uma única incisão no 
abdômen, de 2,5 cm em vez das 4-5 
incisões da técnica convencional, 
reduzindo assim a agressividade do 
procedimento cirúrgico.

Atualmente, nossa unidade as-
segura cerca de trinta intervenções 
por ano. Os resultados foram bri-
lhantes, sem complicações até o 
momento e, sobretudo com a per-
cepção por todos os pacientes de 
uma melhoria da qualidade de vida. 
A evidência de obesidade massiva, 
resistente, evoluindo rapidamente 
na adolescência, se tornou nossa 
indicação. A cirurgia está no centro 
de um percurso de cuidados que 
acompanhará a pessoa ao longo 
de sua vida, pois uma gestão eficaz 
deve considerar a obesidade como 
uma doença crônica em si.

Na França, a cirurgia bariátrica é 
permitida em adolescentes apenas 
por derrogação. Não se trata do 
tratamento ideal, mas é o único a 
ter mostrado sua eficácia a curto e 
médio prazo em situações de obe-
sidade grave e evolutiva.

Quando esses pacientes perdem 
40 kg, abrimos-lhes um horizonte 
completamente novo que eles an-
teriormente não se permitiam mais 
levar em consideração.
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Na Inglaterra, crianças 
de 5 anos comem  e 
bebem o equivalente 

de seu peso em açúcar todo ano, 
ou 22 quilos em média. Isso é três 
vezes mais que a quantidade anual 
recomendada. Após esta constata-
ção alarmante, o Public Health En-
gland, principal órgão de pesquisa 

DOCE E PERIGOSO. NOVO APLICATIVO 
REVELA O AÇÚCAR ESCONDIDO NA 
NOSSA ALIMENTAÇÃO

em saúde pública, lançou no dia 4 
de janeiro uma campanha de pre-
venção assim como um aplicativo 
inédito para smartphone.

Denominado «Sugar Smart» 
(«o aplicativo inteligente na de-
tecção do açúcar »), este aplicativo 
gratuito oferece aos usuários a 

quantidade de açúcar contida em 
alimentos e bebidas, em gramas 
e em quantidade de pedaços de 
açúcar. Basta digitalizar com seu 
smartphone o código de barras de 
um dos 75 mil produtos relaciona-
dos ao dispositivo. O Reino Unido 
espera assim conter a epidemia 
da obesidade que afeta 25% dos 

O Dr. Gianpaolo De Filippo, endocrinologista pediátrico no Hospital Bicêtre (APHP), 
explica as especificidades dos cuidados com jovens com obesidade grave.

Por Cécile Thibert
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adultos, enquanto 37% estão 
com sobrepeso. A França não está 
poupada por esse fenômeno uma 
vez que, de acordo com a última 
pesquisa ObEpi datado de 2012, 
15% dos franceses apresentam 
obesidade enquanto 32% estão 
com sobrepeso. Uma tendência 
que, no entanto, tem diminuído 
significativamente desde 2009.

Açúcar refinado, inimigo das 
artérias

Mas enquanto as recomenda-
ções anglo-saxônicas referentes 
ao consumo de açúcar são bem 
específicas (19g por dia para a 
faixa de 4-6 anos, 24g para a faixa 
de 7-10 anos, e 30g para as crian-
ças de 11 anos de idade ou mais), 
não existem tais limites na Fran-
ça. O último Programa Nacional 
Nutrição Saúde (PNNS), liderado 
pelo Ministério da Saúde e pelo 
Instituto Nacional da Prevenção 
e de Educação em Saúde (INPES), 
preconisa simplesmente «limitar 
seu consumo de açúcar e continuar 
guloso ao mesmo tempo ».

A partir de quando podemos 
considerar o que comemos mui-
to açúcar? «Segundo a OMS, é 
quando o consumo for superior 
a 5% da porção energética diária”, 
explica o Dr. Jean-Michel Lecerf, 
médico nutricionista no Instituto 
Pasteur de Lille, «Mas isso é uma 
referência muito genérica que não 
diz nada aos consumidores. Eu não 
sou a favor da implementação de 
tais limites, isso significaria dizer 
que o açúcar é um veneno. Nossa 
alimentação não deve ser uma ob-

sessão contábil. A nutrição é mais 
simples do que se pensa: basta 
diversificar sua alimentação e fazer 
uma atividade física », acrescenta o 
Dr. Lecerf.

Imposto do refrigerante e 
logotipo de 5 cores

Apesar da falta de normas, 
outras medidas foram implemen-
tadas na França: o imposto do 
refrigerante que impõe um custo 
adicional de cerca de 10 centavos 
para as garrafas de refrigerantes ou 
bebidas adoçadas desde 2012 ou o 
imposto de 2004 para as indústrias 
agro-alimentares que não divul-
gam as mensagens de saúde em 
suas propagandas. «O imposto do 
refrigerante foi eficaz porque ele 
foi seguido por uma redução do 
consumo de bebidas adoçadas de 
4% para os refrigerantes e de 13% 
para os sucos de frutas desde 2013, 
enquanto o mercado estava em 
pleno crescimento, anteriormente 
», comenta o Prof. Serge Hercberg, 
médico nutricionista e pesquisador 
em epidemiologia na Universidade 
Paris 13.

Refrigerantes matam 184 mil 
pessoas por ano na França 

Um novo logotipo de 5 cores foi 
adotado no dia 12 de dezembro 
de 2015 na Assembleia Nacional, 
nos termos da Lei da Saúde. «Por 
enquanto, os rótulos são incom-
preensíveis para os consumidores. 
Com este logotipo, a ideia é infor-
mar sobre a qualidade nutricional 
global», explica o Prof. Hercberg, 
criador dessa proposta. «No en-

tanto, os decretos de aplicação 
ainda não foram definidos. Mesmo 
que este sistema não venha a ser 
obrigatório por causa das leis eu-
ropeias, os lobbies, especialmente 
os do açúcar, querem bloquear esta 
medida ao oferecer formas menos 
restritivas para eles e menos trans-
parentes para os consumidores », 
lamenta o pesquisador.

Uma iniciativa de cidadania: 
Open Food Facts

Consumidores que aspiram 
a uma maior transparência não 
esperaram a implementação do 
logotipo de 5 cores para se benefi-
ciarem. Desde maio de 2012, estes 
contribuintes voluntários, com a 
ajuda do Prof. Hercberg, desen-
volveram Point Open Food Facts, 
um banco de dados repertoriando 
a qualidade nutricional de mais 
de 43 700 produtos. Ele pode ser 
consultado no computador ou no 
smartphone através de um aplica-
tivo com download gratuito.

Para contribuir com o projeto, 
basta digitalizar o código de barras 
de um alimento e adicionar no ban-
co de dados, uma foto, os ingre-
dientes, a composição nutricional 
e o teor energético apresentado 
pelos fabricantes na embalagem 
de um produto. «Um cálculo vali-
dado pela Anses e pelo Conselho 
Superior da Saúde permite em se-
guida, atribuir uma cor ao produto 
», explica Serge Hercberg. O lema 
do projeto? «Tornar a indústria de 
alimentos mais aberta e transpa-
rente? Yes we scan!».



O que é “Índice Glicêmi-
co dos alimentos”: os 
carboidratos (alimentos 

ricos em amido, açúcares e fi-
bras) têm efeitos diversos nos ní-
veis de glicose no sangue (forma 
mais simples do carboidrato). 
Alguns são digeridos e absor-
vidos rapidamente, causando 
uma elevação mais rápida da 
glicose na corrente sanguínea, 
enquanto outros se “quebram” 
mais lentamente, liberando a 
glicose aos poucos. A esta velo-
cidade de absorção chamamos 
“Índice glicêmico”. 

Importância do índice glicêmi-
co: Alimentos com baixo índice 
glicêmico ajudam a controlar 
os níveis de glicose no sangue 
de pessoas diabéticas ou com 
intolerância à glicose; reduzem 
a secreção de insulina ao longo 
do dia; ajudam a retardar a fome, 
facilitando o emagrecimento de 
pessoas obesas (permanecem 
por mais tempo no Intestino e 
o cérebro recebe mensagem de 
saciedade); ajudam a queimar 
mais gordura corporal, por haver 
redução da secreção de insuli-
na (níveis elevados de insulina 

indicam que o organismo é 
“obrigado” a queimar carboidra-
tos e não gordura); favorecem 
o desempenho de atletas ou 
esportistas quando ingeridos 
previamente aos treinos ou 
eventos.

Alguns alimentos que pos-
suem IG baixo: Pães integrais, 
cereais matinais tipo All Bran 
e Musli (sem açúcar), frutas, 
iogurte, macarrão integral, fei-
jões, hortaliças, aveia em flocos, 
arroz integral, lentilha, sardinha, 
atum, cevada, farelo de arroz, 
trigo cru.

Alguns alimentos que pos-
suem IG mais alto: Arroz bran-
co, bolacha d’água, flocos de 
milho (cereal matinal), pão 
branco, pretzel, waffer, batata 
inglesa (e todos os preparos 
a partir da mesma), biscoitos 
amanteigados, croissant, re-
frigerantes, Gatorade (bebida 
isotônica), leite condensado, 
passas de uva, produtos de 
pastelaria e de padaria (proces-
sados a partir de farinhas finas), 
pudim e doces em geral. Devem 
ser ingeridos moderadamente 

DICA DO MÊS
ÍNDICE GLICÊMICO DOS ALIMENTOS

ou evitados, principalmente 
por diabéticos, intolerantes à 
insulina e indivíduos em dieta.

DICAS DO MÊS: 

1)Para reduzir os efeitos da ali-
mentação à base de refinados, 
é recomendado ingerir pelo 
menos um alimento com Índice 
Glicêmico (IG) baixo por refei-
ção. Esta combinação resulta 
em IG moderado ao final da 
refeição, com velocidade média 
de absorção da glicose. 

2)Acidez dos alimentos – re-
tarda o esvaziamento do es-
tômago e diminui o ritmo da 
digestão do amido (vinagre, 
suco de limão, molho para sa-
lada, hortaliças em conserva). 
Acrescentar 20 ml de vinagre 
em uma refeição, por exemplo, 
pode reduzir em até 30 % os 
níveis de glicose no sangue.
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Sandra de Quadros Marenco 
Nutricionista Clínica – CRN2 0540
www.portalnovosrumos.com.br/        
blogs/sandramarenco





Dora Lorch - psicóloga, mestre em 
psicologia e autora do livro 
“Como educar sem usar a violência” 
www.doralorch.hpnr.com.br

rumocerto@rumocertomkt.com.br

www.rumocertomkt.com.br

RumoCertoMkt
Sistema nuvem de IP’s Randômicos

O Rumo Certo Mkt não é apenas um disparador
de newsletters, ele dispara, hospeda e promove
suas campanhas tranzendo diariamente
milhares de pessoas para visitarem seus flyers.

Credibilidade | Profissionalismo | Baixo Custo

marketing profissional
rumo certo para o sucesso

Rumo Certo Mkt trabalha com nuvem de IP's
Randômicos Compartilhados para melhor
entrega dos e-mails.

Com o baixo custo que o Rumo Certo Mkt
ofereçe, você pode fazer semanalmente
disparos para seus clientes.

Você pode usar seu banco de e-mails para
fazer os disparos, ou do Rumo Certo Mkt.

Disparos Personalizados
No seu nome ou de sua empresa


