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3

ela complexidade e pela grande ameaça que ainda representam, 
os vários tipos de câncer trazem uma série de desafios para os 
agentes de saúde, governantes e pacientes. Na última década, 
o enorme progresso em relação aos diagnósticos e tratamentos 
– devido em grande parte aos investimentos em pesquisa e à 
sistematização dos dados –, além de alterar qualitativamente a 

vida dos pacientes, trouxe novas percepções sobre a doença. Neste Núcleo 
Temático, Maria de Fátima Leite, professora do Departamento de Fisiolo-
gia e Biofísica da UFMG, reuniu especialistas que puderam constituir uma 
abordagem mais ampla, humana e científica desta que é uma importante 
questão de saúde pública no Brasil e no mundo.
 Neste ano em que o golpe militar completa 50 anos, a seção “Brasil” relembra 
as manifestações de 1984, traçando um paralelo com as de julho de 2013, 
analisando as nuances do movimento contínuo e crescente pela democracia 
no país. Nessa mesma seção, novas interpretações do autismo e também novos 
desafios nas tecnologias digitais. Apontando para o problema atual da medi-
calização excessiva, uma abordagem importante sobre o transtorno do déficit 
de atenção está em “Artigos & Ensaios”. Em “Mundo”, um panorama sobre 
o cultivo de transgênicos, com a mudança da percepção pública que abriu 
novas portas para o mercado europeu, destacando-se também a reportagem 
que trata da habilidade da corrida com os pés descalços, marca do sucesso de 
atletas como os quenianos em competições internacionais. A seção de “Cultu-
ra” homenageia o imortal Shakespeare, relatando a recriação de espetáculos e a 
criação de um teatro esférico em terras mineiras. A força da obra de Kubrick, 
presente em uma exposição que passou este mês pelo Brasil, juntando-se à 
“Prosa” e à “Poesia”, completam esta edição de Ciência e Cultura.
 
Boa leitura!

marCelo Knobel

Janeiro de 2014

P
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	n
as últimas décadas houve 
uma revolução na forma 
como coletamos e analisa-
mos dados. Progressos no 
campo da informática e da 

internet associados à criação das redes 
sociais tornaram a informação imedia-
tamente disponível, em quantidade 
nunca antes imaginada. 

No campo da biologia não foi di-
ferente. Já é possível, por exemplo, se-
quenciar o genoma completo de um 
indivíduo pelo preço de uma televisão 
de última geração. No momento em 
que escrevemos este artigo, podemos 
vasculhar nosso DNA em busca de 
pistas sobre a origem e os mecanis-
mos de doenças. Assim, suscetibilida-
des individuais para doenças ou para 
efeitos adversos a medicamentos po-
dem ser identificados e definirão as 
futuras estratégias para prevenção e 
tratamento individualizado. 

Novas técnicas prometem revo-
lucionar ainda mais o conceito de 
medicina personalizada. A principal 
delas chama-se reprogramação celu-
lar. Como um código de software, a 
informação genética de uma célula 
pode ser editada através do uso de 
ferramentas de biologia molecular. 

Vírus produzidos para carregar in-
formações genéticas específicas, por 
exemplo, podem realizar esta edição 
no código genético das células. Em 
2007, o pesquisador japonês Shinya 
Yamanaka conseguiu, pela primeira 
vez, “reprogramar” células humanas, 
fazendo-as assumir características de 
células-tronco embrionárias, utili-
zando justamente essa estratégia. 

Apenas 5 anos se passaram para que 
Yamanaka fosse reconhecido com o 
prêmio Nobel de Medicina ou Fisiolo-
gia, em 2012. A grande revolução cau-
sada a partir de seus resultados advém 
de três características das células-tron-
co reprogramadas, também conheci-
das como células-tronco de pluripo-
tência induzida (iPS). Como células 
embrionárias, as células iPS podem se 
transformar em todos os tipos celula-
res presentes em um indivíduo adulto, 
incluindo neurônios, células do mús-
culo cardíaco, células do fígado, rim, 
pulmões etc. 

O principal trunfo, que as coloca 
no topo da pirâmide dos modelos de 
estudo em biologia atualmente, é o 
fato de que preservam todas as carac-
terísticas genéticas do indivíduo do 
qual foram retiradas para a reprogra-

mação. Dessa forma, é possível estu-
dar células do cérebro, coração, fígado 
ou qualquer outra parte do corpo de 
indivíduos das mais variadas idades, 
acometidos por diferentes enfermida-
des, preservando os fatores biológicos 
associados ao desenvolvimento da 
doença em questão. Outra vantagem 
é permitir o estudo de  tipos celulares 
cuja obtenção era antes inacessível a 
partir de pacientes vivos. O principal 
exemplo são os neurônios, compo-
nentes do tecido nervoso e presentes 
no cérebro, tronco cerebral e medula 
espinhal. A retirada de neurônios de 
indivíduos vivos é extremamente ar-
riscada, não só pela posição protegida 
que ocupam, dentro do crânio ou da 
coluna vertebral, mas principalmente 
pelo risco de sequelas graves após sua 
remoção dos circuitos funcionais a 
que estão integrados. 

Tomando-se ainda como exemplo 
a neurologia, poucos são os tratamen-
tos disponíveis que vão além do con-
trole momentâneo dos sintomas e que 
ofereçam a chance real de cura para os 
pacientes. Isso é ainda mais verdadei-
ro para doenças neurodegenerativas 
como Alzheimer, Parkinson, Esclero-
se Lateral Amiotrófica (ELA) e outras 

t e n d ê n C i a S

rEprogramação	CElular		
E	mEdiCina	pErsonalizada

Mário André C. Saporta
Stevens K. Rehen
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formas graves de enfermidades do sis-
tema nervoso central. 

O uso da reprogramação celular 
para geração e estudo de neurônios 
humanos promete modificar esse ce-
nário ao oferecer um modelo para a 
identificação em alta escala de novos 
tratamentos com ação nos mecanis-
mos causais das  doenças e não apenas 
em seus sintomas.

Semelhante ao que é feito atual-
mente para determinar qual o melhor 
antibiótico a ser utilizado para tratar 
uma infecção, quando testam-se dife-
rentes compostos em culturas de bac-
téria, culturas de neurônios poderão 
ser utilizadas para determinar qual 
medicação será mais eficaz para tratar 
a doença de Parkinson em um pacien-
te específico. Além disso, células mus-
culares cardíacas derivadas de células 
reprogramadas poderão ser utilizadas 
para identificar quais fármacos são 
seguros, eficazes ou perigosos, de um 
ponto de vista cardiovascular. 

Da mesma forma, testes visando o 
desenvolvimento de novos tratamen-
tos em medicina têm se concentrando 
no uso de grandes números de pacien-
tes para determinar, estatisticamente, 
a eficácia de medicamentos. Por outro 
lado, o sistema é suscetível a falhas na 
identificação de subgrupos que po-
deriam se beneficiar desses mesmos 
tratamentos. Certos indivíduos pos-
suem características genéticas que 
ajudam a prever a resposta a medi-
cações específicas. Em oncologia, 
algumas medicações foram julgadas 
inicialmente ineficazes, mas ao se 
analisar subgrupos com característi-
cas específicas, observou-se que o me-

dicamento poderia ser eficaz. Com o 
advento das células reprogramadas, o 
mesmo poderá ser vislumbrado para 
muitas outras situações. Já há estudos 
sendo publicados justamente com ên-
fase na medicina personalizada a par-
tir da reprogramação celular.

A última fronteira para as células 
reprogramadas é o seu uso em terapia 
celular. No futuro, indivíduos com do-
enças neurodegenerativas, infarto do 
miocárdio, insuficiência renal ou he-
pática, apenas como alguns exemplos, 
poderão ter células reprogramadas, di-
ferenciadas no tipo celular necessário, 
transplantadas no seu organismo. Este 
ano, o primeiro teste clínico utilizan-
do células reprogramadas recebeu au-
torização do governo japonês para ter 

início. Neste estudo, pacientes com 
degeneração macular receberão inje-
ções com células reprogramadas como 
forma de evitar a perda de visão. 

A reprogramação celular oferece 
um novo paradigma para a medicina, 
direcionando o tratamento não para a 
doença, mas para o paciente.

Mário André C. Saporta é médico neurolo-

gista e pesquisador associado do Labora-

tório Nacional de Células-Tronco (LaNCE) 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Fez seu pós-doutorado em neuro-

genética e reprogramação celular em San 

Francisco, EUA.

Stevens K. Rehen é biólogo, professor titular 

do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ 

e pesquisador do Instituto D’Or de Pesquisa e 

Ensino. Coordenador do LaNCE/ UFRJ.

t e n d ê n C i a S

Células	reprogramadas	 	
a	partir	de	células	
somáticas	do	paciente	são	
geneticamente	idênticas	ao	
doador	e	capazes	de	gerar	
todos	os	tipos	celulares	de	
seu	corpo.	Essa	tecnologia	
permite	a	identificação	 	
e	caracterização	de	
alterações	particulares	
durante	o	desenvolvimento	
do	sistema	nervoso,	
utilização	como	modelo	de	
investigação	de	doenças,	
além	da	construção	de	
plataformas	para	uso	em	
medicina	personalizada	 	
e	varredura	de	novos	
fármacos.	Figura	adaptada	
de	paulsen	et	al,	2012,	
archives	of	Biochemistry	
and	Biophysics
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50 a n o s

Antigos e novos 
sentidos da resistência

“Resistir é preciso”. O título da ex-
posição que está percorrendo diver-
sas capitais brasileiras remete a uma 
reflexão sobre o Brasil do passado e 
o do futuro.  A mostra, organizada 
pelo Instituto Vladmir Herzog, traz, 
por meio de fotografias, cartazes e 
obras de arte, a história da militân-
cia da imprensa e de artistas contra 
a ditadura militar que, durante 21 
anos, governou o país.  
A exposição revive, então, uma his-
tória que completa 50 anos em 31 
de março – data em que ocorreu o 
golpe militar que deu início à dita-
dura. Uma história que a mostra re-
lata a partir da perspectiva daqueles 
que lutaram contra a opressão e pelo 
direito de expressão. 
Paralelamente, 2014 é ano de elei-
ções presidenciais, o que alimenta 
a esperança e o sonho de um país 
mais democrático e igualitário. 
Nesse sentido, diz José Luiz del 
Roio, membro do Instituto Vlad-
mir Herzog e curador adjunto da 
exposição, passado e futuro se co-
municam. “O Brasil não é mais um 
país miserável, nem agrário como 
era na época do golpe militar. Mu-
damos muito, avançamos bastan-
te, mas ainda falta democracia. As 
diversas formas de discriminação, 

especialmente o racismo, ainda são 
fortes e precisamos avançar no cam-
po da garantia dos direitos”, descre-
ve del Roio, militante na época da 
ditadura e um dos fundadores da 
Ação Libertadora Nacional (ALN), 
ao lado de Carlos Mariguella.
Nesse contexto, o termo resistência, 
que na época da ditadura era asso-
ciado à contraposição a uma ordem 
política vigente, renova seu signifi-
cado, ganhando novos contornos 
como aqueles explicitados nas mani-
festações populares que tomaram as 
ruas em junho de 2013, dando rosto 
a uma juventude até então silenciosa 
e tida como despolitizada. “Somos 
um dos países mais desiguais do pla-
neta. A resistência ganha então um 
sentido de luta pela igualdade”, afir-
ma del Roio. 
Luta por igualdade e por direitos 
sociais, reitera o sociólogo Ruy Bra-
ga, da Universidade de São Paulo 
(USP). “As Jornadas de Junho fo-
ram uma manifestação pela garantia 
e ampliação de direitos”. Direitos 
reivindicados por uma juventude 
trabalhadora e escolarizada, oriun-
da de camadas sociais que aumen-
taram seu potencial de consumo, 
em decorrência do forte crescimen-
to econômico da década passada. 
“Mas isso não basta. Essa juventude 
ingressou num mercado de trabalho 
mais exigente e mais precário”. É, 
também, uma juventude que convi-
ve no cotidiano com serviços públi-
cos de transporte, saúde e educação 

deficitários e falhos e que constata 
que uma renda melhor não assegura, 
necessariamente, mais qualidade de 
vida. “As pessoas passaram a ter di-
nheiro para comprar um carro, mas 
não conseguem pagar o seguro, a 
gasolina. Então continuam enfren-
tando o caos do transporte urbano”, 
explica Braga, referindo-se ao mote 
das manifestações de junho do ano 
passado, o preço das tarifas dos ôni-
bus urbanos.
Em outras palavras, a potência dos 
progressos alcançados, no campo 
da economia, do emprego, por essa 
nova classe média tende a se esgotar 
diante da persistente precariedade 
de acesso aos direitos sociais. Essa 
contradição permanece latente e, 
alimentada pelos questionamentos 
em relação à pertinência de se reali-
zar a Copa do Mundo e pelo clima 
eleitoral, pode reacender os protes-
tos e mobilizações em 2014.

A novA fAce do BrAsil O jovem que 
foi às ruas no ano passado, contu-
do, não é o mesmo, por exemplo, 
que aquele que se travestiu de cara-
-pintada exigindo o impeachment 
do presidente Fernando Collor de 
Mello. Naquela época, Ruy Braga 
era líder estudantil e participou ati-
vamente das manifestações. Sua ex-
periência contribui para analisar o 
momento atual. “É um novo jovem 
e um novo Brasil que estão saindo 
às ruas”, conclui. Um novo sujeito 
forjado por um contexto político, 
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econômico e cultural distinto e, em 
certa medida, acredita o sociólogo, 
mais complexo do que o de duas dé-
cadas atrás.
Em 1992, o Brasil vivia uma grave 
crise política e econômica, decor-
rente das denúncias de corrupção 
contra Collor e de uma série de 
medidas impopulares adotadas du-
rante sua gestão. Quem saiu às ru-

as, analisa o sociólogo da USP, foi a 
classe média insatisfeita que teve sua 
poupança sequestrada pelo Plano 
Brasil Novo (ou Plano Collor) em 
nome do combate à hiperinflação. 
Além disso, as manifestações dos 
caras-pintadas estavam longe de se 
constituir numa reação espontânea 
de indignação popular: elas nasce-
ram e se fortaleceram no âmbito dos 
partidos políticos, em especial do 
PT e do PC do B, e ganharam re-
presentatividade nacional graças aos 
sindicatos, em especial o Sindicato 
Nacional dos Docentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
(Andes), que contava com grande 
capilaridade em todo o território 
nacional, conta Braga.

Um cenário bem diferente do que 
se viu em junho passado, quando 
militantes de partidos políticos que 
tentaram se juntar às manifestações 
foram hostilizados, num comporta-
mento interpretado como uma rea-
ção social de descrédito em relação 
às formas cristalizadas de represen-
tação e de funcionamento da polí-
tica no país.
Para Marcos Nobre, autor do livro 
Choque de democracia – Razões da 
revolta (Companhia das Letras, 
2013) e professor de filosofia do 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
a insatisfação-mote dos protestos 
atuais tem como alvo o que ele ca-

(Esq. no alto) manifestações de junho de 2013; (acima) no palanque, centro da imagem, 
Montoro e Lula. Imagens que compõem a exposição "Resistir é preciso"

Fotos: Orlando BrittoFoto: EBC
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aparentemente não há uma crise ou 
colapso. Mas há uma reivindicação 
por direitos sociais de uma popula-
ção urbana muito sensível às situa-
ções críticas que enfrenta no dia a 
dia”, diz Braga, da USP. 

dA ruA à políticA Se, como analisa 
o filósofo Marcos Nobre, em 2013 
as pessoas foram às ruas pelo direi-
to de se manifestar, pela abertura de 
canais entre a sociedade e o sistema 
político de modo que este funcione 
de maneira mais sintonizada com 
suas demandas e necessidades, exis-
tem indicações de que essa movi-
mentação mudou o país. Mudou no 
sentido de que há uma nova cultura 
política em formação.
“O nível de mobilização alcança-
do em junho foi excepcional, seis 
milhões de pessoas foram às ruas”, 
avalia Braga. Dificilmente, este 
grau se mobilização se manterá; no 
entanto, ele enxerga novos cam-
pos de engajamento se tecendo e 
conquistando espaço, como foi o 
caso da greve dos professores da 
rede municipal do Rio de Janeiro. 
Na visão dele, os professores fazem 
parte dos mesmos extratos sociais 
que ocuparam as cidades com suas 
reivindicações. “Pode ser que haja 
uma acomodação, mas ela ocorre-
rá num patamar muito superior ao 
que era”, prevê.
Em outras palavras, Braga e outros 
estudiosos concordam que o Brasil 
pós-junho de 2013 não é mais o 

racteriza como blindagem do siste-
ma político contra a influência da 
sociedade. Blindagem esta forjada 
entre as elites políticas desde o con-
texto do impeachment de Collor, 
como defesa, a fim de assegurar 
a manutenção das estruturas por 
meio de alianças entre blocos polí-
ticos, de modo a garantir a maioria 
– prática que se tornou comum ao 
longo dos governos que se sucede-
ram desde então.  
Nobre entende que a repressão po-
licial durante os protestos foi uma 
expressão dessa blindagem, acirran-
do, naquele contexto, a reação da 
sociedade em busca de canais para 
manifestar suas insatisfações e de-
mandas. José Luiz del Roio agrega 
outro elemento à análise: “Temos 
uma polícia treinada para matar, 
que não investiga, mas mata. Este 
é um dos muitos entulhos autoritá-
rios que carregamos da ditadura”. E 
a atuação dessa polícia desencadeou 
uma reação ainda mais intensa por 
parte dos manifestantes. 
Há, então, um novo sujeito políti-
co em formação. Um sujeito que se 
movimenta ao largo das estruturas 
tradicionais de representação po-
lítica e social, que busca inclusão e 
visibilidade e que forja os próprios 
meios – através das redes sociais, por 
exemplo – para expressar, canalizar 
sua insatisfação e promover a mobi-
lização. “É um protagonismo mais 
complexo do que aquele exercido 
pela juventude no passado, já que 

mesmo do passado. E que não será 
uma surpresa se as pessoas volta-
rem às ruas.
O pano de fundo do cinquentenário 
do golpe de 31 de março de 1964 
poderá alimentar a movimentação, 
na medida em que propõe um re-
visitar e uma reflexão sobre a nossa 
história, prevê José Luiz del Roio. A 
conclusão das investigações sobre 
a causa da morte do ex-presidente 
João Goulart, deposto com o golpe, 
no âmbito da Comissão Nacional 
da Verdade pode trazer luzes e uma 
nova versão para a história do Brasil, 
afirma. Uma história que, na per-
cepção de del Roio, ainda não teve 
seu fim.
“O processo de redemocratização 
ainda não está concluído. Desde 
1985 estamos no regime de transição 
para a democracia, que ainda não es-
tá plenamente consolidada”, afirma.  
As novas manifestações populares 
funcionam, então, como expressões 
da própria democracia em consolida-
ção. Um processo que não pode ser 
desvinculado da construção de uma 
sociedade mais equitativa e mais jus-
ta. E isso , ainda, permanece como 
um desafio a ser encarado pelo Brasil. 

Marta Avancini

Mais informações sobre a 

exposição “Resistir é preciso”: 

http://www.resistirepreciso.org.br/

ccbb/
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BiologiA do Autismo

Pesquisadores já 
trabalham com a 
perspectiva de cura e  
de criar centro de 
referência no Brasil

Nos Estados Unidos, o Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) afeta 

uma em cada 88 crianças, sendo 

quatro vezes mais comum em 

meninos do que em meninas – a 

proporção aumentou após a 

redefinição do espectro, com a 

inclusão de sintomas mais leves. 

Estima-se que na Europa, ou 

mesmo no Brasil, os índices sejam 

bem semelhantes. Apesar da alta 

incidência, o transtorno é ainda 

mal compreendido, e apenas 

entre 10 a 15% dos casos possuem 

causa genética específica. Mas tal 

síndrome, com mecanismos ainda 

tão pouco compreendidos, desafia 

os pesquisadores, e os estimula a 

buscar não apenas tratamentos, 

mas soluções definitivas. 

O biólogo molecular Alysson 

Muotri é um deles. Em seu 

laboratório em San Diego 

(EUA), o brasileiro, formado 

na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), faz parte de 

um grupo pioneiro que conseguiu 

reverter a condição de neurônios 

autistas. Sua equipe fez história 

"Arte, como o autismo, é um termo usado para descrever uma grande variedade de 
desordens", diz o artista canadense Josh Byer. Nude woman as a bowl of fruit (2012). 
www.byercreative.com

ao transformar neurônios de 

portadores da síndrome de 

Rett em células saudáveis. 

Esta síndrome é bastante 

semelhante ao autismo, mas seu 

funcionamento já está mais bem 

definido. Em sua pesquisa, Muotri 

reprogramou células de pele em 

células de pluripotência induzida, 

que podem se especializar em 

qualquer outra (como as células-

tronco embrionárias) e, usando 

duas substâncias (o fator de 

crescimento insulínico tipo 1 e a 

gentamicina), observou que elas 

passaram a se comportar como se 

fossem saudáveis. Outros grupos 

também vêm apresentando 

resultados incipientes que 

indicam breve possibilidade de 

cura no horizonte.

É apenas o início de um longo 

caminho – que promete ser 

bastante promissor. E os 

investimentos devem crescer, 

pois se há pouco tempo não havia 

sequer neurônios autistas para 

estudo, agora já se fala na triagem 

de novas drogas que os alterem. 

A estimativa é que essa pesquisa 

se reverta em medicação 

disponível no mercado em 10 

anos, considerando a existência 

de uma nova droga experimental 

nos próximos 2 ou 3 anos. 

Se hoje ainda são poucas as 

pesquisas com enfoque de cura, 

parte disso é porque durante muito 

tempo imaginou-se o transtorno 

como doença incurável. “Por meio 

Foto: Josh Byer
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de modelos animais aprendemos 

que era possível reverter aspectos 

da condição mesmo em indivíduos 

adultos. Isso foi feito pela primeira 

vez em 2008 e atraiu a atenção 

de muita gente. No entanto, como 

modelos animais não recapitulam 

completamente a condição 

autista, os resultados não tiveram 

o devido impacto. Porém, em 2010 

nosso grupo mostrou ser possível 

fazer a reversão fisiológica e 

funcional de neurônios autistas 

em laboratório. O impacto foi 

enorme, pois agora estamos 

falando de neurônios humanos”, 

diz o pesquisador.

centro de excelênciA Muotri, 

pós-doutor em neurociência e 

células-tronco no Instituto Salk de 

Pesquisas Biológicas e atualmente 

professor da Universidade da 

Califórnia, em San Diego, tem 

planos de retornar ao Brasil, 

encabeçando um projeto de um 

centro de excelência nacional 

para estudos do autismo. Com a 

ajuda de um grupo multidisciplinar 

formado por pais, médicos 

e empresários, o objetivo é 

criar uma estrutura única 

para pesquisa e atendimento. 

“Entendemos que a cura é fruto 

de um trabalho científico sério, 

por isso o centro não deve ter 

uma postura assistencialista, 

mas sim científica. A razão de 

ser desses centros baseia-se 

no fato de que a ciência seria a 

forma mais rápida e eficiente de 

atingir resultados promissores 

para tratamento de sintomas”, 

diz. A proposta foi apresentada 

em 2013 aos ministros da Casa 

Civil, Gleisi Hoffmann, e da Saúde, 

Alexandre Padilha, mas ainda não 

houve uma resposta. Com apoio 

governamental, o cientista avalia 

que poderia começar os ensaios 

clínicos para autismo no Brasil em 

um ou dois anos.

A estrutura agruparia laboratórios 

multidisciplinares em diversos 

níveis: molecular, genético, celular, 

anatômico e comportamental. 

“Não tenho certeza se os 

laboratórios deveriam ou não 

estar vinculados às universidades. 

Estou inclinado a pensar que 

não, por causa dos conhecidos 

modelos arcaicos e corporativistas 

que ainda as regem. De qualquer 

forma, profissionais qualificados 

seriam bem-vindos. Talvez o 

maior entrave esteja no próprio 

Brasil. Temo pela falta de ambição, 

inovação e autoestima. Temo 

também pela busca da gratificação 

meramente acadêmica ou 

financeira dos eventuais 

participantes desse projeto”, 

completa o pesquisador.

fAdA do dente Trabalhando em 

parceria com Muotri, Patrícia 

Beltrão Braga, bióloga e professora 

da USP, é coordenadora do projeto 

“A fada do dente” em São Paulo, 

no qual neurônios autistas para 

pesquisas são produzidos a partir 

da polpa de dente de leite de 

crianças afetadas pela doença. 

Com isso, ela pretende identificar 

as diferenças existentes entre 

esses neurônios e os saudáveis, 

estudar o funcionamento e testar 

novos medicamentos. Para ela, é 

essencial para o avanço rápido das 

pesquisas a criação de um local 

que centralizasse as informações. 

“O Brasil tem excelentes 

pesquisadores, mas estão muito 

dispersos pelo país, o que não é 

bom para pesquisa. Quem trabalha 

com a parte biológica precisa da 

área clínica muito próxima, pois 

muitas vezes os pais e terapeutas 

ajudam a levantar hipóteses, dão 

pistas importantes para o rumo do 

trabalho, e quando as pesquisas 

são casadas, ficam mais rápidas 

e eficientes. Ter um centro de 

excelência aqui, nos moldes que 

conhecemos no exterior, seria ideal. 

E temos que pensar no número de 

pessoas que seriam beneficiadas, 

pois se estima que 1% da população 

mundial tenha autismo. Não temos 

dados específicos no Brasil, mas 

certamente estamos na mesma 

proporção”, aponta ela, que 

contabiliza em pelo menos US$ 70 

milhões o valor necessário para 

montagem do centro.

Marina Gomes
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Ed u c a ç ã o

Era de inovação em 
tecnologia digitais 
impõe desafios

Uma frase escrita por Maquiavel em 
sua mais famosa obra, O príncipe, 
no início do século XVI ainda tem 
impacto na atualidade: “(...) não 
há nada mais difícil do que se ter 
em mãos algo novo, nem nada mais 
perigoso do que conduzir por cami-
nhos inéditos, ou incertos quanto 
ao sucesso, ao se tomar a dianteira 
na introdução de uma nova ordem 
das coisas”. O pensador italiano 
se mantém atual sobretudo quan-
do as mudanças para um caminho 
novo passam por setores conside-
rados pilares da sociedade, como a 
educação. O que era considerado 
arriscado e temeroso, no entanto, 
hoje é tido como desejável, já que as 
inovações são motores da sociedade 
contemporânea.
Nesse contexto é que o físico bra-
sileiro Ronaldo Mota (com passa-
gens pelas secretarias nacionais de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, de Educação Superior, e 
de Educação a Distância), em co-
autoria com o inglês David Scott, 
professor do Instituto de Educação 
da Universidade de Londres, esmiú-
ça as mudanças que vem sofrendo 
– e que ainda sofrerá – o processo 
educacional, enfatizando a inclusão 

das tecnologias digitais, em seu re-
cente livro Educando para inovação 
e aprendizagem independente (137 
páginas, editora Elsevier, 2014).
Na obra, os autores analisam cená-
rios educacionais atuais, a partir do 
que ocorre em seus países de origem 
(Brasil e Inglaterra), destacando 
que, no mundo globalizado, a so-
ciedade internacional, interconec-
tada e interdependente, “progressi-
vamente influencia a maneira que 
ensinamos e aprendemos; dessa for-
ma exigindo novas metodologias”. 
Mota e Scott também defendem 
que, independentemente de como 
e quais alterações metodológicas vi-
rão, uma das maiores preocupações 
é a de educar pessoas para consoli-
dar uma sociedade que tenha como 
base a sustentabilidade. 

fusão É na inovação e na sua fusão 
com tecnologias digitais que os au-
tores encontram os instrumentos ne-
cessários para as melhorias que estão 
sendo implementadas no processo 
ensino-aprendizagem. “Vivemos em 
constantes e aceleradas transforma-
ções e não há precedente histórico 
quanto à radicalidade e à velocidade 
com que as coisas ao nosso redor es-
tão mudando, e também quanto à ca-
pacidade de estocagem e recuperação 
de informações; em relação à educa-
ção, embora já estejamos imersos em 
transformações dos métodos educa-
tivos tradicionais e de disseminação 
do conhecimento, ainda estamos nos 

primórdios de uma nova revolução, 
o que se pode chamar de terceira re-
volução educacional”, comenta Mo-
ta. Para ele, as tecnologias digitais 
terão na educação impacto compa-
rável ao aparecimento do conceito de 
escola em Atenas, na Grécia Antiga 
– considerada a primeira revolução 
educacional – e também ao surgi-
mento do livro moderno, resultado 
do avanço tecnológico da imprensa 
de Gutenberg e abundância de papel 
na Europa do século XV – a segunda 
revolução educacional. 
Algumas promessas anteriores, 
como o uso de filmes educativos, 
rádio, televisão e programas de 
computador sem acesso à internet, 
tentaram introduzir maior inde-
pendência e autocontrole do aluno 
no processo de aprendizagem. Mas 
é no uso das ferramentas interativas 
e portáteis que o sistema educati-
vo ganha maior amplitude, pois 
há expansão do acesso a conteúdos 
didáticos e maior flexibilização do 
tempo de estudo. Mota esclarece 
que não se trata somente de trazer 
tablets e aparelhos celulares para a 
sala de aula, mas de adotar métodos 
capazes de incorporar inovações a 
uma educação de qualidade.

stArtups Os autores defendem a ideia 
de que é indispensável integrar as tec-
nologias digitais aos recursos educa-
cionais e o reexame das abordagens 
tradicionais de ensino. As novidades, 
como o software Moodle  (Modular 
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aberto; medida de desempenho 

com base em downloads e citações; 

interoperabilidade na web com 

índices, produtos e serviços de 

indexação de conteúdos científicos, 

e pela assistência aos editores 

dos periódicos). Para Packer, os 

periódicos precisam operar com 

processos editoriais que requerem 

maior grau de profissionalismo, 

de inserção internacional e com 

modelos de financiamentos estáveis. 

Ele destaca que os próximos desafios 

estão atrelados às formas como a 

pesquisa será comunicada no futuro. 

Mark Peterson, um dos fundadores 

da Open Access Scholarly Publishers 

Association (Oaspa), afirma que “o 

SciELO é responsável pela crescente 

visibilidade e qualidade dos artigos 

na América Latina, por isso o desafio 

agora é integrá-los ao mainstream

internacional, de modo que os 

resultados das pesquisas sejam mais 

globais e interligados”.

desAfios Peterson participou 

da Conferência SciELO 15 Anos 

no final de outubro passado, em 

São Paulo. O evento debateu 

aspectos da comunicação científica 

contemporânea, enfatizando a 

consolidação do acesso aberto, 

a ampliação das metodologias e 

métricas de avaliação e o papel das 

políticas e programas públicos de 

apoio e avaliação das pesquisas 

comunicadas pelos periódicos. 

Foi apresentada, ainda, a versão 

scielo

Quinze anos de parceria 
com os periódicos 
científicos

A Rede SciELO, criada há 15 anos 

com a meta de contribuir para o 

progresso da pesquisa científica 

melhorando a comunicação dos 

resultados em periódicos de 

qualidade, ao dar maior visibilidade, 

qualidade, uso e impacto das 

publicações indexadas na base de 

forma sustentável, ostenta boa 

performance em seu aniversário: 

aproximadamente mil títulos de 

periódicos de 16 países (15 ibero-

americanos e a África do Sul), que 

publicam atualmente mais de 40 

mil artigos ao ano e que, em 2012, 

alcançaram uma média diária de 

mais de 1,5 milhão de acessos e 

downloads. Seu coordenador, Abel 

Packer, destaca que as coleções 

SciELO, ocupam o primeiro lugar 

no ranking dos sites de acesso 

aberto da Webometrics, além de 

ser a primeira fonte de periódicos 

indexada no Directory of Open 

Access Journals (DOAJ). 

Dentre suas funções, a SciELO (sigla 

para Biblioteca Científica Eletrônica 

Virtual) é responsável pela indexação 

de periódicos científicos com base 

em controles de qualidade (por meio 

de seu comitê científico; publicação 

online do texto completo em acesso 

Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) e os MOOCs (Massi-
ve Open Online Courses), configu-
ram ambientes virtuais de aprendiza-
gem e permitem que o aluno explore 
os conteúdos mais autonomamente. 
Apesar de parecer algo que exclui a 
figura do professor, a metodologia 
lhe dá uma nova dimensão, que, 
segundo Mota, se assemelhará a 
um “designer educacional, alguém 
responsável por coordenar um am-
biente virtual interativo, e extrema-
mente atraente (ampliando as fron-
teiras do espaço físico), no qual o 
conteúdo e as discussões sobre uma 
determinada disciplina se desenvol-
vem”. Assim, o aprendizado será co-
laborativo, entre aluno e professor, e 
entre os próprios alunos. 
Mota e Scott destacam que as start
ups, em especial as empresas incuba-
das nas universidades, têm e terão 
papel fundamental na exploração de 
novas alternativas no setor educacio-
nal. Para o autor brasileiro o cenário 
no país é animador: “estamos prepa-
rados para essas mudanças; somos 
mais de 100 milhões de usuários da 
internet, sendo que gastamos em 
média mais tempo navegando pela 
rede que a maioria dos países desen-
volvidos. Quando esse potencial se 
associar à educação de qualidade, 
estaremos prontos para desfrutar 
dos avanços decorrentes de um povo 
educado, criativo e inovador.”

Daniel Blasioli Dentillo
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preliminar do documento “Linhas 

de ação para os anos de 2014 a 

2016 para aumentar a visibilidade 

dos periódicos e coleções da Rede 

SciELO”. O texto trata de dois 

grandes desafios para o futuro: 

o primeiro sobre questões de 

gestão e operação das coleções, e 

o segundo com foco a melhorar o 

baixo desempenho dos periódicos da 

Rede já que, de acordo com Packer, 

90% dos periódicos SciELO no JCR 

(Journal Citation Reports) e Scimago 

têm fator de impacto abaixo da média 

em suas respectivas áreas.

As linhas de ação do SciELO para 

os próximos três anos visam a 

marketing de seus periódicos e 

coleções, bem como na execução 

do programa de capacitação de 

editores e equipes. O objetivo, no 

longo prazo, é promover um programa 

de certificação de editores, a fim de 

auxiliar nas funções editoriais.

No quesito internacionalização, 

Rogério Meneghini, diretor 

científico da Rede, destacou que os 

países emergentes representam 

6% do total da base WoS. Para 

ele, há duas formas de se avaliar 

a internacionalização: quantos 

desses artigos são citados 

internacionalmente e quanto os 

outros países publicam em periódicos 

de cada país emergente.

Margarita Barquera (Conicyt/ Chile) 

e Patricia Muñoz (Conicyt/ México), 

acreditam que é preciso descobrir 

qual o melhor balanço entre idiomas 

e aumentar a participação de 

colaboradores internacionais. 

O terceiro desafio, apontado 

durante a conferência, se refere à 

sustentabilidade financeira, tanto 

dos periódicos quanto das coleções 

SciELO. O financiamento das coleções 

de periódicos científicos deve estar 

associado às políticas de apoio à 

pesquisa e comunicação científica 

de cada país. A ideia é minimizar os 

custos fixos mediante o uso de uma 

plataforma comum de indexação, 

publicação e disseminação dos 

periódicos científicos. 

Mônica Frigeri

melhoria de qualidade e impacto 

dos periódicos indexados de modo 

convergente com as políticas 

nacionais de pesquisa e comunicação 

científica. De modo a profissionalizar 

periódicos e coleções, está sendo 

lançado o SciELO Citation Index 

que será operado na Web of 

Knowledge em conjunto com a Web 

of Science (WoS) e outras bases 

internacionais pois, segundo o 

documento, a continuidade dos 

periódicos indexados no SciELO será 

determinada pela evolução do seu 

desempenho. A partir deste ano, o 

SciELO trabalhará mais fortemente 

no serviço de disseminação e 

Foto: Carla Formanek

(Esq.para dir.): Anita Straus (presidente da Fundação de Apoio à Unifesp), 
Bhanu Neupane (programme manager for ICT and Sciences and Open Access 
to Scientific Research da Unesco), Carlos Henrique de Brito Cruz (diretor 
científico da Fapesp), Celso Lafer (presidente da Fapesp), Abel Packer 
(coordenador do Programa SciELO), Rogério Meneghini (diretor científico do 
SciELO), Sigmar Rode (presidente da Abec) emConferência SciELO 15 Anos
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Transgênicos dividem  
o continente europeu

Mesma moeda, mesma bandeira, 
mas quanta diferença! Para além da 
história e da cultura de cada um dos 
países que compõem o continente 
europeu, uma das questões que atu-
almente os separam é aceitar ou não 
o cultivo e a comercialização de or-
ganismos geneticamente modifica-
dos. Áustria, Alemanha, Hungria e 
França são contra a adoção de trans-
gênicos, independentemente do fato 
da Autoridade Europeia para a Segu-
rança Alimentar (EFSA) considerá-
-los seguros para o consumo huma-
no. Espanha, Portugal e Inglaterra 
são favoráveis, enquanto a Holanda 
tem adotado uma posição mais neu-
tra. Em junho de 2013, o Conselho 
Consultivo das Academias de Ci-
ências da Europa (Easac) divulgou 
um relatório defendendo que a UE 
deveria rever sua política em relação 
aos transgênicos, sob o risco de sofrer 
consequências econômicas, científi-
cas e sociais, como a perda de compe-
titividade no mercado internacional 
e o encarecimento dos produtos. 
Uma das recomendações feitas 
no relatório “Planting the future: 
 opportunities and challenges for 
using crop genetic improvement te-
chnologies for sustainable agricultu-

lhões de euros e requerer uma equipe 
jurídica por muitos anos. “Por exem-
plo, dos 15 anos que a batata transgê-
nica Amflora levou para ser liberada, 
13 foram gastos somente com a ob-
tenção de conformidade regulatória. 
Em dezembro passado, a UE anulou 
a autorização que existia para o culti-
vo e comercialização da batata. 
Esse processo é especialmente impe-
ditivo para instituições do setor pú-
blico e empresas de pequeno a mé-
dio porte”, diz. Esse é um dos pontos 
destacados pelo Easac. Para o Con-
selho, a situação, do jeito que está, 
acaba favorecendo o monopólio da 
produção e distribuição de sementes 
por grandes empresas multinacio-
nais como a Monsanto e a Basf. Essa 
é justamente uma das grandes críti-
cas das ONGs ambientalistas, con-
trárias à adoção dos transgênicos.
Críticos das restrições ao cultivo de 
sementes geneticamente modifica-
das afirmam que essa política retira 
o direito de escolha do produtor, 
deixando-o em desvantagem em re-
lação a produtores de países onde os 
transgênicos são liberados. “Nos úl-
timos anos tem ocorrido uma perda 
de mão de obra qualificada, além da 
migração da pesquisa e inovação do 
setor agrícola”, destaca Lúcia de Sou-
za, que também é secretária executiva 
do Public Research and Regulation 
Initiative (PRRI), um grupo inter-
nacional de especialistas em biotec-
nologia, que participa nas negocia-

re”, do Easac, foi a criação, em caráter 
de urgência, de um sistema regulató-
rio sobre os OGM’s que fosse válido 
em todos os países da União Europeia. 
A resistência aos OGM’s na Europa 
levou a multinacional norte-ameri-
cana Monsanto a retirar todos os pe-
didos de autorização para o cultivo 
de novos transgênicos que há anos 
esperavam por uma decisão. Hoje 
somente o milho resistente a insetos 
(milho Bt) tem autorização para cul-
tivo em solo europeu.

DEmora Na opinião da bióloga Lúcia 
de Souza, vice-presidente da Asso-
ciação Nacional de Biossegurança 
(ANBio), as decisões de países eu-
ropeus, no que diz respeito à regu-
lamentação dos transgênicos, resul-
tam em um processo lento e caro. “O 
sistema regulatório, que não foi bem 
implementado, é mal gerenciado. As 
regras que existem são ignoradas e 
produtos geneticamente modifica-
dos aguardam muito tempo, numa 
espécie de limbo burocrático, até 
uma decisão sobre sua liberação ou 
proibição”, afirma. De acordo com 
ela, atualmente, além dos custos de 
pesquisa e desenvolvimento, são ne-
cessários cerca de quatro anos, com 
custos da ordem de sete milhões de 
euros (cerca de R$ 20 milhões) adi-
cionais para a liberação comercial de 
uma nova variedade. Na Europa, a 
aprovação comercial de um cultivo 
transgênico pode custar até 11 mi-
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ções de tratados e regulamentações 
relevantes para a adoção segura de 
biotecnologia. Enquanto a Hungria 
queima lavouras de milho transgê-
nico, a Espanha é o país onde a área 
plantada com lavouras transgênicas 
mais cresce. Os espanhóis plantam 
há mais de 14 anos o milho Bt, resis-
tente a insetos. Segundo o Ministério 
de Agricultura e Meio Ambiente es-
panhol, a área cultivada bateu novo 
recorde em setembro de 2013, com 
quase 139 mil hectares, um aumento 
de 19% em relação a 2012.

opinião pública Entretanto, se as 
barreiras para o cultivo são difíceis 
de transpor, na esfera do consumo, 
elas não são tão sólidas. Segundo re-
latório da Comissão Europeia, o blo-
co europeu é o maior importador de 
grãos do planeta, com números que 
chegam aos 30 milhões de toneladas 
de grãos por ano. No caso da soja, 
a produção doméstica cobre apenas 
7% da demanda e 94% das importa-
ções são do Brasil e Argentina, onde 
predominam variedades transgê-
nicas (ver box). O comportamento 
de compra dos consumidores tem 
se mostrado contraditório em rela-
ção às atitudes declaradas. Dados do 
Programa da União Europeia, “Es-
colha do Consumidor”, indicam 
que, quando produtos alimentares 
transgênicos estão disponíveis nas 
prateleiras, os consumidores geral-
mente estão dispostos a comprá-los 

como qualquer outro novo produto. 
Em 2012, um relatório da Comis-
são Europeia revelou que República 
Checa, Estônia, Holanda, Polônia, 
Espanha e Reino Unido têm pro-
dutos rotulados como transgênicos 
à venda, como a batata frita em óleo 
transgênico, na Holanda, pipoca 
transgênica, na República Checa e 
na Bélgica, chocolate informando a 
presença de soja e milho transgênico.
Pesquisa recente, liderada por Carl 
Johan Lagerkvist, do Departamento 
de Economia da Universidade Sueca 
de Agricultura, mostra que consu-
midores europeus não são mais con-
trários aos transgênicos do que os de 
outras regiões do mundo. A equipe 
de cientistas analisou informações de 
214 estudos, incluindo mais de 200 
mil respostas de 58 regiões geográfi-
cas. Eles concluíram que a maioria 
das perguntas foi enquadrada em 
uma forma negativa, abordando mais 
os riscos e questões morais, ao invés 
de benefícios, inclusive em pesquisas 
do Eurobarometro. Se os benefícios 
forem explicitados, espera-se que os 
resultados sejam diferentes, conclu-
íram os pesquisadores. 

Europa livrE Por outro lado, o 
plantio de transgênicos na União 
Europeia encontra forte oposição 
de ONGs como o Greenpeace e a 
Friends of the Earth (Amigos da Ter-
ra). Os ambientalistas e cientistas li-
gados a essas entidades afirmam que 

14 15

os OGM’s representam uma ameaça 
em potencial tanto para a saúde hu-
mana quanto para o meio ambien-
te. Em um relatório sobre o uso do 
glifosato, encomendado pelo Gre-

CresCe área de plantio

O Relatório do Serviço Internacional 

para a Aquisição de Aplicações 

em Agrobiotecnologia (ISAAA), 

com dados até 2012, mostra que 

a área plantada com lavouras 

transgênicas cresceu 6% em 

relação ao ano anterior. O Brasil foi 

o país que mais contribuiu com esse 

crescimento, com uma ampliação 

de 21%. Com isso, o país ocupa o 

segundo lugar no ranking de nações 

que mais plantam transgênicos, 

atrás apenas dos Estados Unidos. 

Nesta lista predominam países em 

desenvolvimento, além do Brasil, 

Argentina, Índia, China e África do 

Sul têm mais da metade de suas 

áreas cultivadas ocupadas por 

lavouras transgênicas. 

Foto: divulgação Caramuru Alimentos OGMs no Brasil
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enpeace internacional, Charles Ben-
brook, pesquisador da Washington 
State University, afirmou que o uso 
das sementes transgênicas resultou 
no surgimento e na propagação de 
ervas daninhas resistentes ao glifosa-
to nas plantações de milho, algodão 
e soja nos Estados Unidos. Assim, os 
produtores tiveram que aumentar as 
aplicações do herbicida, aumentan-
do os custos da produção.

valor agrEgaDo Nesse cenário os 
produtores que optam por métodos 
tradicionais de produção, como o 
melhoramento genético, têm espaço 
garantido. Há 17 anos o Programa de 
Melhoramento de Soja da Universi-
dade Federal de Uberlândia (UFU) 
atua em pesquisas com objetivo de 
desenvolver sementes de soja adapta-
das ao Cerrado, com maior produti-
vidade de grãos e de óleo, resistência 
à ferrugem asiática e outras doenças. 
De acordo com Osvaldo Hamawaki, 
coordenador do programa na UFU, 
as sementes proporcionam o paga-
mento de bônus adicionais aos pro-
dutores, cujos valores vão de R$ 4 a 
R$ 11 por saca de 60 quilos. 
A Caramuru Alimentos investe, há 
pelo menos três anos, nas pesquisas 
para melhoramento genético da so-
ja desenvolvidas na UFU. Segundo 
César Borges de Sousa, vice-presi-
dente da empresa, o programa já deu 
resultados positivos, como o lança-
mento de cultivares convencionais 

de alta produtividade como a Carajá, 
Milionária e Impacta. “O avanço das 
lavouras transgênicas está fazendo da 
soja geneticamente modificada uma 
commoditie, enquanto que a soja não 
transgênica passa a ser um produto 
com valor agregado”, diz ele. A em-
presa vende sementes não-transgê-
nicas no Brasil e em países como a 
França, Alemanha, Holanda e Japão, 
onde há fortes restrições ao cultivo e 
ao consumo de OGMs.
Para Lúcia de Souza, países como a 
Áustria, por exemplo, dificilmente 
mudarão sua posição nos próximos 
anos. O país é um dos que proíbe 
a produção da batata Amflora. De-
senvolvida pela Basf, ela foi espe-
cialmente modificada para ter uma 
composição de amido que permite 
o processamento com menos ener-
gia, água e produtos químicos em 
aplicações industriais, como na in-
dústria de papel. A batata Amflora 
não serve para consumo humano. 
Por outro lado, ainda segundo a bi-
óloga, alguns discursos e decisões 
políticas recentes geram a impressão 
que a situação pode estar mudando 
em alguns países. Nos anos 1990, o 
Reino Unido era fortemente con-
tra os transgênicos. Hoje várias 
autoridades, como o ministro da 
Agricultura, David Heath, George 
Freeman, membro do Parlamento e 
conselheiro científico do governo, 
Owen Paterson, secretário do Meio 
Ambiente, Alimentação e Questões 

Rurais e, ainda, o primeiro minis-
tro, David Cameron, vêm, aberta-
mente, defendendo que a adoção da 
tecnologia OGM oferece “grandes 
oportunidades” e admitindo a ne-
cessidade de informar melhor ao 
público que ela é segura.

muDança com a crisE Além dos fato-
res científicos, políticos e culturais, as 
questões econômicas exercerão um 
peso fundamental na balança que 
vai decidir ou não pela disseminação 
dos transgênicos na Europa.  “A crise 
econômica e os preços dos alimen-
tos, além do desafio de alimentar a 
população e ainda diminuir o impac-
to ambiental, podem ser decisivos na 
criação do espaço que falta para ideias 
inovadoras”, afirma Lúcia de Souza. 
Além disso, acredita, a dependência 
da importação de grãos transgênicos 
para alimentar a produção animal 
juntamente com a crescente adoção 
global de transgênicos, pode fazer 
com que as decisões políticas aca-
bem tendo que refletir, na Europa, 
o desenvolvimento tecnológico e 
mudanças na agricultura do resto do 
mundo. “Acredito que mudanças no 
Velho Continente são lentas, mas no 
caso dos transgênicos e outras tecno-
logias novas, que vêm sendo desen-
volvidas para a agricultura, são inevi-
táveis e, com o tempo, simplesmente 
vão se estabelecer”, finaliza.

Patrícia Mariuzzo
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EsportE

A ciência e a arte  
de correr descalço

Desde o lançamento do livro Born 

to run de Christopher McDougall 

pregando a corrida descalça, o 

uso de tênis e a maneira de correr 

entraram em xeque. O jornalista 

narrou a vida dos índios mexicanos 

Tarahumara – exímios corredores 

descalços ou com huaraches 

(sandálias feitas com tiras de pneu) 

– e reacendeu uma ideia latente 

desde que, em 1960, o etíope Abebe 

Bikila venceu a Maratona Olímpica 

correndo sem tênis.

A maneira como os pés tocam o 

chão produz uma reação em cadeia 

afetando o corpo todo. A maior 

parte dos estudos atuais na área são 

de Daniel Lieberman, pesquisador 

do Departamento de Biologia 

Humana Evolutiva de Harvard. Ele 

notou que corredores quenianos 

descalços pisam de maneira suave 

sobre a parte da frente do pé, 

gerando quase zero impacto. 

Estima-se que 80% dos 

corredores pisem, ao contrário, 

predominantemente primeiro com 

o calcanhar, o que gera uma força 

de até quatro vezes o peso corporal. 

Um estudo publicado no American 

College of Sports Medicine constatou 

que quem pisa dessa forma tem mais 

lesões, pois o impacto diretamente 

nos joelhos é maior, e é por isso que 

o uso de tênis é reforçado. “Estamos 

aptos a realizar propulsão quando 

o corpo está exatamente acima dos 

pés no momento da passada, mas 

ao tocar o chão com o calcanhar, a 

perna está à frente do corpo, sem 

condições de maximizar a propulsão. 

Ao pisar primeiramente com o 

calcanhar, ‘empurramos’ o chão para 

frente e, pela lei da ação e reação, 

o chão nos empurra para trás. Por 

outro lado, ao tocar o chão com o 

antepé, o corpo naturalmente está 

acima dos pés e dessa forma a pisada 

é fisicamente mais eficiente”, explica 

Fernando Nóbrega Santos, professor 

do Departamento de Matemática da 

Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) que ministra cursos de 

divulgação científica unindo sua 

formação em física teórica e sua 

atuação como triatleta amador. 

DEscalço é mElhor Há uma nítida 

mudança de técnica quando 

descalço. A tendência é aterrissar 

primeiro com a parte anterior do 

pé, o que diminui o impacto, pois 

o amortecimento ocorre no joelho 

e na articulação do tornozelo e 

a impulsão é feita com menos 

esforço. “Este tipo de pisada é mais 

rápida e faz com que o organismo 

não gere contração muscular para 

atenuá-la”, explica Vitor Tessutti, 

mestre em ciências da reabilitação 

pelo Laboratório de Biomecânica 

do Movimento e Postura Humana da 

Universidade de São Paulo (USP).

Uma coisa é certa: os tênis com 

sistema de amortecimento mudaram 

a pisada natural. Um artigo de 

revisão publicado em The Journal 

of Foot and Ankle Research revelou 

que crianças deixam os passos 

mais longos quando começam a 

usar calçados – e pisam com mais 

Foto: Luis Paulo Silva

3_Mundo_45_p14a18.indd   17 2/4/14   7:37 PM



18

MUND N o t í c i a s  d o  M u n d o

força no calcanhar. “O tênis possui 

grande importância para a técnica de 

passada. Dependendo dele, a passada 

pode modificar, significativamente, 

a técnica de corrida”, diz Marcus 

Peikriszwili Tartaruga, coordenador 

do Laboratório de Biomecânica 

(Labier) do curso de educação física 

da Universidade Estadual do  

Centro-Oeste.

 

muDança DE hábito Mas jogar o 

tênis fora não é necessariamente 

a melhor solução. Com base em 

pesquisas, surgiu uma série de 

calçados chamados “minimalistas”, 

com pouco ou sem nenhum 

amortecimento. O biólogo Peter 

Larson, professor do Saint Anselm 

College em New Hampshire (EUA), 

descobriu que a maior parte dos 

que testaram esses calçados 

continuavam a pisar primeiramente 

com o calcanhar.

Por isso, todos que se interessam 

em testar a corrida descalça 

devem fazer com pacimônia. 

“É importante que a transição 

para o minimalista seja feita em 

progressão, seguindo os princípios 

do treinamento, aumentando 

gradativamente a quilometragem 

e o tempo”, alerta o treinador 

Marcos Almeida, especialista em 

ciência da musculação e mestre 

em ciência da motricidade humana 

pela Universidade Campos dos 

Goytacazes (UCG).

Marina Gomes

en g e n h a r i a  d e a l i m e n to s

Embalagem inteligente 
visa redução de 
perdas, mas ainda 
esbarra em obstáculos 

A data de validade é ainda um dos prin-
cipais indicadores que garantem ao con-
sumidor a qualidade dos produtos ali-
mentícios, seguido, claro, dos sentidos da 
degustação. Mas, ainda assim, há sempre 
o risco de se consumir alimentos que não 
estejam próprios para o consumo. O cres-
cente mercado das embalagens inteligen-
tes, que movimentou cerca de US$8,8 
bilhões em 2013 na Europa, promete em-
balagens que interagem com os alimentos 
e informam com mais precisão sobre sua 
qualidade. Os dados são da Brasil Pack 
Trends 2020, idealizado pelo Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (Ital). 
"O iStrip é um bom exemplo dessa tecno-
logia, pois foi desenhado para detectar o 
congelamento acidental de produtos re-
frigerados. O sistema é baseado em ouro 
coloidal, que é vermelho em temperatu-
ras acima de 0°C, mas o congelamento 
aglomera a nanopartícula de ouro, que 
resulta em uma solução transparente, 
indicando o congelamento acidental do 
produto”, explica Claire Sarantópoulos, 
pesquisadora do Centro de Tecnologia de 
Embalagem (Cetea) do Ital.
Embora o potencial de inovação desses 
materiais seja alto, questões como a saú-
de do consumidor, os riscos regulatórios 
e o custo em pesquisa e desenvolvimento 

ainda precisam entrar em pauta para que 
sejam melhor utilizados na indústria de 
embalagens. É preciso estabelecer uma 
relação codependente e intrínseca entre 
cientistas, empresas e consumidores pa-
ra avançar nessa área, aponta Claire. O 
exemplo do uso de nanotecnologias na 
composição de embalagens inteligentes 
ainda é o alvo principal das pesquisas, 
por ser uma categoria relativamente no-
va de estudos que, hoje, são liderados 
por centros de pesquisa japoneses.
Porém, os efeitos a longo prazo dessas 
substâncias sobre a saúde humana ainda 
são pouco conhecidos. Marisa Padula, 
pesquisadora do Cetea/Ital, explica que 
atualmente há uma resolução europeia, 
o Regulamento (EC) 450/2009 que con-
templa todos os aspectos de embalagens 
inteligentes, como sua conceituação, 
substâncias usadas em sua composição, 
rotulagem, entre outros, visando garan-
tir que as informações transmitidas pela 
embalagem não confundam ou enga-
nem o consumidor.Esses conceitos ainda 
não foram introduzidos no Mercosul, 
e os EUA afirmam que sua legislação já 
abrange essas resoluções. No Brasil, há 
apenas a Resolução-RDC, de 17 de mar-
ço de 2008, que relaciona as substâncias 
descritas nas listas positivas das legisla-
ções sobre materiais de embalagem. 
“O escopo de embalagens inteligentes 
vem se ampliando para várias categorias 
de produtos. Porém, será um desafio para 
os produtores agregar valor aos produtos 
em decorrência do aumento de custo do 
uso dessas tecnologias”, comenta Claire. 

Julia Melare
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Por trás do microscóPio

Maria de Fátima Leite

 muito se fala sobre as pesquisas que vêm sendo 
desenvolvidas na área da saúde por diversos 
centros e universidades em todo o mundo. 
Quando o tema é câncer as expectativas são 
enormes sobre o que há de novo em termos de 

tratamento, em como aumentar a qualidade de vida dos pacientes, 
e a pergunta que automaticamente surge é: encontraram a cura? 
Desde a década de 1990 os avanços tecnológicos em termos de re‑
cursos diagnósticos, abordagens cirúrgicas menos agressivas, asso‑
ciações quimioterápicas com vistas à redução de efeitos colaterais 
e toxicidade, assim como equipamentos de radioterapia mais efi‑
cientes contribuíram para o sucesso no tratamento da maioria dos 
tumores e, consequentemente, aumentando a sobrevida global.

No Brasil, alguns centros de tratamento contam com algumas 
dessas tecnologias, como o PET‑CT, equipamento que permite 
a identificação de tumores em órgãos, através de radiofármacos 
(imagem funcional), associado a um equipamento de tomografia 
computadorizada (imagem anatômica), bem como equipamentos 
de radioterapia por intensidade modulada de feixe, otimizando a en‑
trega de radiação no volume tumoral, enquanto permite a redução 
de doses em tecidos normais. Além disso, institutos e universidades 
brasileiras estão desenvolvendo pesquisas sobre o câncer, com as 
mais variadas abordagens. O Ministério da Saúde possui programas 
de vigilância em saúde como o programa de vigilância de fatores 
de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico 
(Vigitel), cujo foco principal é a identificação e monitoramento das 
principais doenças crônicas nas regiões brasileiras, o que permite a 
criação de políticas públicas que permitam o desenvolvimento de 
planos de enfrentamento de doenças. Uma dessas ações para o en‑
frentamento do câncer ginecológico é baseada em um estudo que 
descreve as tendências de cobertura dos exames preventivos de cân‑
cer de colo e útero e mamografia nas capitais brasileiras.

Por ser uma doença de etiologia multivariada, com comporta‑
mento complexo, o câncer demanda vários estudos para a melhor 
compreensão dos mecanismos envolvidos na sua progressão, dentre 
eles, a produção de radicais livres. A inter‑relação do estresse oxidati‑
vo com a epigenética também é de grande interesse, já que ambos en‑
contram‑se intimamente conectados com processos de progressão 
tumoral e já se sabe que inúmeras vias de sinalizações intracelulares 
ligadas ao câncer são reguladas por essas espécies reativas, mas ainda 
pouco se sabe como evitar os danos causados pelo seu excesso. A 
investigação do comportamento da célula tumoral constitui um dos 

principais pilares para o entendimento de como a doença evolui. A 
sinalização celular em câncer permite conhecer melhor como altera‑
ções em determinados genes promovem sua proliferação descontro‑
lada, sua resistência a mecanismos de morte celular e como alguns 
tumores, com capacidade metastática, invadem outros sítios. As 
principais universidades brasileiras e o Instituto Nacional do Cân‑
cer têm várias linhas de pesquisa em biologia celular e molecular, 
voltadas para o melhor entendimento do comportamento da célula 
tumoral que, em última análise, melhora o direcionamento do tra‑
tamento e, em especial, a sinalização celular em câncer colorretal.

A busca por novos potenciais alvos terapêuticos avança no Brasil 
abrangendo vários segmentos. A biodiversidade brasileira permite a 
prospecção de compostos de origem vegetal, bem como peptídeos 
extraídos de venenos de animais peçonhentos. Outra corrente traba‑
lha com associação da radioterapia com a terapia gênica envolvendo 
sinalização intranuclear do íon cálcio e ainda a nanomedicina avan‑
ça a passos largos para melhorar a quimioterapia.

A escolha do tratamento ideal para um tipo de câncer geral‑
mente se baseia em ensaios clínicos com uma grande população de 
pacientes, os quais apontam o melhor esquema terapêutico a ser 

Sala de microscopia confocal do Laboratório de Sinalização de Cálcio, 
no Instituto de Ciências Biológicas (ICB‑UFMG). No microscópio, a 
aluna de doutorado Lídia M. Andrade coleta imagens de células tu‑
morais, supervisionada pela professora Maria de Fátima Leite

Foto: Foca Lisboa
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utilizado. No Brasil, vários clinical trials estão em curso, envolvendo 
universidades e centros de oncologia, públicos e/ou privados. A pes‑
quisa clínica vem se fortalecendo nos últimos anos e está em grande 
ascensão e é neste cenário que a qualidade destas pesquisas, em an‑
damento, deve garantir os preceitos regulamentados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como princípios 
éticos universais. Estudos como a análise crítica da qualidade dos 
centros de estudos clínicos de Belo Horizonte, incentivam outros da 
mesma natureza e podem permitir o interesse de patrocinadores e 
investidores em pesquisa, atraindo novos estudos e formando polos 
de investigação clínica de excelência no país.

As pesquisas, no Brasil, contam com apoio financeiro de agên‑
cias de fomento em nível estadual, as chamadas FAPs, fundações de 
amparo à pesquisa e em nível nacional, como o Conselho Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), Coordena‑
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e, 
em nível internacional, recebem o apoio de agências como Fogarty/
NIH e Howard Hughes Medical Institute (EUA). Além disso, bol‑
sas de estudo, fornecidas por estas agências e, também, pela Capes, 
mantêm vários estudantes de mestrado e doutorado trabalhando 
em pesquisa com câncer. Há vários diretórios de pesquisa em todo 
o território nacional, cadastrados no CNPq, atuando em diversos 
segmentos como radioterapia, oncologia clínica, oncogenética, 
câncer da cavidade oral, cuidados paliativos, oncologia pediátrica, 
leucemias, cânceres ginecológicos, câncer masculino, terapia celular 
no câncer, terapia fotodinâmica e biofármacos em células animais, 
entre tantos outros.

Por trás do microscópio, há o esforço conjunto de estudantes, 
pesquisadores, agências de fomento, pacientes voluntários e insti‑
tuições, cujo objetivo comum é responder à pergunta: “Encontra‑
ram a cura?”. Apesar da resposta ainda não poder ser um completo 
sim, pelo menos os resultados desses esforços sinalizam para que esse 
objetivo seja alcançado em breve. Este Núcleo Temático apresenta 
aos leitores um recorte de algumas pesquisas, bem como revisões 
sistemáticas na área que vêm sendo desenvolvidas por grupos de 
pesquisas brasileiros e que, certamente, contribuirão para um maior 
entendimento sobre o câncer.

Maria de Fátima Leite é farmacêutica pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), doutora 
pela University of Chicago e Escola Paulista de Medicina e pós‑doutora pela Yale Univesity School 
of Medicine. É professora associada do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordena o Laboratório de Sinalização de Cálcio. Membro da 
Howard Hughes Medical Institute Fellow (2007‑2011) e atualmente pesquisadora 1C do CNPq. 
Desenvolve vários projetos visando novos alvos terapêuticos para tratamento de câncer.

influência dos hábitos  
de vida no desenvolvimento 
do câncer

Bernardete Bisi Franklin do Prado

 Quando tratamos de doenças genéticas, logo pensa‑
mos em doenças herdadas, porém vamos tratar, nes‑
te artigo, de doenças genéticas que, em sua maioria, 
afetam células somáticas como o câncer. 

O câncer, uma doença silenciosa que afeta as 
pessoas do “mundo industrializado”, era menos frequente há um 
século. Naquela época, em muitas regiões do mundo, as pessoas 
morriam comumente de doenças infecciosas, apresentando expec‑
tativa de vida reduzida para o desenvolvimento do câncer. 

Desde que o governo dos Estados Unidos declarou “guerra con‑
tra o câncer”, em 1970, uma fantástica quantidade de informações a 
respeito das células cancerosas — seu crescimento e sua propagação 
— tem sido obtida. Talvez a descoberta mais notável seja que o câncer 
é causado primeiramente por modificações genéticas adquiridas por 
fatores externos e não como uma doença genética passada de geração 
a geração. Essas modificações são principalmente mutações no DNA 
das células somáticas que se propagam por mitose (tipo de divisão ce‑
lular). Os genes que promovem a divisão celular estão ativos na célula 
embrionária, mas inativos nas células adultas. No entanto, se sofrem 
alguma mudança, que possa ativá‑los em momentos inadequados, 
eles se transformam em oncogenes e provocam o câncer (1).

As células cancerosas diferem das normais, das quais se origina‑
ram de duas formas principais:

Primeiro, as células cancerosas perdem o controle sobre a divisão 
celular, pois as células do corpo dividem‑se somente quando são ex‑
postas a influências extracelulares, tais como fatores de crescimento 
e hormônios. As células cancerosas não respondem a esses controles 
e, em vez disso, dividem‑se mais ou menos continuamente e, fi‑
nalmente, formam tumores (grandes massas de células). Quando 
o médico consegue apalpar um tumor ou observá‑lo por raio X, 
ultrassom ou tomografia, ele já contém milhões de  células.

Os tumores benignos assemelham‑se ao tecido do qual eles se 
originaram, crescendo lentamente e permanecendo localizados. Um 
lipoma, por exemplo, é um tumor benigno de tecido gorduroso que 
surge por debaixo da pele. Os tumores benignos não são cânceres, 
mas devem ser removidos se porventura afetarem um órgão impor‑
tante, tal como o cérebro.

Os tumores malignos, por outro lado, não se parecem em nada 
com seu tecido de origem. Uma célula epitelial pulmonar plana e es‑
pecializada, por exemplo, ao transformar‑se em uma célula de câncer 
maligno torna‑se arredondada. As células malignas frequentemente 
apresentam estruturas irregulares, como núcleo de tamanho e forma 
variáveis. Muitas dessas células expressam o gene para telomerase (en‑
zima que tem como função adicionar sequências específicas e repeti‑
tivas de DNA à extremidade 3’ dos cromossomos onde se encontra 
o telômero) e, desta maneira, não encurtam as extremidades de seus 
cromossomos após cada replicação do DNA, podendo gerar o tumor.
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A segunda e mais temerosa característica de células cancerosas 
consiste na capacidade de invadir os tecidos vizinhos e propagar‑se 
para outras partes do corpo. Essa propagação de câncer é chama‑
da de metástase, e ocorre em vários estágios. Primeiro, as células 
cancerosas se estendem no tecido que rodeia por meio da secreção 
de enzimas de digestão, que desintegram as células e os materiais 
extracelulares próximos, preparando seu caminho em direção a um 
vaso sanguíneo. Então, algumas das células cancerosas entram na 
corrente sanguínea ou sistema linfático. A passagem dessas células 
por esses vasos é perigosa, e poucas das células cancerosas sobrevi‑
vem — talvez uma em 10 mil células. Se apenas uma célula cance‑
rosa chega a um órgão apropriado para seu novo crescimento, ela 
expressa proteínas na superfície celular que permitem que se ligue 
e invada o novo tecido do indivíduo. Por fim, em seu novo local, o 
tumor secreta sinais químicos que provocam o crescimento de vasos 
sanguíneos nele, para supri‑lo com oxigênio e nutrientes.

A doeNçA pode oCorrer eM qUALqUer teCIdo do Corpo Os tipos 
de câncer são agrupados em grandes categorias: os carcinomas, os 
sarcomas, as leucemias, os linfomas e mielomas e os tumores do 
sistema nervoso central.

Os carcinomas são tumores malignos que se originam nas células 
epiteliais ou glandulares (adenocarcinoma) com forte tendência a 
invadir tecidos vizinhos. Os mais comuns entre todos os tipos, são 
os cânceres de mama, de pulmão, de bexiga, de próstata, de pele, de 
estômago, de ovário e de pâncreas.

Sarcomas, conhecidos como tumores malignos dos tecidos mo‑
les, podem se originar em ossos, cartilagens, gordura, músculo, vasos 
sanguíneos ou tecidos moles. Ocorrem, mais frequentemente, em 
crianças e adolescentes. Os mais comuns são: sarcoma de Kaposi, 
que atinge o tecido que reveste os vasos linfáticos; sarcoma de Ewing, 
que atinge o osso; osteosarcoma, o mais comum câncer primário de 
osso, e o liposarcoma, que afeta os tecidos profundos das extremida‑
des do retroperitônio.

As leucemias são caracterizadas pelo acúmulo de células jovens 
(blásticas) anormais na medula óssea. Aos poucos, estas células subs‑
tituem as células normais do sangue, prejudicando a produção de 
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. As mais comuns 
são: leucemia linfoide aguda ou linfoblástica, leucemia mieloide 
crônica e leucemia linfocítica crônica.

Linfomas são tumores malignos do sistema linfático, podendo 
atingir todas as glândulas linfáticas, apenas um linfonodo ou se es‑
palhar por todo o corpo. Os linfomas mais comuns são o linfoma de 
Hodgkin e o linfoma não‑Hodgkin, divergindo na célula de origem 
(células T ou células B, respectivamente). O mieloma é um grupo 
de doenças caracterizado pela proliferação descontrolada de células 
plasmáticas, principalmente na medula óssea.

Tumores do sistema nervoso central acometem o cérebro e, geral‑
mente, se originam nas células gliais, que dão suporte aos neurônios. 
Os mais comuns são os meningiomas, desencadeados por meningites; 
meduloblastomas, que afetam o cerebelo, e os astrocitomas, que se 
desenvolvem nos astrócitos (tipo mais comum de câncer no cérebro).

Como vimos, existem vários tipos de cânceres que, conforme a 
região ou o tecido do organismo em que estão localizados, recebem 
nomenclatura específica para cada situação.

ALGUNS CâNCereS São provoCAdoS por vírUS Na década de 1960, 
pensou‑se que grande parte dos cânceres nos humanos era causada 
por vírus. No entanto, investigações cuidadosas mostraram que cerca 
de 15% dos cânceres humanos são induzidos por vírus. Pelo menos 
cinco tipos são causados, provavelmente, por vírus:

O vírus da hepatite B está associado ao câncer de fígado, es‑
pecialmente na Ásia e na África, onde milhões de pessoas encon‑
tram‑se infectadas. Um grupo importante de câncer induzido por 
vírus entre europeus e norte‑americanos é o câncer anogenital cau‑
sado pelo papilomavírus. As verrugas genitais e anais que esses vírus 
causam, são pequenos tumores. Esses vírus parecem ser capazes de 
agir por si próprios, não necessitando de mutações nas células do 
tecido do organismo que irá desenvolver o tumor. A transmissão 
sexual desse papilomavírus infelizmente está difundida por falta 
de prevenção dos parceiros.

Alguns cânceres causados por vírus podem ser evitados e trata‑
dos com vacinas antivirais. Amplos programas de vacinação na Ásia 
já reduzem a incidência de câncer de fígado causado pelo vírus da 
hepatite B. Recentemente, desenvolveu‑se uma vacina eficaz para os 
papilomavírus que causam o câncer de colo de útero (1).

A MAIorIA doS CâNCereS (85%) é CAUSAdA por MUtAçõeS Gê‑
NICAS Em função da maioria dos cânceres se desenvolverem em 
pessoas com idade avançada, é razoável presumir que o tempo de 
vida prolongado seja suficiente para que uma série de eventos ocorra 
no organismo, dentre eles estão as mutações genéticas.

O DNA pode tornar‑se danificado de muitas maneiras. Muta‑
ções espontâneas surgem por causa das trocas químicas dos nucleo‑
tídios. Além disso, certas substâncias mutagênicas, chamadas car‑
cinógenos, podem causar alterações genéticas que causam o cân‑
cer. Dentre eles estão as substâncias químicas presentes no fumo, 
em conservantes de carnes e embutidos em geral, a luz ultravioleta 
do sol, as radiações ionizantes de fontes radioativas, além das be‑
bidas alcóolicas. São também agentes cancerígenos vários tipos de 
substâncias químicas como herbicidas, pesticidas e fungicidas que, 
utilizados de forma indiscriminada pelos agricultores no cultivo 
de verduras, hortaliças e demais produtos destinado ao consumo 
humano, podem gerar tumores malignos, sendo que mais de 80% 
da exposição humana a tais agentes causam o câncer (2).

Tais carcinógenos danificam o DNA por causarem trocas de ba‑
ses nitrogenadas durante a duplicação celular. Em células somáticas 
que se dividem com frequência, como as células‑tronco epitetilais e 
da medula óssea, não há tempo para que os mecanismos de reparo 
do DNA funcionem antes que a duplicação ocorra novamente. Por‑
tanto, essas células são mais susceptíveis ao câncer (1). 

TiPo de câncer

câncer de fígado 

Linfoma, câncer do nasofaringe  

Leucemia de células T

cânceres  anogenitais

Sarcoma de Kaposi

VíruS reLacionadoS

Vírus da hepatite B 

Vírus epstein‑barr  

Vírus da leucemia de células T humana (HTLV‑i)

Papilomavírus

Herpesvírus do sarcoma de Kaposi
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Em um organismo saudável, há equilíbrio entre o número de 
células mortas (por morte celular programada, doenças ou lesões) 
e a proliferação celular (renovação tecidual). Isso garante a integri‑
dade dos tecidos e órgãos. Entretanto, mutações no DNA — alte‑
rações no código genético que “dita” as regras do corpo — podem 
perturbar os processos fisiológicos, fazendo com que células não 
morram no tempo certo, levando à formação de tumores benignos 
(que não se espalham) e/ou malignos (câncer). 

As técnicas estão cada vez mais precisas no diagnóstico do câncer: 
radiografias; biópsias (extração de pedaços de tecidos para exames ao 
microscópio); papanicolau (exame que acusa a presença de células 
malignas no colo do útero); mamografia (radiografia  da mama); 
punção (agulhas finíssimas retiram células dos órgãos); testes gené‑
ticos que identificam a presença de oncogenes específicos para certos 
tipos de cânceres; marcadores tumorais que acusam a presença de 
substâncias produzidas pelas células cancerosas, indicando o grau 
do tumor. Dependendo do tipo, podem ser usadas cirurgias, que 
retiram o tumor; a radioterapia, que mata as células cancerosas por 
radiação; ou quimioterapia (uso de medicamentos que matam as cé‑
lulas cancerosas). Essas terapias podem ser combinadas dependendo 
do tipo de câncer de cada indivíduo.

deteCtAr o CâNCer AINdA No INíCIo é FUNdAMeNtAL Quanto 
mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Quando sur‑
gem os primeiros sintomas, na maioria das vezes, o câncer está no 
seu estágio final, em que a multiplicação celular descontrolada é 
irreversível (2;3). 

Muitos desses casos de tumores podem ser prevenidos. A obser‑
vação contínua dos sinais que provavelmente surgirão no organismo 
é de extrema importância, para que haja o diagnóstico do tumor em 
fases muito precoces, permitindo uma intervenção antes que o cân‑
cer se espalhe (metástase). As modificações dos fatores ambientais ou 
hábitos de vida podem influenciar positivamente no crescimento do 
tumor inibindo sua rápida evolução, pois tais fatores são responsá‑
veis por mais de 1/3 das mortes por câncer no mundo. Sabemos que 
75% dos cânceres podem ser prevenidos pelo controle dos hábitos 
de vida de fatores oriundos do ambiente externo (4).

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) a maior 
parte dos casos de câncer não se deve unicamente à hereditariedade, 
embora a herança genética seja relevante na formação de cânceres. 
Muitos casos da doença estão intimamente ligados aos hábitos de vida. 

O principal responsável pelo câncer de pulmão é o tabagismo: a 
exposição, seja ela prolongada ou não, à fumaça do cigarro pode causar 
câncer de pulmão. As chances de desenvolver a doença aumentam 
muito quando o indivíduo possui tendência a ter câncer (geralmente 
quando há casos na família). O cigarro possui mais de 4 mil subs‑
tâncias na forma de gases e partículas, sendo que aproximadamente 
60 delas são consideradas cancerígenas. Quando alguém fuma, quem 
está perto também inala tais substâncias (fumante passivo), que são 
liberadas no ar, fazendo com que os genes das células das vias respi‑
ratórias sofram mutação. A mutação muda a organização dos genes, 
fazendo com que as células fiquem doentes. As células doentes se mul‑
tiplicam, formando o câncer. O fumante passivo pode sofrer, além de 
câncer de pulmão, outros tipos de cânceres, assim como o fumante 
ativo. Dois tipos de câncer sofrem grande influência do tabagismo:

n Câncer de boca: na fumaça do cigarro está presente uma substân‑
cia chamada benzopireno que reage com o DNA humano, modifi‑
cando a reprodução celular e gerando câncer. Além disso, a fumaça 
que entra na boca durante uma tragada pode estar a uma tempera‑
tura de aproximadamente 70ºC, o que causa ferimentos que po‑
dem gerar tumores. Fumantes ativos apresentam de 10 a 15% mais 
chances de desenvolver câncer de boca do que os fumantes passivos, 
entretanto, quem para de fumar tem, após aproximadamente dez 
anos, as mesmas chances de ter câncer que um não fumante.

n Câncer de pulmão: a nicotina presente no cigarro torna possí‑
veis respostas imunes do organismo em relação ao crescimento de 
células malignas insatisfatórias e insuficientes, aumentando o risco 
de desenvolver esse tipo de câncer. Mulheres que fumam ou já foram 
fumantes e fazem terapia hormonal têm maior risco de ter a doença.

Quando o assunto é risco de câncer, não existe “cigarro light” ou 
“cigarro menos nocivo”. Todos eles provocam câncer.

O cOnsumO de álcOOl é outro fator de risco para o desenvolvimento 
de câncer. Ingerir bebidas alcoólicas, mesmo que moderadamente, pode 
ser muito prejudicial. Quando o etanol entra no organismo humano ele 
é metabolizado e a partir desse processo surge uma substância, chamada 
acetaldeído, que tem ação parecida com a do formaldeído, substância 
que entra no DNA e o altera, dando origem a células cancerígenas. A 
maioria das pessoas tem em seu organismo uma eficaz proteção contra 
a ação do acetaldeído, uma enzima (desidrogenase) que o transforma 
em acetato, não sendo danoso ao organismo. Entretanto, estima‑se que 
mais de 1,6 bilhão de asiáticos e americanos nativos do Alasca não pos‑
suem essa enzima, o que os torna mais propensos a desenvolver câncer. 

O consumo excessivo de álcool pode causar vários tipos de cân‑
ceres, entre eles:

n Câncer de boca: o acetaldeído entra nas células bucais do indiví‑
duo que ingere o álcool, modificando o DNA dentro destas células 
gerando assim o câncer. Testes feitos com pacientes mostram que, 
em quatro horas após a ingestão de bebida alcoólica, os níveis de 
DNA alterado aumentam em 100 vezes nas células da boca, dimi‑
nuindo após 24 horas do consumo.

n Câncer de fígado: o abuso do consumo de álcool pode causar 
prejuízo às células hepáticas, causando assim lesões ao fígado, 
uma vez que este órgão é o responsável pela metabolização do 
álcool no organismo.

O álcool pode agir de várias maneiras diferentes no desenvolvi‑
mento do câncer. Ele altera o DNA, originando células defeituosas, 
causa danos e lesões no fígado, que, ao serem reparados pelo organis‑
mo, geram células cancerígenas, dissolve substâncias que fazem mal 
ao organismo, fazendo com que essas se espalhem mais facilmente.

Em um estudo com mais de um milhão de mulheres (idade mé‑
dia de 56 anos) descobriu‑se que um drink por dia aumenta o risco 
para cânceres da orofaringe, esôfago, laringe, reto, fígado e mama. A 
cirrose alcoólica é um grande fator de risco para o desenvolvimento 
do câncer do fígado. O álcool também potencializa o risco de câncer 
do trato respiratório de fumantes.
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A nãO utilizAçãO dO filtrO sOlAr também pode contribuir para 
o aparecimento de câncer (os raios ultravioletas podem causar cân‑
cer de pele; deve‑se evitar a exposição ao sol, principalmente, entre 
10h e 15horas — mesmo com filtro solar).

O câncer de pele é o tumor maligno mais comum na espécie 
humana. Mais de um milhão de novos casos surgem anualmente em 
todo mundo. No Brasil, o câncer de pele representa cerca de 25% de 
todos os cânceres (5).

O risco de câncer de pele está diretamente relacionado com a 
quantidade de radiação solar que o indivíduo recebeu durante sua 
vida. O aparecimento do câncer é resultado do efeito cumulativo 
dos danos causados pela exposição aos raios ultravioletas na pele. 
Eles surgem em pessoas que pegam sol frequentemente durante anos 
seguidos. O comportamento de risco para o câncer de pele inicia‑se 
na infância e, como o risco é cumulativo, é importante educar os 
filhos desde cedo quanto aos riscos do excesso de sol.

O melanoma tende a surgir em pessoas de pele mais clara. A 
excessiva exposição ao sol promove ardência e vermelhidão, o que 
pode provocar danos nas camadas profundas da pele e promover o 
aparecimento de melanomas.  É importante também evitar o bron‑
zeamento artificial, pois eles são tão ou mais perigosos que a exposi‑
ção solar prolongada.

O sedentArismO é responsável por alguns tipos de cânceres, mes‑
mo em pessoas com peso corporal adequado. Estima‑se, segundo 
pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, que o estilo de vida 
sedentário esteja associado a pelo menos 5% das mortes por câncer 
(6). A atividade física regular está associada a um risco diminuído 
para cânceres de fígado, cólon, pâncreas, mama e estômago. Duran‑
te determinados períodos da vida, como adolescência, a atividade 
física pode oferecer proteção adicional contra o câncer de mama.

A atividade física têm efeitos variados na prevenção do câncer, 
pois combate o sedentarismo, ajuda no controle do peso corporal, 
aumenta o bem‑estar dando mais disposição para o trabalho ou 
outras atividades.

A AlimentAçãO AdequAdA, variada e sem ingestão excessiva de 
alimentos, pode contribuir para uma saúde equilibrada. O único 
tumor que apresenta relação positiva e direta com a ingestão de gor‑
dura é o câncer de próstata.

A ingestão frequente de carne vermelha, incluindo carne bovina, 
carne de porco, vitela e cordeiro, está comprovadamente associada 
com risco aumentado de câncer de cólon e reto em homens e mu‑
lheres (5). Carnes processadas, como linguiças, salsichas, bacon etc, 
também aumentam o risco de câncer. Pessoas que consomem grande 
quantidade de carne vermelha e baixa quantidade de carnes brancas, 
apresentam até 50% mais chance de desenvolver câncer (5). É acon‑
selhável incluir na dieta alimentar, como forma de prevenção, mais 
carnes brancas — como de peixes e aves — evitando no máximo as 
carnes vermelhas.

O consumo regular de grandes quantidades de frutas e vegetais, in‑
cluindo alimentos à base de soja, ajuda a prevenir alguns tipos de câncer. 

Os alimentos orgânicos são mais saudáveis por serem criados 
sem adição de pesticidas, hormônios, antibióticos ou qualquer outra 
substância não natural, ficando como a melhor opção para a nossa 

dieta alimentar. Por outro lado, sabemos que o uso indiscriminado 
pelos agricultores de produtos químicos provoca alteração nos ali‑
mentos e por efeito cumulativo causam diversos tipos de cânceres, 
principalmente os relacionados com o sistema digestivo.

 Todavia, apesar de toda base teórica, ainda não está comprovado 
que alimentos orgânicos diminuam a incidência de câncer.

A alimentação saudável pode diminuir o risco de uma pessoa 
desenvolver o câncer. Farelo de trigo, rico em vitamina B6, pode 
reduzir o risco de câncer de pulmão pela metade. Azeite de oliva e 
suplementos de óleo de peixe protegem contra o câncer de mama.

Alguns tipOs de vírus sexuAlmente trAnsmissíveis podem 
causar câncer de útero. As infecções sexualmente transmissíveis são 
evitáveis através de ações como reduzir o número de parceiros sexu‑
ais e usar preservativos nas relações sexuais. Entre as DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) que aumentam o risco de câncer estão: 
HPV: associado ao câncer de colo do útero; Hepatite B: associado ao 
câncer de fígado; Hepatite C: associado ao câncer de fígado; e HIV  
(Aids): associado a vários cânceres.

exAMeS MédICoS perIódICoS Exames como o de Papanicolau, a ma‑
mografia nas mulheres e o exame de próstata nos homens permitem o 
diagnóstico precoce de alterações teciduais que podem gerar câncer ou 
mesmo detectar o câncer em estágios iniciais que são passíveis de cura.

Muitos casos de câncer têm origem genética ou são causados por 
infecções ou vírus, não sendo possível controlar seu aparecimento. En‑
tretanto, muitos fatores ambientais e hábitos de vida são sabidamente 
geradores de alterações celulares que favorecem o surgimento de diversos 
tipos de cânceres. A conscientização da população quanto à influência 
desses fatores é um passo importante na redução das estatísticas de cânce‑
res no Brasil e no mundo, para que cada pessoa possa evitar o surgimento 
de uma doença tão agressiva em seu próprio organismo. 
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 o 
câncer de mama permanece como o segundo tipo de 
câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre 
as mulheres, seguido do câncer de colo de útero (1). 
Também no Brasil esses são os tipos de câncer mais 
frequentes em mulheres. As taxas de mortalidade 

por câncer de colo do útero, no país, vêm apresentando tendência 
de redução na última década, enquanto que para o câncer de mama 
vem apresentando elevação (2). Ambos são passíveis de prevenção e 
tratamento, sendo importante avançar no acesso a essas práticas.

O câncer de colo do útero apresenta um dos mais altos potenciais 
de cura, podendo chegar a 100%, quando diagnosticado e tratado 
em estádios iniciais ou em fases precursoras, o que justifica o rastre‑
amento populacional em mulheres (3). O método de rastreamento 
preconizado no Brasil é o exame citopatológico, ou também chama‑
do de exame de Papanicolau, e a população‑alvo são mulheres entre 
25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual (4).  A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) destaca que a incidência desse câncer 
aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade, atingindo seu 
pico na quinta ou sexta décadas de vida. Os exames antes dos 25 
anos não se justificam por predominarem as infecções por HPV, 
que tendem a regredir espontaneamente e, após os 65 anos, o risco 
de desenvolvimento do câncer cervical é reduzido dada à sua lenta 
evolução. Essas evidências justificam a faixa etária de 25 a 64 anos de 
escolha para o rastreamento (3,4). Esse protocolo tem sido adotado 
pela maioria dos países com programa de rastreamento organizado e 
justifica‑se pela ausência de evidências de que o rastreamento anual 
seja mais efetivo (3).

O exame mamográfico é uma das principais medidas preventi‑
vas para a detecção precoce do câncer de mama. No Brasil, o Mi‑
nistério da Saúde recomenda, como principais estratégias de rastre‑
amento populacional, a mamografia, pelo menos a cada dois anos, 
para mulheres de 50 a 69 anos de idade, uma vez que as evidências 
da efetividade desse exame para a redução da mortalidade por câncer 
de mama são mais fortes nessa faixa etária (4). Além disso, é preconi‑
zado o exame clínico da mama em todas as mulheres que procuram 
o serviço de saúde, independentemente da faixa etária, como parte 
do atendimento à saúde da mulher. Para mulheres de grupos popu‑
lacionais considerados de risco elevado para o câncer de mama (com 
história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau), 
recomenda‑se o exame clínico da mama e a mamografia, anualmen‑
te, a partir de 35 anos de idade (4). 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 
levantado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostraram que, em relação à mamografia, nos anos de 2003 e 2008, 
em mulheres entre 50 e 69 anos de idade, as taxas autorreferidas 

aumentaram de 42,5% para 54,8% e a frequência de mulheres entre 
25 e 59 anos de idade que relataram ter feito pelo menos um teste 
de Papanicolau nos três anos anteriores aumentou 25%, alcançando 
84,6% em 2008. No entanto, há uma grande variação entre níveis de 
renda e baixas coberturas nas regiões Norte e Nordeste (5).

O Sistema Único de Saúde (SUS) realiza os exames para de‑
tecção precoce do câncer de colo uterino, em mulheres entre 25 a 
64 anos, em todas as Unidades Básicas de Saúde e a mamografia é 
realizada em serviços de referência. Em 2011 foi lançado o Plano 
de Enfrentamento de Doenças Crônicas, 2011‑2022, que prevê o 
aumento da cobertura do exame de Papanicolau para 85% e de che‑
gar a mamografia em 70% de cobertura, bem como a melhoria da 
qualidade dos exames de Papanicolau e mamografia. Dentre as ações 
para acelerar o diagnóstico estão previstos investimentos em capa‑
cidade diagnóstica e infraestrutura, em especial, nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil (6,7).

A partir de 2007, o sistema de vigilância de fatores de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis por inquérito telefônico (Vigi‑
tel), inseriu perguntas sobre exames preventivos de câncer de colo 
de útero no seu questionário, tornando possível o monitoramento 
das coberturas autorreferidas nas capitais brasileiras e no Distrito 
Federal (8). O estudo atual descreve as tendências de cobertura dos 
exames preventivos de câncer de colo de útero e mamografia nas 
capitais brasileiras.

MétodoS Foram analisadas informações de inquérito telefônico sobre 
exames preventivos de câncer, realizados entre 2007 a 2012 junto à 
população adulta (≥ 18 anos de idade), residente nas capitais dos 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal. O Vigitel utiliza amostras 
probabilísticas da população adulta a partir do cadastro das linhas de 
telefone fixo das cidades, disponibilizadas anualmente pelas principais 
operadoras de telefonia fixa no país. Foram sorteadas 5 mil linhas 
telefônicas de cada cidade, as quais foram divididas em réplicas (ou 
subamostras) de 200 linhas cada, para identificação das linhas elegíveis, 
ou seja, linhas residenciais ativas. Depois de confirmada a elegibilidade 
da linha foi realizada a seleção do morador a ser entrevistado. 

Foram utilizados pesos pós‑estratificação que objetivam a infe‑
rência estatística dos resultados do sistema para a população adulta 
de cada cidade. O peso final atribuído a cada indivíduo entrevistado 
pelo sistema Vigitel visa igualar a composição sociodemográfica es‑
timada para a população de adultos com telefone a partir da amostra 
Vigitel em cada cidade à composição sociodemográfica que se esti‑
ma para a população adulta total da mesma cidade, no mesmo ano 
de realização do levantamento. 

O peso atribuído inicialmente a cada indivíduo entrevistado 
pelo Vigitel, em cada uma das 27 cidades, leva em conta dois fatores. 
O primeiro desses fatores é o inverso do número de linhas telefôni‑
cas no domicílio do entrevistado, o qual corrige a maior chance de 
indivíduos de domicílios com mais de uma linha telefônica serem 
selecionados para a amostra. O segundo fator é o número de adultos 
no domicílio do entrevistado, o qual corrige a menor chance de 
indivíduos de domicílios habitados por mais pessoas serem selecio‑
nados para a amostra. O produto desses dois fatores fornece um 
peso amostral que permitiria a obtenção de estimativas confiáveis 
para a população adulta com telefone em cada cidade. As variáveis 
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consideradas na composição sociodemográfica da população total e 
da população com telefone são: sexo, faixa etária e nível de instrução.  

A partir de 2012, o peso pós‑estratificação de cada indivíduo da 
amostra Vigitel foi calculado pelo método “rake” (9) utilizando ro‑
tina específica do programa SAS (10).  Esse método utiliza procedi‑
mentos interativos que levam em conta sucessivas comparações en‑
tre estimativas da distribuição de cada variável sociodemográfica na 
amostra Vigitel e na população total da cidade. Essas comparações 
culminam no encontro de pesos que, aplicados à amostra, igualam 
suas distribuições sociodemográficas à distribuição estimada para a 
população total da cidade. O peso pós‑estratificação é empregado 
para gerar todas as estimativas fornecidas pelo sistema para cada uma 
das 27 cidades e para o conjunto dessas cidades.

O questionário do Vigitel engloba aproximadamente 94 ques‑
tões, divididas em módulos: (i) características demográficas e socio‑
econômicas dos indivíduos; (ii) padrão de alimentação e atividade 
física; (iii) peso e altura referidos; (iv) consumo de cigarro e de be‑
bidas alcoólicas; (v) avaliação própria do seu estado de saúde, mor‑
bidade referida e para mulheres realização de exames preventivos 
de câncer. A entrevista do Vigitel se baseia no sistema de entrevistas 
telefônicas assistidas por computador, em que as perguntas são lidas 
na tela do computador e suas respostas registradas diretamente em 
meio eletrônico, permitindo pulos automáticos de questões não vá‑
lidas decorrentes das respostas anteriores (8).

A realização de exames de citologia oncótica para detecção 
precoce de câncer de colo de útero em mulheres é feita a partir da 
seguinte pergunta: “Quanto tempo faz que a sra. fez exame de Papa‑
nicolau?” Desta forma se calcula o percentual de mulheres (de 25 a 
64 anos) que realizaram o exame nos últimos três anos conforme o 
cálculo: mulheres entre 25 a 64 anos de idade que realizaram citolo‑
gia oncótica nos últimos três  anos/número de mulheres entre 25 a 
64 anos de idade entrevistadas.  

A realização de exames de mamografia para detecção precoce de 
câncer de mama em mulheres é feita a partir da seguinte pergunta: 
“Quanto tempo faz que a sra. fez mamografia?” Desta forma se calcula 
o percentual de mulheres (de 50 a 69 anos) que realizaram exame de 
mamografia nos últimos dois anos conforme o cálculo: mulheres en‑
tre 50 e 69 anos de idade que realizaram mamografia nos últimos dois 
anos/número de mulheres entre 50 e 69 anos de idade entrevistadas.  

A análise de tendência da série temporal para os dois indicadores 
foi estratificada segundo a escolaridade das mulheres. A técnica utili‑
zada para estimar a tendência foi o modelo de regressão linear simples, 
cuja variável resposta (Yi) é a proporção do indicador e a variável expli‑
cativa (Xi) no tempo (ano do levantamento). O sinal negativo do co‑
eficiente angular (b) da reta ajustada pelo modelo indica que a relação 
entre o indicador e o tempo é decrescente, caso contrário a relação é 
crescente. O valor do coeficiente angular positivo representa o au‑
mento médio anual na proporção do indicador para cada unidade de 
tempo, caso contrário representa a queda média anual na proporção.  

Para o processamento dos dados e análises estatísticas utilizou‑se 
o aplicativo “Stata” versão 12.1 (Stata Corp., College Station, EUA) 
(11). Foram empregados os comandos indicados para proporções le‑
vando em conta os fatores de ponderação atribuídos a cada indivíduo 
entrevistado nos inquéritos do Vigitel (8). Este estudo foi aprovado pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (Conep).

reSULtAdoS Os dados da Tabela 1 apontam aumento da cobertura 
dos exames de mamografia de 71,4% para 74,7% entre 2007 a 2012. 
Os dados foram estatisticamente significantes para Brasil e para 
mulheres com escolaridade de 0 a 8 anos e 9 a 11 anos, nas regiões 
Norte e Sudeste. Mesmo com o crescimento, persistem diferenças 
segundo escolaridade; em 2012, mulheres com 0 a 8 anos de estudo 
tiveram cobertura de 71,4%, com 9 a 11 anos de 81,8% e com 12 
anos e mais, 90% de cobertura de exame. Também foram achadas 
diferenças segundo regiões, sendo a prevalência mais elevada de 
84,5% na região Sul e, a mais baixa, a região Norte foi de 70,7%, 
seguida da Nordeste com 73.4%.

As capitais com tendência de crescimento de mamografia foram: 
Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Palmas, Salvador e São Paulo. 
A maior prevalência ocorreu em 2012 em Curitiba e a menor em 
Macapá 61,3% (Tabela 2).

Os dados da Tabela 1 apontam estabilidade na tendência da co‑
bertura dos exames de Papanicolau de 82% em 2007 e 82,3% em 
2012. Houve declínio na cobertura em mulheres de escolaridade 
entre 9 a 11 anos (de 83,9% para 81,7%). Foram mantidas as ten‑
dências segundo regiões. A prevalência mais elevada, em 2012, foi 
de 88% no Sudeste e a mais baixa na região Norte de 75,3%. Todas 
as capitais mantiveram estabilidade nas coberturas de Papanico‑
lau, exceto Goiânia e Rio de Janeiro que reduziram (Tabelas 1 e 2).

dISCUSSão Os dados apontam para o aumento da cobertura de 
mamografia nas capitais brasileiras, sobretudo em mulheres com 
escolaridade até 11 anos de estudo e que habitem as regiões Norte 
e Sudeste. A cobertura dos exames de Papanicolau está estável e 
permanece em patamar elevado, acima de 82%, com declínio na 
cobertura de exames preventivos do câncer cervical em mulheres 
de escolaridade entre 9 a 11 anos. Foram mantidas as tendências 
segundo regiões e em todas as capitais, exceto Goiânia e Rio de 
Janeiro que reduziram essa cobertura. 

Conforme a OMS, as estratégias e detecção precoce são fun‑
damentais na identificação de lesões sugestivas de câncer (3) e, em 
países desenvolvidos, após a implantação de programas de rastrea‑
mento de base populacional, ocorreu redução na morbimortalidade 
de câncer de colo uterino e de mamas (3,12).

Segundo a OMS, com uma cobertura de exame citopatológico 
do colo do útero da ordem de 80% na população‑alvo e a garantia 
de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possí‑
vel reduzir, em média, de 60 a 90% a incidência do câncer cervical 
invasivo (13). O rastreamento do câncer do colo do útero se baseia 
na história natural da doença e no reconhecimento de que o câncer 
invasivo evolui a partir de lesões precursoras (lesões intraepiteliais 
escamosas de alto grau e adenocarcinoma in situ), que podem ser 
detectadas e tratadas adequadamente, impedindo a progressão para 
o câncer (3). 

Alguns critérios para a utilização de testes no rastreamento se 
baseiam na segurança, na fácil aceitação pela população, na sensibi‑
lidade e especificidade comprovadas e na relação custo‑efetividade 
favorável (14,15). Essas características, além da facilidade de coleta, 
fazem do Papanicolau um exame bem implantado na rede básica de 
saúde e a cobertura média nas capitais ser elevada. O que pode justi‑
ficar o declínio do câncer de colo de útero no país, exceto em zonas 
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rurais das regiões Norte e Nordeste, áreas estas com acesso ainda 
restrito ao rastreamento (2). Mesmo com esses avanços, a incidência 
de câncer do colo do útero ainda permanece alta, comparável a al‑
guns países africanos, o que pode ser consistente com a prevalência 
elevada do vírus do papiloma humano (2). 

As metas do Plano de Enfrentamento de DCNT do Brasil 
2011‑2022 consistem em aumentar a cobertura de exames de ma‑
mografia e Papanicolau para, no mínimo, 70% e 85%, respectiva‑
mente (6,7,16). Resultado este que já foi superado nas capitais em 
relação à mamografia e praticamente alcançado em relação ao Papa‑
nicolau. Entretanto, as médias escondem desigualdades regionais, 
por renda e escolaridade.

A cobertura de exame mamográfico pode ser avaliada sob três 
aspectos: número de aparelhos distribuídos no país, sua distribuição 
geográfica e sua capacidade operacional. Existe ainda uma distribui‑
ção desigual dos aparelhos de mamografia no Brasil, o que resulta 
nas diferenças regionais encontradas. Esse problema pode explicar, 
em parte, o aumento de mortes por câncer de mama no Brasil (2). 
Outros fatores seriam a falta de acesso a tratamentos oportunos em 
algumas regiões, além da qualidade dos exames diagnósticos, que 
ainda precisam ser melhorados.

As coberturas de exames de colo de útero e mamografia são mais 
elevadas na população com mais escolaridade, o que também foi 
identificado na PNAD (5).  Sem dúvida essas diferenças devem ser 
superadas, propiciando acesso a essas tecnologias por todas as mu‑

lheres. O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil tem avançado 
no campo da atenção oncológica em todos os níveis de atenção. Em 
março de 2011, foi lançado o Plano de Fortalecimento da Rede de 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. O plano prevê a 
expansão da radioterapia com a criação do serviço de radioterapia 
em 48 hospitais e a modernização de 32 serviços já existentes, to‑
talizando a aquisição de 80 equipamentos de radioterapia (acelera‑
dores lineares) pelo Ministério da Saúde. Esses equipamentos serão 
prioritariamente distribuídos no Norte e Nordeste, atualmente com 
déficit de capacidade instalada.  O plano prevê também a reforma 
dos hospitais e os equipamentos (17). 

Foi ampliada a faixa etária de rastreamento do câncer de colo para 
mulheres de 25 a 64 anos e estabelecidas diretrizes para a ampliação 
do acesso ao exame citopatológico. Foi ainda criado o Programa Na‑
cional de Qualidade em Citopatologia, e de Qualificação dos Exames 
Diagnósticos para o Câncer de Mama (17). Em 2012, foram reali‑
zados pelo SUS mais de 530 mil procedimentos cirúrgicos de cân‑
cer, mais de 10 milhões de procedimentos de radioterapia e mais de 
2,6 milhões de procedimentos de quimioterapia, cerca de 4 milhões 
de mamografias e cerca de 12 milhões de exames de Papanicolau (17). 

Em conclusão, esses dados mostram que os estímulos e políticas 
desenvolvidas que promovam o reforço de indução a um melhor 
acompanhamento das mulheres em relação à prevenção do câncer 
de mama e de colo de útero têm contribuído para o aumento da 
cobertura de mamografia. Entretanto, sabe‑se que há muito ainda o 
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que aperfeiçoar em relação à atenção e à prevenção, em todo o país, 
para reduzir efetivamente a prevalência do câncer e para melhorar a 
atenção quando diagnosticada a patologia, dando melhor qualidade 
de vida a essas mulheres.
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 organismos pluricelulares complexos (como os se‑
res humanos) são constituídos por um conjunto 
de órgãos, formados por tecidos, os quais reúnem 
um conjunto de células especializadas para desem‑
penharem funções específicas. O desenvolvimento 

desses organismos e a manutenção de suas funções vitais dependem 
de uma cooperação das células que os constituem, na medida em que 
os processos realizados por essas células têm que ser desempenhados 
de maneira coordenada. Para que isso ocorra, as células necessitam 
se comunicar umas com as outras e, a partir desta comunicação, 
coordenar as funções desempenhadas por cada tipo celular. Esse é o 
princípio da sinalização celular, onde células se comunicam através 
de moléculas‑sinal, secretadas ou expostas em sua superfície.

As moléculas‑sinal são reconhecidas por receptores, geralmente 
proteínas que podem estar expostas na superfície celular ou presen‑
tes no interior das células. Esses receptores, após se ligarem às molé‑
culas‑sinal, transmitem a informação para outras proteínas presen‑
tes no interior da célula, mecanismo conhecido como transdução de 
sinal. Esse mecanismo pode desencadear diferentes respostas, como 
alteração da função de uma proteína (resposta rápida e passageira) 
ou modificação de expressão gênica, levando a uma alteração na 
quantidade de proteína dentro da célula (resposta lenta e mais pro‑
longada). Essas modificações levam a alterações no comportamento 
da célula, visto que as proteínas são as responsáveis por dirigir as 
funções celulares (Figura 1).

A transdução de sinal ocorre através de vias de sinalização, as 
quais geralmente são constituídas por proteínas comprometidas 
com a regulação de eventos da fisiologia celular, como proliferação, 
migração, diferenciação celular etc. A maior parte das proteínas que 
participam das vias de sinalização são enzimas, biocatalizadores que 
atuam na aceleração das reações bioquímicas que ocorrem dentro 
da célula. Dentre elas encontram‑se as quinases, que constituem 
uma das principais famílias de proteínas em mamíferos. Elas são en‑
zimas que catalisam a transferência de grupos fosfatos de moléculas 
do nucleotídeo adenosina trifosfato (ATP) para outras moléculas 
orgânicas, como lipídeos e proteínas.  Como exemplo, podemos 
citar as quinases reguladas por sinal extracelular 1/2 (ERK1/2, Ex‑
tracellular Signal‑Regulated Kinase 1/2), proteínas serina/treonina 
quinase que atuam na fosforilação de aminoácidos serina e treonina 
presentes em seus alvos proteicos; e a fosfatidilinositol 3‑quinase 
(PI3K, PhosphatidylInositide 3‑Kinase), que atua na fosforilação 
do fosfolipídio fosfatidilinositol presente nas membranas celulares. 

Outras proteínas com grande participação em vias de sinalização são 
as que compreendem a família das GTPases, enzimas que quando 
ativas atuam na hidrólise da molécula do nucleotídeo guanosina tri‑
fosfato (GTP), gerando como produto guanosina difosfato (GDP) 
e fosfato inorgânico. As GTPases são enzimas que ciclam entre um 
estado ativo ligado à GTP e um estado inativo ligado à GDP, me‑
canismo controlado por proteínas regulatórias. Quando ativadas, 
as GTPases podem se associar a proteínas efetoras regulando sua 
atividade. Como exemplo de GTPases podemos citar dois mem‑
bros da superfamília Ras de pequenas GTPases: a Ras que atua na 
ativação de várias vias de sinalização, como aquelas relacionadas às 
proteínas ERK1/2 e PI3K; e a Rho, relacionada com a ativação de 
moléculas efetoras como a Rho quinase (ROCK, Rho Kinase) (1;2). 
A desregulação das vias de sinalização celular, causada geralmente 
por aumento/diminuição da atividade ou expressão de seus consti‑
tuintes proteicos, pode levar ao descontrole de eventos fisiológicos e 
desencadear variados tipos de doenças, incluindo o câncer.

Câncer é um termo genérico usado para designar um grande 
grupo de doenças que pode afetar diferentes partes do organis‑
mo. Apesar da sua diversidade, o câncer apresenta características 
comuns: células cancerígenas (ou tumorais) apresentam desregu‑
lação nos mecanismos de controle do crescimento e proliferação, 
permitindo a formação de um agregado de células anormais (tumor) 
(3;4). Esse descontrole normalmente está associado a alterações no 
material genético das células, o ácido desoxirribonucleico (DNA, 
DeoxyriboNucleic Acid), podendo levar à desregulação da expres‑
são de genes, os quais contêm informação para a síntese de pro‑
teínas encontradas nas células. Dessa forma, as alterações podem 
ser passadas para células filhas, através da divisão celular, gerando 
várias células anormais que formarão o tumor. As principais causas 
do câncer estão relacionadas à exposição a agentes externos, os cha‑
mados carcinógenos. Eles podem ser de origem física (como os raios 
ultravioleta da radiação solar), química (como os componentes do 
cigarro de tabaco) ou biológica (como a infecção de certos vírus).  

Durante o desenvolvimento do tumor, vários eventos celulares po‑
dem ser desregulados. Dentre eles podemos citar o aumento do cresci‑
mento e proliferação, uma maior resistência ao mecanismo de morte 
celular e maior suscetibilidade a instabilidade genômica e mutações, 
possibilitando às células tumorais acumular alterações em seu DNA (5). 
Essa desregulação é um reflexo principalmente de alterações na ativida‑
de ou expressão das proteínas constituintes das vias de sinalização celu‑
lar. Dessa forma, um melhor entendimento da participação das vias de 
sinalização celular na progressão do câncer é um passo primordial para 
o desenvolvimento de metodologias terapêuticas e de diagnóstico para 
essa doença, em particular do câncer colorretal, que ocupa o terceiro 
lugar em índice de incidência na população brasileira (6). 

vIAS de SINALIzAção CeLULAr qUe reGULAM A proGreSSão do 
CâNCer CoLorretAL O câncer colorretal (CCR) se desenvolve 
através de uma acumulação gradual de alterações genéticas que 
conduzem à transformação do epitélio normal colônico para o 
fenótipo maligno e invasivo. Essas alterações genéticas no epité‑
lio intestinal podem causar mudanças histológicas e moleculares 
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que levam a uma definição da sequência chamada de sequência 
adenoma‑carcinoma (7). O estágio inicial da sequência adeno‑
ma‑carcinoma é caracterizado por lesões aberrantes e displasias 
no epitélio colônico, podendo levar à formação de pólipos visíveis 
macroscopicamente. Esses pólipos constituem uma lesão precurso‑
ra que inicia a formação do adenoma, o qual é caracterizado pela 
morfologia displásica e pela presença de alterações na diferenciação 
epitelial. A transição de um tumor benigno (adenoma) para um 
tumor maligno (carcinoma) deve‑se ao acúmulo de mutações ao 
longo do estadiamento do tumor. As mutações no gene supressor 
tumoral APC são encontradas nos estágios iniciais da sequência 
adenoma‑carcinoma e também em câncer hereditário, como a poli‑
pose adenomatosa familiar (FAP, Familial Adenomatous Polyposis) 
(8). Essas alterações no gene APC levam à perda de função da 
proteína APC, com uma consequente redução da degradação da 
proteína ß‑catenina, de modo a elevar seus níveis citoplasmático 
e nuclear nas células tumorais, conduzindo a uma desregulação 
da via de sinalização Wnt/b‑catenina. A estabilização nuclear da 
proteína b‑catenina é o principal mecanismo de ativação desta via, 
a qual é responsável pela alteração na expressão de genes alvos que 
conduzem a um aumento da proliferação e invasão celular (9).

A via Wnt/ b‑catenina foi a primeira associada com o desenvol‑
vimento do CCR, sendo encontrada permanentemente ativada em 
pacientes com FAP e em outras formas de cânceres esporádicos (10). 
Aproximadamente 90% do CCR esporádico mostram uma sinaliza‑
ção aberrante para a via Wnt, resultado de mutações frequentes em 
APC e também em outros genes que codificam proteínas desta via 
de sinalização, como b‑catenina e axina. Essas mutações induzem 
ao acúmulo de b‑catenina no citoplasma e sua translocação para 
o núcleo, onde interage com o fator celular‑T/fator intensificador 
linfóide (TCF/LEF, T‑Cell Factor/Lymphoid Enhancer Factor), fa‑
tores transcricionais que regulam a atividade de genes como C‑MYC 
e MMP9, os quais estão associados a eventos da progressão tumoral, 
como proliferação e invasão. Essa ativação aberrante é considerada 
o evento inicial para a tumorigênese colorretal, levando à transfor‑
mação das células do epitélio intestinal em células com capacidade 
proliferativa exacerbada, que culmina na formação de adenomas. 
Essas células podem adquirir novas mutações, as quais permitiriam 
a formação da metástase (11) .

Além da sinalização aberrante Wnt/b‑catenina, outro evento 
importante no desenvolvimento do CCR é a ativação constitutiva 
do oncogene KRAS (Kirsten Rat Sarcoma viral oncogene homo‑
logue). Em CCR, essa forma mutante hiperativa é a segunda mais 
frequente em adenomas e carcinomas (12). K‑RAS, um dos mem‑
bros da superfamília RAS de pequenas GTPases, é responsável por 
mediar a transdução de sinais desencadeados pela ativação de recep‑
tores tirosina quinase presentes na superfície celular. A sinalização 
acontece quando moléculas‑sinal extracelulares, como o fator de 
crescimento epidérmico (EGF, Epidermal Growth Factor), o fator 
de crescimento de hepatócito (HGF, Hepatocyte Growth Factor), 
e o fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF, Platelet‑De‑
rived Growth Factor), se ligam a seus receptores desencadeando sua 
dimerização e/ou autofosforilação em resíduos de tirosina nos seus 

domínios citoplasmáticos. O sinal frequentemente é repassado para 
a oncoproteína K‑RAS, localizada na membrana celular, que em 
seguida pode ativar por fosforilação a via ERK1/2, causando um au‑
mento da proliferação através da indução da expressão de ciclina D1 
(13). Além disso, K‑RAS também pode enviar sinais para via PI3K/
Akt, que está relacionada ao aumento de sobrevivência celular.

A PI3K constitui uma família de quinase lipídica intracelular que 
fosforila o grupo 3’‑hidroxil de fosfatidilinositol das membranas celu‑
lares. A ativação consiste em catalisar a formação de fosfatidilinositol‑
‑3,4,5‑trifosfato (PIP3, PhosphatidylInositol (3,4,5)‑triPhosphate) a 
partir de fosfatidilinositol‑4,5‑bifosfato (PIP2, PhosphatidylInositol 
(4,5)‑bisPhosphate), produto que transduz um sinal por interação 
com proteínas de domínio homólogo a pleclestrina (PH, Pleckstrin 
Homology). A serina‑treonina quinase Akt (também conhecida 
como PKB) é uma proteína efetora central do PIP3. A Akt é ativa‑
da por um duplo mecanismo regulatório que requer a translocação 
e ancoramento na membrana plasmática através do domínio PH 
sendo, logo em seguida, fosforilada em seus aminoácidos treonina 
308 e serina 473 pelas quinases proteína dependente de 3‑fosfoino‑
sídeo quinase‑1 (PDK‑1, 3‑Phosphoinositide Dependent protein 
Kinase‑1) e proteína reguladora de mamífero para rapamicina C2 
(mTORC2, mammalian Target Of RapamyCin 2) respectivamen‑
te (14). A fosfatase homóloga à tensina deletada no cromossomo 10 
(PTEN, Phosphatase and TENsin homologue deleted on chromo‑
some 10) é um fosfatase lipídica que atua na desfosforilação de PIP3, 

Figura 1 – transdução de sinais. o estímulo de um receptor de su‑
perfície celular por um sinal extracelular desencadeia uma cascata 
de sinalização intracelular (via de sinalização), transferindo a in‑
formação do meio extracelular para o meio intracelular. As vias de 
sinalização promovem uma resposta celular que pode ser dependen‑
te ou independente de modificações da expressão gênica 
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regulando negativamente a ação de PI3K, portanto assumindo um 
papel de supressor tumoral. A presença de PTEN mantém os níveis 
de PIP3 baixo, enquanto que sua ausência aumenta a concentração 
de PIP3, elevando a atividade de Akt. Nessa perspectiva, a ativação de 
PI3K por sinalização dependente de fatores de crescimento, acarreta a 
síntese de PIP3, que é desfosforilado por PTEN a PIP2. Na ausência 
de PTEN, Akt torna‑se constantemente fosforilada e, portanto, mais 
ativa, podendo mediar a ativação de diversas proteínas que regulam a 
sobrevivência e o crescimento tumoral (15).

Outro grupo de proteínas que participam ativamente da pro‑
gressão do CCR é o das Rho GTPases, as quais estão relacionadas 
com a sinalização que regula a reorganização do citoesqueleto de ac‑
tina (16). As formas ativas de Rho adquirem uma mudança confor‑
macional que permite interagir com proteínas efetoras, que na ver‑
dade desempenham a função de Rho propriamente dita. A primeira 
proteína efetora de Rho identificada foi a ROCK, a qual atua na 
indução da formação de fibras de estresse e adesão focal, através das 
proteínas que organizam o citoesqueleto de actina, além do controle 
da contratilidade celular pela miosina. Conforme já mencionado, as 
Rho GTPases modulam o citoesqueleto de actina, causando proje‑
ções de membrana que aumentam o potencial migratório, invasivo 
e metastático das células tumorais. 

Nosso grupo de pesquisa no Instituto Nacional de Câncer (INCa) 
tem trabalhado ativamente para melhor caracterizar as vias de sinaliza‑
ção celular que regulam a progressão do CCR. Em trabalhos recentes, 
relatamos a participação das vias da PI3K/Akt, ERK1/2 e Rho GTPa‑
ses regulando eventos da progressão deste tipo de câncer (17‑19). Um 
resumo de nossos resultados  está esquematizado na figura 2.

SINALIzAção NA terApIA do CâNCer: o trAtAMeNto rACIoNAL 
As estratégias terapêuticas tradicionais utilizadas no tratamento do 
câncer empregam a cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A escolha 
do tratamento ideal para um tipo de câncer geralmente se baseia em 
ensaios clínicos com uma grande população de pacientes, os quais 
apontam o melhor esquema terapêutico a ser utilizado. Contudo, 
durantes os ensaios clínicos podemos encontrar uma grande variação 
de resposta entre os pacientes, indicando que uma melhor estrati‑
ficação em subgrupos poderia apontar diferentes níveis de resposta 
a um esquema terapêutico empregado (20). A identificação de um 
subgrupo de pacientes com câncer que respondem melhor a um 
dado esquema terapêutico pode refletir na diminuição dos custos do 
tratamento e aumentar os benefícios para o bem‑estar dos pacientes, 
na medida em que se diminuem os efeitos colaterais. Nesse senti‑
do, os estudos que visam caracterizar os biomarcadores envolvidos 
na progressão do câncer e os processos por eles regulados ajudam 
no melhor direcionamento do tratamento, na medida em que são 
utilizados como base para o desenvolvimento de ferramentas para 
o bloqueio molecular desses processos. Dentre essas ferramentas 
destacamos o uso dos anticorpos monoclonais e os inibidores far‑
macológicos, ambos atuando na inibição da atividade de proteínas 
específicas presentes em vias de sinalização.

Os anticorpos monoclonais são biomoléculas que se ligam 
a alvos específicos, geralmente receptores proteicos presentes na 

superfície celular, evitando a ativação ou reconhecimento desses 
receptores por outras moléculas. Como exemplo, podemos citar 
alguns dos anticorpos monoclonais aprovados pelo FDA (Federal 
Drug Administration), órgão de vigilância sanitária dos Estados 
Unidos, para tratamento do CCR metastático: o Cetuximab e o 
Panitumumab, ambos tendo como alvo o receptor do fator de cres‑
cimento epidérmico (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor). 
A combinação desses anticorpos anti‑EGFR com esquemas tera‑
pêuticos tradicionais, que atuam no DNA das células, tem gerado 
bons resultados. Porém, os melhores benefícios são alcançados por 
uma prévia investigação acerca do status mutacional do gene KRAS, 
o qual codifica a proteína K‑RAS, uma das efetoras ativadas pelo 
EGFR: caso a proteína K‑RAS esteja ativada de forma constituti‑
va, devido à mutação em seu gene, a ativação da via de sinalização 
efetora continuará mesmo após a ligação do anticorpo ao EGFR. 
Assim, os principais órgãos de vigilância sanitária no mundo têm 
recomendado a investigação de mutação em KRAS antes do empre‑
go da terapia com anticorpos anti‑EGFR em pacientes com câncer 
colorretal metastático (21;22).

Devido à importância das proteínas intracelulares participantes 
das vias de sinalização, o emprego de inibidores farmacológicos destas 
tem sido utilizado em ensaios clínicos. Os inibidores farmacológicos 
são moléculas purificadas de compostos naturais ou sintetizadas em 
laboratórios que impedem a atividade de proteínas por alterar sua 
conformação ou competir por um substrato. A inibição da proteí‑
na quinase MEK (Mitogen‑activated protein Kinase), pelo inibidor 
GSK1120212, tem contribuído para estabilização da síndrome mie‑
lodisplásica em aproximadamente 54% dos pacientes tratados, os 
quais apresentavam mutações nos genes KRAS ou NRAS (23). Além 
disso, estudos em laboratório têm mostrado recentemente que o ini‑
bidor TIC10, o qual inibe ambas as vias de sinalização Akt e ERK1/2, 
atua como potente agente antitumoral, sendo uma molécula promis‑
sora para análise em futuros ensaios clínicos (24). Poucos estudos têm 
relacionado a inibição da via de sinalização regulada pela Rho GTPase 
com o tratamento antitumoral. Porém, o inibidor de ROCK, Fasudil, 
tem sido usado no tratamento de pacientes com vasoespamos no cé‑
rebro sem causar sérios efeitos colaterais. Em estudos no laboratório, 
células tratadas com Fasudil apresentaram redução na sua migração 
e na capacidade de formar colônias não aderidas ao substrato, carac‑
terísticas indicativas de redução do potencial maligno dessas células, 
sugerindo que este inibidor pode ser uma ferramenta potencial para o 
tratamento antitumoral (2). 

Esse conjunto de dados aponta a importância da caracterização das 
alterações moleculares no tumor para um melhor direcionamento do 
tratamento. Nesse sentido, o emprego de técnicas de análise em lar‑
ga escala, como o microarranjo de DNA, permite avaliar alterações na 
expressão gênica de um grande número de amostras. Apesar de ainda 
apresentar um alto custo, essa ferramenta permite a identificação de 
possíveis biomarcadores. A partir dessa identificação, podemos direcio‑
nar melhor o tratamento do câncer, utilizando, por exemplo, anticorpos 
monoclonais e/ou inibidores farmacológicos para alvos proteicos espe‑
cíficos, os quais podem ser combinados com os esquemas terapêuticos 
tradicionais, objetivando uma maior eficácia do tratamento e dimi‑
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nuindo os efeitos colaterais. Estudos que buscam caracterizar as princi‑
pais vias de sinalização que regulam a progressão de um tipo de câncer 
podem, no futuro, reduzir os custos para utilização das análises em larga 
escala, na medida em que buscam uma determinação no número de ge‑
nes que precisarão ser testados. Isso pode contribuir para um tratamento 
mais personalizado e menos agressivo para os pacientes.
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Figura 2 – Ativação de vias de sinalização durante a progressão 
do câncer colorretal.Mutações que afetam as proteínas ApC e rAS 
disparam cascatas de sinalização intracelular que promovem pro‑
liferação, sobrevivência e migração, contribuindo diretamente 
para a aquisição do fenótipo maligno
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o 
desenvolvimento de novos fármacos e a pesquisa de 
novas tecnologias tem se tornado atividade estraté‑
gica, movimentando dezenas de bilhões de dólares 
e empregando centenas de milhares nas redes de 
saúde e tecnologia, com crescimento constante nas 

últimas décadas e acentuado impacto científico, econômico e estraté‑
gico mundial. Isso é ainda mais relevante quando aplicado ao câncer, 
onde a pesquisa clínica pode significar o acesso a drogas inovatórias. 
Não raro, os tratamentos padronizados e em uso para alguns tumores, 
tanto no sistema público como privado são baseados em drogas desen‑
volvidas há mais de 30 anos.  Dezenas de novos conhecimentos e plata‑
formas tecnológicas estão revolucionando os tratamentos oncológicos. 
O número de candidatos a produtos é tão extenso, que não apenas 
pacientes, mas mesmo profissionais de saúde ficam inseguros quanto às 
indicações e benefícios.  Dessa maneira, fazem‑se necessários, portan‑
to, testes rigorosos para que seja garantida de maneira eficaz a segurança 
dos pacientes. Nesse contexto, a pesquisa clínica desempenha impor‑
tante papel na avaliação dos processos. É pautada no princípio das boas 
práticas clínicas (Good Clinical Practice ‑ GCP), que são um conjunto 
de regulamentações, diretrizes e padrões de qualidade ética e científica 
por meio dos quais os estudos envolvendo seres humanos devem ser 
desenhados, planejados, implementados, monitorados, auditados, 
analisados e concluídos. Os ensaios clínicos são sempre conduzidos 
de forma que os direitos e o bem‑estar dos sujeitos da pesquisa, assim 
como a credibilidade dos dados dos ensaios clínicos, estejam sempre 
garantidos (1). É importante que os centros envolvidos em todos os 
países sigam os mesmos padrões de segurança e qualidade de maneira 
a proteger e garantir a segurança do sujeito de pesquisa. Isso permite 
também assegurar que todos os dados e informações colhidos possam 
ser avaliados e validados de maneira uniforme.

De forma bem abrangente, definem‑se os centros de pesquisa 
clínica como locais que exercem papel de grande relevância na con‑
dução dos estudos clínicos, sendo responsáveis pela administração, 
gestão e condução de estudos. A Resolução de Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 39 de 05 de junho de 2008 (2) define os centros de pes‑
quisa como organizações privadas ou públicas, legitimamente cons‑
tituídas, nas quais são realizadas pesquisas clínicas. Um centro de 
pesquisa pode ou não estar inserido em um hospital ou em uma 
clínica médica. Para a Resolução, o termo “Instituição de Pesquisa” é 
utilizado como sinônimo de “Centro de Pesquisa”. Essas instituições 
podem ser de pequeno, médio ou grande porte, vinculadas ou não a 
universidades e, em muitos casos, a hospitais universitários.

No Brasil, a pesquisa clínica passou a ter de fato normas re‑
gulamentadoras a partir de 1996, com a publicação da Resolução 
nº 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (3), um marco 
na história da pesquisa clínica no nosso país, que incorpora os 
aspectos dos quatro princípios prima facie da pesquisa em seres 
humanos – autonomia, não maleficência, beneficência e justi‑
ça – e visa a assegurar direitos e deveres dos sujeitos de pesquisa. 
Essa Resolução baseia‑se nos principais documentos internacio‑
nais que tratam da ética de pesquisa envolvendo seres humanos: 
Código de Nuremberg (1947), Declaração de Helsinque (1964 e 
demais versões de 1975, 1983 e 1989) e Propostas de Diretrizes 
Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 
Humanos (CIOMS/OMS 1982 e 1993). 

Grande parte da pesquisa médica e biomédica do país se fazia 
em cerca de duas dezenas de instituições fortemente centradas nas 
regiões Sul e Sudeste (4). Porém, houve significativo crescimento e 
contínua ascensão da implementação de novos centros de pesquisa 
e estudos em diversas áreas terapêuticas.

Devido ao grande progresso da pesquisa clínica nos últimos 
anos, foi criada, na década de 1990, a Conferência Internacional 
de Harmonização – International Conference on Harmonisation 
(ICH) (5) –, que fez com que principalmente a Comunidade 
Europeia, Estados Unidos e o Japão harmonizassem padrões para as 
boas práticas na pesquisa clínica. Após a elaboração do Guia de Boas 
Práticas Clínicas, pelo ICH, os países das Américas que dele não fa‑
ziam parte, incluindo o Brasil, elaboraram um documento análogo 
ao GCP‑ICH, conhecido como “Boas práticas clínicas: documento 
das Américas” (6). Esse documento, assinado em 2005 pelos países 
da Organização Pan‑Americana da Saúde (Opas), passou a ser aceito 
pelas legislações brasileiras e utilizado como padrão para atividades 
envolvendo a condução de pesquisa clínica em todo o país. 

A normatização brasileira para estudos que envolvam seres hu‑
manos foi instituída pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), CNS e outras instâncias do governo. Atualmente no 
país, o fluxo do processo regulatório da pesquisa clínica envolve 
as seguintes instâncias regulatórias: Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEP), Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e 
Anvisa. Esses órgãos asseguram a condução adequada dos estudos 
desenvolvidos no Brasil.

Com o objetivo de avaliar a condução de estudos clínicos, a 
Anvisa, os patrocinadores e agências regulatórias internacionais, 
como a FDA (agência que regula medicamentos e alimentos nos 
Estados Unidos) e a Agência Europeia de Medicamentos, (EMA), 
podem realizar auditorias. A auditoria é um exame cuidadoso e sis‑
temático das atividades desenvolvidas nos locais onde são condu‑
zidos os estudos clínicos cujos objetivos principais são averiguar se 
estes estão em conformidade com os padrões éticos, determinar a 
validade e integridade dos dados e certificar a qualidade da condu‑
ção dos estudos. As auditorias são comuns em casos de denúncias, 
suspeitas de fraude nos dados gerados, alto número de violações 
ao protocolo, notificação às agências regulatórias e suspeita de 
violação dos direitos dos sujeitos de pesquisa. Inspeções também 
podem ser realizadas pelos CEPs e Conep e buscam conformidade 
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aos regulamentos, boas práticas clínicas, normas ou especificações 
e o subsequente relato de resultados. 

Já os centros de pesquisa podem realizar autoavaliações, a fim de 
fornecer uma visão global do desempenho da organização e ajudar 
a identificar áreas que requeiram melhorias e determinar priorida‑
des (7). Para a pesquisa clínica é fundamental que os estudos sejam 
desenvolvidos de forma a garantir a acurácia e qualidade dos dados, 
bem como sua integridade, confiabilidade e reprodutibilidade, ga‑
rantindo a segurança dos sujeitos de pesquisa e a confiabilidade dos 
dados gerados (8).

Precisamente em 11 de maio de 2009, foi criada no Brasil, pela 
Anvisa, a Instrução Normativa nº 4 (IN4) (9), com o propósito 
de obter melhorias no âmbito da pesquisa clínica no país. A IN4 
sumariza um novo marco legal para adequação da condução de es‑
tudos clínicos ao grande desenvolvimento do mercado atual, para 
tentar garantir a qualidade dos estudos desenvolvidos, assim como 
seus resultados, preservando‑se também a segurança dos sujeitos de 
pesquisa. Através desse roteiro, possíveis erros e carências podem ser 
diagnosticados a fim de corrigi‑los ou adequá‑los.

A uniformização dos padrões de qualidade relacionados à 
aprovação de estudos, operação, gestão, capacitação e desenvol‑
vimento de estudos clínicos é muito importante para atingir ex‑
celência em pesquisa clínica. Isso também pode gerar visibilidade 
e novos investimentos para os centros de pesquisa, assim como a 
permeabilidade desse sistema e a capacidade de troca de informa‑
ções entre os pesquisadores, visando diretamente à eficiência do 
sistema como um todo. 

peSqUISA CLíNICA eM BeLo HorIzoNte O presente estudo buscou 
diferentes tipos de instituições de pesquisa para avaliação regio‑
nal fidedigna da qualidade dos centros de pesquisa clínica de Belo 
Horizonte. Trata‑se de um estudo prospectivo do tipo transversal 
descritivo, onde foram abordadas instituições privadas e/ou públicas 
e/ou acadêmicas, envolvendo diferentes especialidades médicas.

Foram avaliados centros de pesquisa clínica com participação 
voluntária, mediante autorização das instituições envolvidas e as‑
sinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de elegibilidade para inclusão dos centros de pes‑
quisa foram: 

Critérios de inclusão: 

n Centros de pesquisa clínica situados em Belo Horizonte que for‑
neceram carta de autorização para coleta de dados.

n Centros de pesquisa clínica situados em Belo Horizonte que 
concordaram em assinar o TCLE e que responderam volunta‑
riamente ao questionário do estudo até data predeterminada ou 
conclusão do estudo.

n Centros de pesquisa clínica em diversas áreas da saúde, sem res‑
trição. 

n Centros de pesquisa clínica com atuação no mercado e experiên‑
cia mínima de três anos ou pelo menos experiência na condução 
de cinco estudos clínicos.

A avaliação foi realizada através do preenchimento de questio‑
nário autoaplicável, elaborado com base na IN4 da Anvisa, normas e 
regulamentações preestabelecidas para pesquisa clínica. 

As questões aplicáveis à IN4 foram classificadas de acordo com 
o documento da Anvisa, como: críticas (C), maiores (M) e meno‑
res (Me). As observações críticas são relacionadas diretamente à 
segurança do sujeito, podendo resultar em óbito, risco de morte 
ou condições inseguras e invalidação dos dados da pesquisa. As 
observações maiores podem resultar em risco à saúde do sujeito 
de pesquisa ou invalidação dos dados. As observações menores 
indicam deficiência e/ou desvio e devem ser citadas para realização 
de melhorias na condução de estudos.

o perFIL doS CeNtroS de eStUdoS CLíNICoS ANALISAdoS Fo‑
ram contatados 16 centros de pesquisa clínica de Belo Horizonte, 
sendo que, destes, sete foram incluídos no estudo, um não aceitou 
participar do estudo, cinco não retornaram aos contatos efetuados 
e três foram excluídos devido a não apresentarem os critérios de 
elegibilidade preestabelecidos.

Os centros avaliados dividiram‑se entre instituições privadas 
(4), públicas (1) e acadêmicas (2), de pequeno (3), médio (1) e gran‑
de porte (3). Porém, apesar das diferenças estruturais, logísticas e bu‑
rocráticas entre essas instituições, não foram registradas diferenças 
significativas na avaliação dos questionários aplicados em cada uma.  

As áreas terapêuticas, sob investigação, observadas com alto nú‑
mero de estudos foram oncologia (25%) e infectologia (25%), se‑
guidas pela cardiologia, parasitologia, clínica médica, pneumologia, 
reumatologia e endocrinologia, com cerca de 8% cada. 

Dos centros avaliados, os estudos clínicos dividiram‑se princi‑
palmente entre fase II (39%) e fase III (58,4%). Grande parte dos 
patrocinadores investe em estudos de fase III no Brasil. Essa é uma 
tendência nacional que corresponde à tendência mundial, em que 
apenas quando se adquire excelência em estudos de fase III é que o 
país começa a ser considerado para estudos mais complexos como 
fase II e mesmo fase I. 

Por se tratar de uma área de atuação com profissionalização e re‑
gulamentação recente, a pesquisa clínica vem se desenvolvendo nos 
últimos anos em Belo Horizonte e por esse motivo muitos centros 
de pesquisa estão em fase de maturação e não possuem ainda em 
seu histórico número representativo de estudos conduzidos. Porém, 
apurou‑se que alguns desses centros estão em rápida ascensão, devi‑
do ao alto nível científico de seus investigadores e interesse na área. 
Entre os sete centros avaliados, foram identificados dois com 60 
estudos cada (estudos abertos e fechados); dentre estes, um deles 
possuía 20 estudos em fase de recrutamento de sujeitos de pesquisa. 

Entre os estudos com a inclusão de sujeitos de pesquisa aberta, ou 
seja, que demandam mais trabalho e esforço da equipe, constata‑se 
alto número de estudos sendo conduzidos por cada coordenador e 
investigador principal, o que pode vir a sobrecarregar as atividades 
e prejudicar o desempenho do centro (Gráficos 1 e 2). O questio‑
nário de inspeção da IN4 aborda o número de estudos conduzidos 
por cada investigador principal, porém não especifica qual número 
é considerado adequado ou ideal. Acreditamos que a definição da 
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capacidade ou número ideal de estudos por investigador principal 
e/ou coordenador de pesquisa dependa da complexidade e demanda 
de cada estudo.

O número de pesquisadores envolvidos ainda não é satisfatório 
para um crescimento mais significativo no setor. Nos sete centros 
avaliados, foram identificados apenas um a oito investigadores prin‑
cipais por centro.

Os pontos positivos identificados em todos os centros de pes‑
quisa foram:

n Todos os comitês de ética em pesquisa envolvidos estão registra‑
dos na Conep;

n Conformidade com os princípios éticos vigentes na pesquisa clí‑
nica no atendimento aos sujeitos de pesquisa;

n Protocolos, documentos gerais e emendas foram previamente 
aprovados pelas agências regulatórias;

n Todos os documentos regulatórios e de condução dos estudos 
estão disponíveis para as agências regulatórias;

n Taxa anual de recrutamento geral de sujeitos de pesquisa nos cen‑
tros avaliados está entre 0 e 20 pacientes para um centro, entre 
21 e 50 pacientes para cinco centros e acima de 50 pacientes para 
outro centro. Esta taxa varia de acordo com a complexidade dos 
critérios de elegibilidade;

n Sujeitos de pesquisa possuem alta adesão aos procedimentos 
dos estudos;

n Equipe treinada em boas práticas clínicas, nos procedimentos 
dos estudos e procedimentos de emergência;

n Centros adequados ao armazenamento de medicamento com 
controle de temperatura, controle da validade e elaboração das 
documentações para controle e dispensação do mesmo;

n Randomização dos sujeitos de pesquisa e condução do protocolo 
são seguidos de acordo com as instruções do patrocinador, bem 
como a adoção do método de estudo duplo‑cego;

n Armazenamento e manipulação das amostras biológicas para os 
estudos são validados com controle de temperatura dos equipa‑
mentos e transporte adequados;

n Equipamentos utilizados para os estudos possuem registros de 
calibração periódica;

n Preenchimento correto das fichas clínicas ou Case Report Forms 
(CRF) de acordo com os documentos‑fonte de cada paciente, 
com envio ao patrocinador no tempo previsto (24‑72 horas);

n Centros estão de acordo com as normas para gerenciamento de 
resíduos coordenados pela própria estrutura hospitalar ou por 
serviço terceirizado.

Porém a avaliação dos dados obtidos da análise dos questionários 
revelou diversas não conformidades perante a IN4.

Em suma, considera‑se o achado significativo, uma vez que, em 
um total de 66 questões classificáveis pela IN4, foram encontradas: 
três observações menores, que correspondem a 3/4 das questões com 
esta classificação (75%); seis maiores, que correspondem a 6/40 
(15%); e quatro críticas (C), que correspondem a 4/19 (21,05%). 

De acordo com a IN4 da Anvisa (7), o não atendimento às observa‑
ções maiores e críticas, e a consequente não conformidade no pare‑
cer final da Anvisa, poderão levar à conclusão de que o centro não 
apresenta nível satisfatório, de acordo com as boas práticas clínicas. 
O centro de pesquisa poderá ter o estudo em questão interrompido 
ou ter suspensas as atividades do investigador envolvido no estudo 
em questão ou mesmo o cancelamento definitivo da condução do 
protocolo clínico. 

Apesar das questões que abordam o controle da qualidade nos 
centros de pesquisa serem consideradas observações menores pe‑
rante a Anvisa, o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) nos cen‑
tros é primordial. O SGQ aborda a elaboração, aplicação e treina‑
mento em procedimentos operacionais padrão (POP); a estrutura 
organizacional do centro; as responsabilidades; os procedimentos, 
processos e recursos; a identificação e seleção de investigadores; o 
fluxo de aprovação regulatória; a elaboração adequada de TCLE; a 
capacitação de profissionais; as ferramentas para coleta de dados; as 
instruções sobre monitoria e auditoria; a condução e avaliação de 
resultados e o desenvolvimento de novas ferramentas. 

Com o objetivo de avaliar os padrões de qualidade para cada 
atividade exercida na condução dos estudos e buscar um padrão 
de excelência nos processos do centro de pesquisa, auto inspeções 
e auditorias externas ou internas devem ser realizadas, nos diversos 
setores, a fim de buscar melhorias para todo o sistema na condução 
dos estudos clínicos. 

CoNCLUSõeS Visto o interesse dos coordenadores e pesquisadores 
dos centros avaliados em se adequar às normas vigentes e expandir 
as atividades, apesar do achado significativo, considera‑se que o 
cenário atual da pesquisa clínica em Belo Horizonte é promissor. 
Para uma gestão de excelência e padrão de qualidade satisfatório, 
é imperativo que os centros tomem as devidas providências para 
correção das não conformidades encontradas, de forma a se ade‑
quarem plenamente às agências regulatórias e não prejudicarem a 
condução dos estudos.

Fica evidente a importância da inserção de novas ferramentas e 
estratégias para melhor controle dos processos e da qualidade, uma 
vez que as atividades dos centros de pesquisa possuem importante, 
complexo e decisivo papel na condução dos estudos clínicos, princi‑
palmente no que se refere à segurança, proteção e atendimento dos 
sujeitos de pesquisa, boas práticas clínicas e aspectos regulatórios. É 
imprescindível manter a qualidade para gerar confiabilidade e acu‑
rácia dos resultados e agilidade nos procedimentos. A qualidade dos 
dados gerados em um estudo é uma exigência prioritária da pesquisa 
clínica para o uso e aplicação dessas informações. O monitoramento 
de todos os processos, internos ou externos, bem como a formação 
profissional e a melhor capacitação evitam erros, desvios, violações 
e questionamentos. 

Avaliar a qualidade dos centros em seus diferentes aspectos con‑
tribui para a adequação e padronização de normas nacionais e in‑
ternacionais e auxilia na preservação da credibilidade dos centros 
diante de agências regulatórias, agências de fomento, dos sujeitos 
de pesquisa e patrocinadores de estudos em geral. Nesse contexto, 
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a utilização de um roteiro bem estruturado por parte de auditorias 
internas ou externas e inspeções facilita o processo de avaliação e 
permite discussão sobre o que deve ser revisto a fim de melhorar ou 
manter a qualidade. 

As conclusões dessa pesquisa, bem como a análise dos questioná‑
rios e achados desta investigação, foram disponibilizadas de maneira 
sigilosa a cada centro avaliado, com o intuito de contribuir de forma 
construtiva para o processo de detecção de não conformidades e 
aprimoramento da qualidade.

O processo de validação e registro de novo fármacos e biológicos 
é longo em todo o mundo e mais ainda no Brasil, onde além da efi‑
cácia e segurança, o custo é uma pendência considerada de acordo 
com a realidade do sistema de saúde brasileiro. Em muitas doenças, 
com grande premência no câncer, a maioria dos pacientes não tem 
tempo para esperar essas longas aprovações. Neste contexto, os pro‑
tocolos clínicos são uma ferramenta democrática para que pacien‑
tes com câncer, que não tem como se deslocar ao exterior, possam 
ter acesso no Brasil a inovações que precisam como uma esperança 
imediata. Neste contexto, garantir a segurança e proteger esses pa‑
cientes é mister para um acesso ético e científico a essas inovações. 
Neste ambiente os pacientes e familiares têm acesso a informações de 
maneira muito ágil e podem pressionar a equipe assistencial mesmo 
não conseguindo entender porque este acesso no Brasil é muito mais 
difícil do que em muitos outros países.  

Espera‑se, com esses resultados, relatar a nossa realidade na con‑
dução de estudos clínicos a partir do levantamento dos principais 
pontos deficientes e dificuldades em relação ao gerenciamento de 
estudos e controle de qualidade dos centros de pesquisa clínica em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.
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relação entre estresse 
oxidativo, alterações 
ePigenéticas e câncer

Camila Tainah da Silva 
Miriam Galvonas Jasiulionis

 Quando respiramos fornecemos a todas as células 
do nosso corpo oxigênio necessário para produzir 
energia através de um processo conhecido como 
metabolismo oxidativo. Em suma, o oxigênio 
é reduzido e as ligações covalentes da glicose são 

quebradas liberando gás carbônico, água e energia. A principal orga‑
nela celular envolvida é a mitocôndria, onde atuam diversas enzimas 
responsáveis por catalisar as etapas desse processo. Em cada uma 
dessas etapas há a formação de subprodutos que, em sua maioria, 
são benéficos. No entanto, aproximadamente 5% podem ser tóxicos 
para a célula quando em altas concentrações.

O oxigênio, por exemplo, durante o transporte de elétrons na 
mitocôndria pode ser reduzido parcialmente gerando espécies re‑
ativas de oxigênio (EROs), tais como ânion superóxido (O2

‑), pe‑
róxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH‑). Quando 
ocorre a perda do equilíbrio entre produção e eliminação de EROs, 
o que é chamado de estresse oxidativo, podem ocorrer danos ao 
DNA, RNA, lipídios e proteínas. Além de fragmentação do DNA, 
as EROs podem causar o mal funcionamento do sistema de reparo 
do DNA, contribuindo para o desenvolvimento de doenças, como 
o câncer (1). 

ANtIoxIdANteS, ALIMeNtAção e FAtoreS AMBIeNtAIS A célula 
conta com um arsenal de antioxidantes para a manutenção da ho‑
meostasia oxidativa (Figura 1). Eles fazem parte do sistema de defesa 
e podem ser produzidos pela própria célula (glutationa ou GSH, 
ácido alfa‑lipoico, coenzima Q, ferritina, ácido úrico, bilirrubina, 
etc) ou obtidos pela dieta (ácido ascórbico ou vitamina C, tocofenol 
ou vitamina E, betacaroteno ou vitamina A, etc). Existem ainda os 
antioxidantes enzimáticos (superóxido dismutase ou SOD, catalase 
ou CAT, glutationaperoxidase, etc), que atuam na produção ou 
eliminação das EROs.

A qualidade dos alimentos ingeridos pode influenciar no estado 
oxidativo das células. A ingestão de frutas e vegetais, ricos em vitami‑
nas, aumenta o potencial antioxidante, principalmente no sangue 
(2). A vitamina C é um dos principais antioxidantes oriundos da die‑
ta. Os níveis de ingestão recomendados para a dieta são de 75 a 125 
mg por dia, dependendo de características individuais, como idade, 
peso e sexo. O consumo exagerado de vitamina C é desnecessário, já 
que o máximo de absorção é de aproximadamente 200 mg por dia 
(3). Entre os alimentos ricos em vitamina C estão a goiaba, o caju, a 
laranja, a manga, entre outros.

A prática de exercícios físicos está relacionada ao aumento e ati‑
vação de enzimas antioxidantes, por exemplo, a SOD, levando à 

redução dos níveis de EROs. Já foi mostrado que a prática regular 
de exercícios físicos pode atuar retardando o envelhecimento e redu‑
zindo o risco de doenças cardiovasculares (4). No entanto, a prática 
deve ser moderada em quantidade e intensidade, já que os níveis de 
EROs podem aumentar durante exercícios muito intensos, princi‑
palmente quando realizados de maneira não periódica (5).

Um bom exemplo de fator ambiental que leva ao desbalanço 
oxidativo para o lado danoso é a poluição do ar. As partículas inala‑
das geram resposta inflamatória nos alvéolos, podendo até mesmo 
causar inflamação sistêmica com efeitos cardiovasculares. Partículas 
geradas por reações de combustão são altamente oxidantes e causam 
grandes danos ao serem inaladas por seres humanos e animais (6).

A obesidade, que representa um crescente problema de saúde 
pública, parece ter uma relação mútua com o estresse oxidativo. Se, 
por um lado, o aumento de EROs pode ser um pré fator para a 
obesidade, por outro as citocinas inflamatórias geradas pela própria 
doença também levam ao aumento de EROs, criando um círculo 
vicioso. O estresse oxidativo estabelecido pode também contribuir 
com o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como resistên‑
cia à insulina e síndrome metabólica (7).

O estresse psicológico crônico também é fonte de EROs. Como 
tentativa para recuperar o balanço homeostático, o sistema nervoso 
autônomo, sistema renina‑angiotensina e eixo hipotálamo‑hipófi‑
se‑adrenal são estimulados. A ativação prolongada dessas vias pode 
resultar em disfunção imune crônica e no aumento da produção de 
EROs, com consequentes danos ao DNA. Tais processos podem 
contribuir, por exemplo, para o envelhecimento precoce da pele (8).

FUNçõeS FISIoLóGICAS CoNtroLAdAS por eroS É importante 
lembrar que diversas funções fisiológicas são controladas por vias que 
envolvem sinalização redox (aquelas envolvidas em reações de troca 
de elétrons por redução e oxidação, como no caso da produção de 
O2

‑). Um exemplo é a produção aumentada de EROs por leucócitos 
durante os processos inflamatórios, representando uma importan‑
te defesa contra patógenos. Também se observa a participação de 
EROs em processos que envolvem adesão celular, como embriogê‑
nese, diferenciação, reparo e cicatrização. A apoptose, morte celular 
programada que regula o tempo de vida de células normais, pode 
ser induzida por danos ao DNA causados por EROs (9). Esses são 
apenas alguns dos exemplos em que a presença de concentrações 
adequadas de EROs pode ser importante para a manutenção de 
estados celulares normais.

A participação do estresse oxidativo no envelhecimento também 
já é bem conhecida. O envelhecimento se trata de um evento multifa‑
torial que acontece depois da fase reprodutiva da vida, onde se observa 
um progressivo declínio das funções fisiológicas do organismo. Uma 
das teorias é baseada no fato de que danos celulares causados por EROs 
são cumulativos e deletérios ao longo do tempo. Um dado interessante 
é que danos oxidativos no DNA podem ser monitorados pela urina e 
foi observado que a composição da dieta pode modular esses danos. A 
longevidade poderia, portanto, ser dependente não apenas de fatores 
intrínsecos, como hereditariedade, mas também de fatores externos, 
como a dieta e a prática de exercícios físicos (9).
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os do DNA. Hoje o termo tomou proporções maiores e compreende 
diversos mecanismos que participam da regulação de expressão gê‑
nica, tais como metilação de DNA, modificações pós‑traducionais 
em histonas, RNAs não codificadores, entre outros. Um fato que 
desperta muito interesse nos cientistas é que os processos epigenéti‑
cos são potencialmente reversíveis, diferente de alterações genéticas, 
e são consequentemente passíveis de tratamento (17).

A metilação do DNA é um dos mecanismos epigenéticos mais 
bem estudados até hoje. Trata‑se da adição de um grupamento me‑
tila no carbono 5 de citosinas adjacentes a guaninas (dinucleotídeos‑
CpG). A metilação em promotores está associada ao silenciamento 
gênico. Diversas regiões gênicas que se encontram silenciadas por 
metilação em células normais, como por exemplo transposons, tor‑
nam‑se frequentemente desmetiladas no câncer (18). 

Os promotores gênicos, regiões regulatórias localizadas próximas 
ao sítio de início de transcrição, servem como sítio de ligação para 
fatores transcricionais e para a RNA polimerase. Aproximadamente 
60% dos genes humanos apresentam alta concentração de dinu‑
cleotídeos CpG, ilhas de CpGs, em seus promotores. Nessas regiões, 
a metilação do DNA tem papel importante, já que define o status 
de transcrição gênica. De maneira geral, promotores contendo ilha 
de CpGs não metilada são passíveis de transcrição, enquanto que 
promotores metilados são transcricionalmente inativos (19). Em 
células tumorais, muitos promotores de genes supressores tumorais 
tornam‑se metilados, resultando em seu silenciamento e contri‑
buindo com a perda do controle celular.

Fatores ambientais podem regular diretamente mecanismos 
epigenéticos. O folato, importante substrato para reações de me‑
tilação (incluindo a do DNA), deve ser adquirido pela alimenta‑

eStreSSe oxIdAtIvo, epIGeNétICA e CâNCer Entre os processos 
patológicos em que já foi descrita a participação do estresse oxidativo 
estão as doenças cardiovasculares, neurológicas, o diabetes e o câncer. 
Diversos tumores humanos, incluindo melanoma, leucemias, carci‑
nomas gástrico, prostático, mamário e de cólon, apresentam níveis 
elevados de EROs (10). Células tumorais estão comumente expostas 
a condições de estresse, como hipóxia (baixos níveis de oxigênio), 
perda de adesão célula‑célula e célula‑matriz extracelular, desbalanço 
no metabolismo oxidativo e diversos fatores ambientais (11).

As EROs são reguladores de diversas vias de transdução de sinais, 
podendo participar de diversas etapas da transformação e progressão 
tumoral, como a autossuficiência em sinais de crescimento, insen‑
sibilidade a sinais antiproliferativos, evasão da apoptose, potencial 
replicativo ilimitado, angiogênese sustentada, invasão e metástase, 
metabolismo e inflamação (12). 

Dentre as vias reguladas por EROs destacam‑se a das proteínas 
quinase ativada por mitógeno (MAPK) e fosfoinositídeo‑3‑quina‑
se(PI3K). A primeira possui papel importante na tumorigênese, 
principalmente por ativar fatores de transcrição como c‑Jun e c‑Fos, 
que regulam a expressão de genes envolvidos em proliferação celu‑
lar, diferenciação, transformação, inflamação, entre outros (11). Já 
a PI3K está relacionada à via de RAS, que possui papel fisiológico 
importante na sobrevivência celular. No entanto, diversos meca‑
nismos podem levar a sua desregulação, contribuindo diretamente 
para o desenvolvimento de tumores (13).Outra função já descrita 
do estado oxidativo no controle da viabilidade celular é a regulação 
do ciclo celular. Antes da mitose, a célula passa por um processo de 
checagem do DNA para averiguar possíveis danos e, se necessário, 
realizar seu reparo. Uma proteína de papel fundamental nessa etapa 
é a quinase ataxia‑telangiectasiamutada (ATM), da mesma família 
da PI3K. Apesar de sua principal função ser responder à quebra na 
dupla fita do DNA, alguns estudos mostram que ela também pode 
ser ativada pelo estresse oxidativo. Nessa situação, ela ativa uma das 
principais proteínas reguladoras do metabolismo oxidativo, p53, 
que está relacionada a inúmeros tipos de tumores (14) (Figura 2).

Infecções virais podem ser fonte de estresse oxidativo para cé‑
lulas hospedeiras e, em alguns casos, contribuir para o desenvol‑
vimento do câncer. O vírus da hepatite C (HCV), por exemplo, 
desencadeia uma série de respostas celulares mediadas por EROs, 
representando risco para doenças hepáticas, como esteatose, cirrose 
e carcinoma hepatocelular. Algumas das vias envolvidas parecem ser 
as mesmas descritas anteriormente (MAKP e PI3K) (15). De forma 
semelhante, o vírus do papiloma humano (HPV), fator de risco para 
o câncer de colo de útero, parece também levar ao desbalanço de 
EROs nas células hospedeiras. O estresse oxidativo poderia agir em 
sinergia com o HPV, criando condições ideais para a iniciação e a 
progressão tumoral (16).

Um elo muito interessante entre ambiente e estresse oxidativo 
no processo de carcinogênese é a epigenética. O termo epigenética 
foi criado há aproximadamente 70 anos na tentativa de explicar os 
múltiplos fenótipos celulares oriundos de um mesmo genótipo. O 
conceito clássico define epigenética como mudanças químicas na 
cromatina que não envolvem mudanças na sequência de nucleotíde‑

Figura 1 – equilíbrio entre produção de espécies reativas de oxi‑
gênio e sistema antioxidante. o sistema de defesa conta com 
antioxidantes enzimáticos (superóxido dismutase, catalase, glu‑
tationaperoxidase) e não enzimáticos (vitaminas, glutationa, 
flavonoides). entre as fontes endógenas de espécies reativas 
estão a mitocôndria, os peroxissomos e as células inflamatórias. 
Fatores ambientais como radiação, ozônio e xenobióticos também 
são fonte de espécies reativas
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ção, já que nossas células não o sintetizam. Outro cofator funda‑
mental é a S‑adenosilmetionina (SAM), também essencial para a 
manutenção dos padrões de metilação das células. Tanto o folato 
quanto a SAM participam do ciclo da metionina e este está intima‑
mente relacionado com o estado oxidativo da célula. A produção 
de glutationa (GSH), antioxidante mencionado anteriormente, 
está conectada bioquimicamente a essa via. A homocisteína é o 
subproduto gerado pela metilação de DNA e está relacionada com 
aumento de estresse oxidativo (20). 

eStreSSe oxIdAtIvo, ALterAçõeS epIGeNétICAS e MeLANoMA O 
melanoma é um tipo de câncer de pele proveniente da transforma‑
ção maligna de melanócitos, células responsáveis pela produção de 
melanina. Sua incidência é baixa quando comparada com a de outros 
tipos de tumores de pele, representando apenas 4% destes, mas é o 
mais letal de todos eles. Além disso, a incidência do melanoma tem 
aumentado mais do que qualquer outro tipo de câncer (21). Embora 
apresente taxa de sobrevida maior que 90% quando detectado pre‑
cocemente, esta diminui para 60% em formas mais avançadas como 
melanoma estágio II, para 10% em melanoma estágio III, ou até para 
completa fatalidade em casos de melanoma estágio 
IV. Esse panorama reflete a falta de tratamentos 
para melanomas avançados (22). 

O estresse causado por agentes como radiação 
ultravioleta (UV) e inflamação crônica é um im‑
portante fator de risco para o desenvolvimento de 
tumores de pele, incluindo o melanoma (23). Di‑
versos autores já mostraram que os níveis de EROs 
estão elevados no melanoma (24‑25). Apesar de 
melanócitos conseguirem suprimir o aumento de 
EROs, o melanoma não possui essa habilidade (26). 
As células de melanoma possuem redução nos ní‑
veis de glutationa e da atividade das enzimas CAT e SOD (27‑28). 
Já foi observado que o aumento nos níveis de O2

‑ e diminuição de 
H2O2 eleva o potencial proliferativo e também a resistência ao trata‑
mento quimioterápico (29).

A exposição à radiação UV representa um dos principais fatores 
de risco para o desenvolvimento do melanoma, causando impor‑
tantes alterações genéticas e epigenéticas (30). Pode causar estres‑
se oxidativo, inflamação, eritema, quebra da matriz extracelular, 
enrugamento e câncer de pele. No entanto, poucos estudos foram 
feitos até hoje para entender a conexão entre estresse oxidativo e 
alterações epigenéticas nessa doença. Um dos motivos é a falta de 
material biológico em estágios iniciais do melanoma, onde é pos‑
sível observar as primeiras alterações metabólicas e epigenéticas das 
células. Além disso, entender e diagnosticar os primeiros eventos da 
transformação é de suma importância, já que nessa fase as chances 
de sobrevida são grandes. Nosso grupo de pesquisa da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) desenvolveu um modelo linear de 
progressão do melanoma a partir de melanócitos murinos, denomi‑
nados melan‑a (31). Tais melanócitos foram submetidos a um ciclo 
de bloqueio de adesão por 96 horas em placas contendo agarose para 
impedir o contato célula‑matriz. A maioria das células morreu por 

um processo conhecido como anoikis (apoptose por falta de contato 
célula‑matriz). As poucas células sobreviventes foram plaqueadas 
em condições aderentes, ou seja, em placas que há contato entre 
célula e matriz. Essas células foram chamadas de 1C. O ciclo de desa‑
desão e adesão foi repetido por mais três vezes, gerando as linhagens 
2C, 3C e 4C e no quinto ciclo de desadesão foi realizada diluição 
limitante dos esferóides sobreviventes para obtenção de populações 
clonais. Diversos clones, entre eles os nomeados 4C11‑ e 4C11+, 
foram injetados em camundongos singenéicos e todos se mostra‑
ram tumorigênicos. Desta forma, obtivemos um modelo linear de 
progressão do melanoma, representado por melanócitos não tumo‑
rais (melan‑a), pré‑malignos (1C a 4C), tumorais não metastáticos 
(4C11‑) e metastáticos (4C11+) (32).

Nesse modelo, constatamos níveis aumentados de EROs (como 
o O2

‑), de metilação global do DNA e da enzima DNA metiltrans‑
ferase 1 (Dnmt1), responsável por catalisar a metilação do DNA, 
desde as primeiras horas do primeiro ciclo de bloqueio de adesão dos 
melanócitos (33) (Figura 3A).

O tratamento dos melanócitos melan‑a antes de cada ciclo de blo‑
queio de adesão com agente desmetilante de DNA (5‑aza‑2`‑deoxi‑

citidina) ou com depletor de O2
‑ (Mn(III)TBAP) 

resultou no comprometimento evidente da trans‑
formação maligna. Isso sugere que tanto o estresse 
oxidativo quanto as alterações na metilação do 
DNA são eventos iniciais e fundamentais para a 
transformação maligna dos melanócitos. O trata‑
mento com o depletor de O2

‑ durante o processo 
de desadesão impede tanto o aumento de Dnmt1 
quanto da metilação global do DNA, sugerindo 
que essas alterações epigenéticas podem ser regu‑
ladas pelo estresse oxidativo (Figura 3b) (34). Essa 
hipótese já havia sido sugerida por Johnstone e 

Baylin (35) e Hitchler e Domann (20), importantes pesquisadores 
da área de epigenética. Os mecanismos pelos quais o estresse oxida‑
tivo regula as alterações epigenéticas encontram‑se em investigação 
em nosso laboratório na Unifesp.

terApIA Trabalhos científicos têm mostrado diversos benefícios do 
uso de terapias antioxidantes para o tratamento de doenças como 
Alzheimer, diabetes e câncer. Grande parte desses estudos mostra a 
importância de nutrientes oriundos da alimentação. O selênio, por 
exemplo, pode ser incorporado em algumas proteínas evitando sua 
oxidação, ou seja, possui função antioxidante. Estudos mostram 
que o selênio tem efeitos antitumorais, prevenindo angiogênese 
e metástase em câncer de mama, próstata, colorretal, melanoma, 
fígado, pulmão, entre outros (36).

O alho é conhecido por possuir diversos compostos antioxidan‑
tes e já foi relacionado com a prevenção do câncer. Seus componen‑
tes podem afetar diversos processos celulares, como proliferação e 
diferenciação. O tratamento de células tumorais com alguns desses 
compostos, incluindo o próprio selênio, foi eficaz em inibir seu cres‑
cimento e ainda aumentar sua taxa de apoptose (37).O chá verde 
também é utilizado pela medicina popular para diversos fins tera‑

hoje é possível 
obter imagens 
até mesmo da 

distribuição de 
carga elétrica 
no interior de 

moléculas  
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pêuticos. Dentre seus compostos, há antioxidantes que podem pro‑
teger a pele contra danos causados por radiação ultravioleta quando 
aplicados topicamente, ou seja, sobre a pele. Foi proposto que tais 
efeitos fotoprotetores são mediados por interações com moléculas 
envolvidas em respostas inflamatórias (38).

Apesar dos dados serem promissores, muito cuidado deve ser to‑
mado no que se refere a terapias com antioxidantes não obtidos pela 
dieta, por exemplo, por fármacos. Alguns ensaios clínicos randomi‑
zados mostram falhas no tratamento com o uso da vitamina E, que 
para o tratamento de diabetes não apresentou nenhum efeito (39). 
Além disso, a suplementação com vitamina E resultou em aumento 
do risco de câncer de pulmão em fumantes (40). Estudos compara‑
tivos mostram que antioxidantes oriundos da dieta e da prática de 
exercícios físicos são mais eficazes para os tratamentos testados do 
que qualquer outra intervenção farmacológica (41).

CoNCLUSão e perSpeCtIvAS Fatores ambientais ajudam a modular 
os níveis de EROs celulares dependendo de sua natureza pró ou 
antioxidante. Estudos apontam a participação do estresse oxidativo 
em diversas doenças, como o câncer, especialmente em etapas iniciais 
(33). Já se sabe que inúmeras vias de sinalização intracelulares ligadas 
ao câncer são reguladas por EROs, mas ainda pouco se sabe como 
evitar os danos causados pelo seu excesso. Os antioxidantes são alvo 
de estudo terapêutico na prevenção e cura do câncer, apesar de não 
haver ainda um completo consenso sobre seu uso. A inter‑relação do 
estresse oxidativo com a epigenética também é de grande interesse, 

já que ambos parecem estar intimamente conectados com processos 
de progressão tumoral. Há, certamente, um grande campo a ser 
estudado, no que se refere a uma melhor compreensão de todos os 
mecanismos reguladores e regulados pelo estresse oxidativo e sua 
possível aplicação em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento 
do câncer.

Camila Tainah da Silva é biotecnologista, mestre em ciências e doutoranda do Departamento de 
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Figura 3 – transformação maligna induzida por estresse sustentado. 
A) A linhagem de melanócitos não tumorigênicos, melan‑a, foi sub‑
metida a quatro ciclos de desadesão, gerando as linhagens 1C, 2C, 
3C, 4C. esta última foi submetida ao quinto ciclo de bloqueio de 
ancoragem e subsequente diluição limitante. todos os clones, se‑
lecionados randomicamente, foram tumorigênicos in vivo, entre eles 
as linhagens 4C11‑ e 4C11+. Já no primeiro ciclo de desadesão (1C) 
foi observado aumento do o2.‑, dnmt1 e metilação global do dNA. 
B) o mesmo procedimento foi repetido, dessa vez tratando os me‑
lanócitos melan‑a com o depletor de o2.‑ antes de cada ciclo de 
desadesão. o aumento de dnmt1 e da metilação global do dNA não 
foi observado nesta condição, indicando que processos epigenéticos 
podem ser regulados pelo estresse oxidativo. Após a diluição limi‑
tante, foram raros os clones tumorigênicos obtidos, indicando re‑
lação causal entre estresse oxidativo, alterações epigenéticas e 
transformação maligna de melanócitos
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 desde os primórdios da rádio e da quimioterapia 
muito se tem investido em estratégias que levem o 
paciente à cura do câncer. Promissores alvos tera‑
pêuticos têm sido desenvolvidos, como alguns fár‑
macos oriundos de produtos naturais e peptídeos 

sintéticos. Várias frentes de pesquisas no mundo e no Brasil estão 
em andamento em busca de novas terapias anticâncer, bem como 
o completo entendimento dos mecanismos de ação dessas terapias 
na erradicação da doença. Outras vertentes vêm estudando a sina‑
lização intracelular do íon Ca2+ na progressão de células tumorais 
e mais recentemente o emprego da nanotecnologia no tratamento 
do câncer desponta para a possibilidade da associação entre terapia 
fotodinâmica e melhoramento da entrega dirigida de quimioterápi‑
cos em células tumorais. Neste artigo são discutidas algumas linhas 
de pesquisa, desenvolvidas no Brasil, que abordam desde compostos 
extraídos de plantas até nanotecnologia, identificando inovadores e 
potenciais alvos para o melhoramento da terapia anticâncer.

prodUtoS NAtUrAIS NA qUIMIoterApIA do CâNCer No trata‑
mento do câncer as principais terapias utilizadas são a cirurgia, a 
radioterapia e a quimioterapia citotóxica. Nas últimas décadas a 
hormonioterapia (utilização de moduladores que inibem a ação de 
hormônios que agem na proliferação e na diferenciação celular) e a 
imunoterapia (utilização de anticorpos monoclonais — Mabs), vem 
ganhando espaço no tratamento das diferentes formas da doença. 
Dentre os quimioterápicos citotóxicos temos substâncias sintéticas 
que atuam como alquilantes ou antimetabólitos e substâncias natu‑
rais, como os antibióticos citotóxicos originários de microrganismos 
(fungos) — as antraciclinas e mitomicina C, e derivados de plantas, 
representados pelos alcalóides da Vinca, taxóis e podofilotoxinas (1). 
Vários compostos extraídos de produtos naturais, como organismos 
marinhos (2) e microrganismos (3), vêm sendo estudados quanto 
às suas atividades antitumorais, e é indiscutível a prevalência de 
moléculas derivadas de plantas com essa finalidade. 

Independente da origem, as classes de quimioterápicos men‑
cionados afetam, por diferentes mecanismos de ação, a proliferação 
das células (1), o que, devido às semelhanças existentes entre células 
tumorais e normais, causa grande dificuldade em encontrar alvos 

de ação seletivos. Além disso, o tratamento do câncer, que comu‑
mente é realizado pela associação das diferentes terapias, favorece 
a erradicação do tumor primário sem, no entanto, mostrar efeito 
satisfatório sobre a ancoragem de células tumorais em tecidos dis‑
tantes do tumor primário e o desenvolvimento de metástases (4). 
Assim, a busca de fármacos que venham a suprir uma ou mais falhas 
do arsenal quimioterápico atual é incessante.

A capacidade metastática de células tumorais depende da angio‑
gênese, um processo pelo qual o tumor induz a formação de novos 
vasos sanguíneos, pelo aumento de VEGF (fator de crescimento 
vascular endotelial, na sigla em inglês), além de outras citocinas, e 
da motilidade celular, não só das células endoteliais durante a angio‑
gênese, mas também das células tumorais (5). O processo inflama‑
tório, com a característica modulação de seus mediadores, da mesma 
forma, está diretamente ligado ao processo metastático (6).

Poucos são os fármacos, ou candidatos a fármacos, que vêm 
despontando como antimetastáticos. Basicamente temos os inibi‑
dores de angiogênese (talidomida e alguns azóis) e de metaloprote‑
ases como o marimastat (7). Algumas classes de enzimas proteolí‑
ticas como as serino‑proteases tripsina e quimiotripsina, e cisteíno 
proteases como bromelaína e papaína, ou combinação destas, tem 
demonstrado eficácia clínica atuando como supressores tumorigê‑
nicos, reduzindo a metástase e aumentando o tempo de sobrevida 
de pacientes (8;9). Apesar de constatadas as formas de atuação 
dessas proteases no câncer, os seus mecanismos de ação não estão 
completamente elucidados. Algumas propostas são apresentadas, 
incluindo a modulação da expressão de várias moléculas de adesão 
(10) dos níveis de citocinas (11;12) e das proteínas supressoras 
tumorais, bem como a redução da expressão de Cox‑2 e inibição 
da via regulada por MAPK (13).

Várias proteínas do tipo cisteíno proteases derivadas do látex 
da planta Vasconcellea cundinamarcensis (14;15) (Figura 1) vêm 
sendo descritas como possuidoras de atividade antitumoral, mas, 
principalmente, antimetastática em modelos animais. Na pre‑
sença dessas proteases acontece redução da massa do tumor em 
animais portadores de melanoma (linhagem celular B16F1), de 
carcinoma inflamatório de mama murino (linhagem celular 4T1) 
e da celularidade ascítica em roedores portadores de tumor de Ehr‑
lich (16). No modelo de melanoma B16F1, a redução da massa 
tumoral foi acompanhada pela diminuição dos níveis de hemo‑
globina e VEGF tumorais. Em modelos metastáticos, as proteases 
de V. cundinamarcensis diminuíram a ocorrência e o número de 
metástases pulmonares em animais com melanoma metastático, 
assim como aumentaram a sobrevida desses animais (17). Quanto 
ao mecanismo de ação dessas proteases se sabe que algumas delas 
exercem atividade citotóxica seletiva, aumentando a quantidade 
de DNA fragmentado por uma via dependente de caspases, dimi‑
nuindo a adesão celular a diferentes componentes da matriz extra‑
celular, e reduzindo a capacidade de invasão de linhagens celulares 
tumorais. Bilheiro e cols (18) mostraram que essas proteases pos‑
suem atividade anticoagulante, importante característica para um 
agente antimetastático. Ao que parece, essas proteases promovem 
alterações nas células tumorais de forma que a atividade antimetas‑
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tática se expressa em diferentes e sequenciais pontos dos processos 
de invasão e metástase. Considerando que as proteases do látex de 
V. cundinamarcensis apresentam baixa toxicidade e não são muta‑
gênicas ou genotóxicas (19;20) nosso grupo de pesquisa vem estu‑
dando este princípio ativo visando sua aplicação como alternativa 
terapêutica, especialmente em tumores metastáticos. A realização 
de ensaios clínicos para o tratamento do câncer com as proteases 
de V. cundinamarcensis será conduzido, visto que, atualmente, esse 
mesmo produto está em teste clínico de fase 2 para o tratamento de 
feridas, na qual, a sua atividade proteolítica e debridante contribui 
para a cicatrização. Os resultados até agora alcançados demons‑
tram avanço positivo na geração de possíveis novos agentes farma‑
cológicos na terapia anticâncer, baseados nesses extratos naturais.

 
peptídeoS ANtIMICroBIANoS CoNtrA o CâNCer Peptídeos anti‑
microbianos (PAMs), também chamados de peptídeos de defesa, 
são produzidos pela maior parte dos organismos. Estes peptídeos 
possuem atividade inata contra microrganismos no sistema imune 
em mamíferos (21). A maioria dos peptídeos antimicrobianos são 
catiônicos, pequenos (até 5‑10 kDa) e em muitos casos são anfifílicos 
e hidrofóbicos, exibindo estruturas diversas. Estudos recentes têm 
mostrado que seus efeitos citotóxicos poderiam ser benéficos contra 
as células cancerígenas.

Uma teoria proposta para a ação dos PAMs contra as células 
cancerígenas é relacionada com a carga positiva de vários deles. É sa‑
bido que ocorrem diferenças importantes na membrana plasmática 
e na matriz extracelular em células tumorais (22‑27). Desta forma, 
a interação eletrostática entre PAMs catiônicos e os componentes 
aniônicos da membrana pode ser uma característica de seletividade 
contra células cancerígenas. A interação preferencial dos PAMs ca‑
tiônicos com células cancerígenas foi demonstrada com os PAMs, 
BMAP‑27 e NK‑lysin, dois peptídeos a‑hélice anfipáticos (22;24). 
Ademais, estudo com células CHO‑K1 e seu mutante deficiente na 
biosíntese de glicosaminoglicanos (células CHO‑745) mostraram 
que a presença de heparan sulfato é importante para os efeitos cito‑
tóxicos do PAM K5W (25).

Quanto à forma de atuação desses peptídeos esta parece ser bem 
diversa. Estudos realizados em células, como na linhagem leucêmica 
aguda humana (HL60), mostraram a potente atividade desses pep‑
tídeos. Assim o peptídeo magainina, um PAM anfipático a‑hélice, 
leva à morte por apoptose das células leucêmicas com baixa atividade 
contra células normais (26;27). Cecropina A, um peptídeo anti‑
microbiano catiônico, também exibe atividade citotóxica contra 
as células leucêmicas (HL60) e a eritroleucêmica humana (K562) 
(28). Num outro estudo, o peptídeo polibia‑MPI também mostrou 
atividade citotóxica por necrose contra essas células leucêmicas e 
eritroleucêmicas, sem afetar os fibroblastos normais (NIH/3T3). 
Além disso, foi mostrado que o peptídeo taquiplesina, que possui 
conformação b‑hairpin, por suas pontes de dissulfeto, possui ativi‑
dade apoptótica contra as células leucêmicas (23;28).

Embora vários estudos tenham mostrado que a atividade antitu‑
moral dos peptídeos antimicrobianos ocorra por necrose e apoptose, 
os mecanismos de atuação não são totalmente conhecidos (27). O 
peptídeo gomesina, com estrutura b‑hairpin, possui alta atividade 
citotóxica contra células tumorais e normais (30). O tratamento 
com gomesina promove a liberação de LDH na linhagem de mela‑
noma murino (B16), devido a isso foi sugerido que a morte celular 
seja consequência da abertura dos poros na membrana celular ou 
da ação direta por mecanismos semelhantes aos de um detergente 
(31‑35). Porém, estudos mais recentes mostraram que o mecanis‑
mo promovido pela gomesina é bastante complexo. Em células de 
neuroblastoma humano (SH‑SY5Y) e em célula neuronal murina 
(PC12) foi mostrado que a gomesina produz morte com a partici‑
pação do íon cálcio (Ca2+) extracelular (35). Ademais,  foi verifica‑
do que a ação citotóxica desse peptídeo segue uma organizada se‑
quência de morte celular que começa com a entrada do peptídeo na 
célula, sem permeabilização da membrana, atacando diretamente o 
retículo endoplasmático, liberando Ca2+, com consequente perda 
do potencial mitocondrial e ruptura de lisossomos, para posterior‑
mente ocorrer a permeabilização da membrana plasmática (36). 
Aparentemente, a atividade desse peptídeo é relacionada com sua 
resistência à degradação devido às pontes de dissulfeto (37;38).

Figura 1: Imagens de partes da planta Vasconcellea cundinamarcensis. A) inflorescência; B) folhas; C) fruto maduro e d) frutos imaturos. 
In: ecocrop e Flickr. trata‑se de uma espécie da família Caricaceae, nativa da América do Sul, localizada principalmente na região  
andina. A partir de incisões no epicarpo de frutos imaturos, o látex é coletado e armazenado a 4ºC para transporte. posteriormente, o 
mesmo é liofilizado e novamente armazenado a ‑20ºC até a separação cromatográfica em resina Sephadex‑G10

A B C D
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Os PAMs também podem incrementar a citotoxicidade a quimio‑
terápicos convencionais em células cancerígenas (39). A cecropina A, 
um agente que promove morte celular em leucemia linfoblástica hu‑
mana com baixa citoxicidade em células normais, aumenta o efeito de 
drogas quimioterapêuticas como 5‑fluorascil (40). Além disso, outros 
estudos têm demonstrado a atividade imunológica desses peptídeos 
que são estocados nos grânulos de neutrófilos, mastócitos e células 
NK (natural killer), embora este aspecto não tenha sido muito apro‑
fundado (26;41;42). Assim, os PAMs também podem ser capazes de 
induzir seus efeitos direta ou indiretamente no sistema imune por 
modulação de citocinas (43;44). Os efeitos citotóxicos obtidos com 
os PAMs em diferentes linhagens leucêmicas indicam esses peptídeos 
como um novo alvo no tratamento das leucemias.

o Ca2+ NUCLeAr NA terApIA CoNtrA o CâNCer O Ca2+ é um íon 
metálico que está presente no organismo em diferentes regiões como 
nos ossos, na circulação sistêmica, no líquido intersticial (meio extra‑
celular) e também no interior celular. No compartimento intracelu‑
lar o Ca2+ atua como segundo mensageiro e controla uma variedade 
de eventos fisiológicos, abrangendo respostas de curta duração como 
contração muscular e secreção de hormônios, bem como respostas de 
longa duração como transcrição gênica, proliferação e morte celular, 
entre outras funções. Embora não seja completamente estabelecido 
como o Ca2+ coordena tal diversidade de efeitos celulares, vários 
estudos mostram que a concentração intracelular do Ca2+, bem 
como o perfil da sinalização e o local onde os sinais do Ca2+ ocor‑
rem, pode determinar a especificidade desse íon a respostas celulares 
distintas. No interior das células o Ca2+ encontra‑se estocado em 
organelas específicas (retículo endo/sarcoplasmático, mitocôndrias, 
envelope nuclear e, mais recentemente, também demonstrado no 
retículo nucleoplasmático) e é liberado para o citoplasma ou para o 
nucleoplasma, por ação de estímulos extracelulares, que variam entre 
hormônios, fatores de crescimento, neurotransmissores e até mesmo 
medicamentos. Mas, para induzir aumento do Ca2+ intracelular, 
os estímulos extracelulares precisam ativar uma cascata de eventos 
que inicia com a interação do agonista com seu respectivo receptor 
localizado na membrana das células. Essa ligação pode promover a 
ativação de fosfolipase C, que gera inositol‑1,4,5‑trifosfato (IP3). 
Este se difunde para o interior celular liberando Ca2+ dos estoques 
internos, por meio da ativação de canal de Ca2+, por exemplo, do 
receptor de inositol‑1,4,5‑trifosfato (IP3R), presente na membrana 
das organelas armazenadoras de Ca2+ (Figura 2A, parte 1). O Ca2+ 
liberado é então direcionado para desencadear diversas funções ce‑
lulares. Assim, os IP3R funcionam como domínios intracelulares 
reguladores de Ca2+ (revisado por Resende e cols. 2013) (45).

Até recentemente, acreditava‑se que a sinalização de Ca2+ no 
nucleoplasma ocorria por difusão passiva de sinais de Ca2+ do citosol 
para o núcleo, através de poros presentes no envelope nuclear. No 
entanto, sabe‑se hoje que o núcleo é capaz de liberar e controlar sinais 
de Ca2+ localmente. Leite e colegas, em 2003 (46; 47), demonstra‑
ram que sinais de Ca2+ podem ser gerados no núcleo independente 
dos sinais de Ca2+ citosólico. Além disso, esse grupo de pesquisado‑
res vem demonstrando que o Ca2+ quando livre no nucleoplasma, 

regula funções celulares distintas daquelas moduladas pelo Ca2+ 
citosólico (revisado por 45). Neste aspecto, foi observado em cé‑
lulas de adenocarcinoma hepático humano (SkHep1), que o Ca2+ 
nuclear e não o Ca2+ citosólico regula a proliferação celular (48). 
Para abordar essa questão foi desenvolvida pelo grupo  de pesquisa 
Leite e cols., uma construção adenoviral que expressa uma proteína 
quelante de Ca2+, parvalbumina (PV), associada a uma sequência 
de localização nuclear (NLS), construção esta  (Ad‑PV‑NLS) capaz 
de tamponar Ca2+ seletivamente no nucleoplasma. Observou‑se 
que o tamponamento do Ca2+ nuclear promove a sincronização das 
células tumorais no ciclo celular, com parada no início da mitose, 
especificamente na prófase, reduzindo assim a taxa de crescimento 
tumoral, sem, contudo, induzir a morte celular por apoptose. Esses 
achados foram confirmados por ensaios in vivo utilizando implan‑
tes de tumores xenográficos de hepatocarcinoma em camundongos 
(48). Reduzir a taxa de proliferação do tumor e sincronizar as células 
tumorais na mesma fase do ciclo celular faz da utilização da cons‑
trução adenoviral Ad‑PV‑NLS, uma atraente estratégia de terapia 
gênica a ser testada para o tratamento de doenças crônicas degene‑
rativas, como o câncer.

 É sabido que o Ca2+ se liga diretamente ao DNA (46) e que altera 
a atividade de fatores de transcrição, modulando a expressão gênica 
(49;50). Foi, portanto, demonstrado que um dos mecanismos pelo 
qual o Ca2+ nuclear regula a proliferação das células tumorais envol‑
ve a alteração na maquinaria de transcrição gênica. Ao tamponar o 
Ca2+ no núcleo de células de câncer hepático observou‑se redução na 
expressão de genes que codificam para proteínas envolvidas no pro‑
cesso proliferativo, por ação do Ca2+ na região promotora desses ge‑
nes (51). Esses dados, mais uma vez, indicam o potencial terapêutico 
do tamponamento do Ca2+ nuclear como terapia contra o câncer. 

Baseados nos achados descritos anteriormente, vislumbramos 
a possibilidade de associar a terapia gênica de tamponamento do 
Ca2+ nuclear a terapias anticâncer convencionais, como a radiote‑
rapia. Um dos tipos de tumores que apresenta alta taxa de recidivas 
e resistência aos tratamentos convencionais é o câncer de cabeça e 
pescoço. Esse tipo de câncer é caracterizado pela superexpressão dos 
receptores para o fator de crescimento epidermal (EGFR), sendo um 
dos principais entraves para o sucesso terapêutico em carcinomas de 
células escamosas de cabeça e pescoço nas terapias clássicas, como 
a radioterapia. Para investigar se o tamponamento do Ca2+ nuclear 
poderia ser associado como adjuvante à radioterapia foi utilizado 
como modelo experimental o carcinoma de células escamosas hu‑
manas (linhagem celular A431). Para irradiar as células foi padroni‑
zado um modelo de irradiação que mimetizasse o protocolo clínico, 
de doses fracionadas de radiação, semelhante ao usado para trata‑
mento de paciente com câncer de cabeça‑pescoço. E para tamponar 
o Ca2+ nuclear foi utilizada uma construção adenoviral contendo o 
fragmento que codifica para o sítio de ligação do IP3 ao seu receptor 
IP3R, fusionado a uma sequência que o direciona à construção para 
a região nuclear (NLS). Ao ser expresso nas células, essa construção 
funciona como uma “esponja” (Ad‑IP3 sponge‑NLS), absorvendo 
o IP3 gerado intracelularmente e impedindo sua ligação ao recep‑
tor endógeno (Figura 2A, parte 2). A figura 2 mostra, esquema‑
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ticamente, um dos mecanismos como o Ca2+ nuclear interfere na 
proliferação de células tumorais. Por exemplo, quando o fator de 
crescimento se liga ao seu receptor na membrana plasmática, esse 
conjunto é internalizado dentro de uma vesícula que transloca para 
o núcleo celular. Ocorre então a formação de IP3 nuclear, que se 
liga a seu sítio de ligação no receptor no IP3R, liberando Ca2+ para 
o nucleoplasma, o qual modula fatores de transcrição e altera a taxa 
de proliferação celular. Quando o IP3 gerado é “sequestrado” devido 
à superexpressão da construção adenoviral Ad‑IP3 sponge‑NLS, o 
IP3 não se liga ao seu receptor endógeno e, como consequência, o 
canal de Ca2+ nuclear não é ativado, não havendo liberação do Ca2+

para o nucleoplasma e, consequentemente, não havendo ativação da 
maquinaria de proliferação celular. 

Usando o modelo experimental que associa radioterapia com a 
terapia gênica foi observado que a associação terapêutica reduziu a 

taxa de sobrevida das células tumorais em 91% (Figura 2B), o que 
para um paciente poderia indicar uma chance menor de recidiva 
tumoral. Além disso, a redução da taxa de sobrevida aconteceu 
mesmo quando apenas metade da dose usual de radiação X foi 
associada à terapia gênica. Para o paciente, esse estudo in vitro im‑
plicaria em aumento da qualidade de vida, pela redução das com‑
plicações pós‑radioterapia, tais como mucosite e xerostomia. Os 
resultados também mostraram que o tamponamento do Ca2+ nu‑
clear reduziu a proliferação somente das células tumorais (A431), 
não afetando a proliferação de fibroblastos gengivais humanos, 
indicando seletividade para células tumorais, o que implica em 
maior segurança da aplicação da técnica para utilização na clínica. 
É sabido que a radiação ionizante aumenta a expressão de meta‑
loproteinases ADAM‑17 que, por seu turno, aumentam a fração 
livre de ligantes de pró‑EGFR. Em decorrência disso, a prolifera‑
ção celular é estimulada. Porém, o tamponamento do Ca2+ nuclear 
reduz a superexpressão tanto da ADAM‑17 quanto do EGFR, in‑
duzidos pela radiação X, indicando que a possibilidade de associar 
o tamponamento do Ca2+ nuclear com a radiação ionizante uma 
estratégia terapêutica (52).

Estes dados em cultura celular estão sendo validados em modelo 
animal, com resultados promissores para motivar etapas pré‑clíni‑
cas. Além disso, é importante ressaltar que quando se pensa em es‑
tratégia para tratamento do câncer, não se pode pensar apenas no tu‑
mor primário, mas também na prevenção da metástase. O grupo de 
pesquisa coordenado por Maria de Fátima Leite na UFMG tem con‑
centrado esforços para verificar a eficiência do tamponamento do 
Ca2+ nuclear na inibição da migração e invasão de células tumorais. 
Nesta perspectiva, o tamponamento do Ca2+ nuclear figura como 
uma estratégia bastante promissora e inovadora para o tratamento 
do câncer, especialmente na adjuvância de terapias convencionais.

NANoteCNoLoGIA: UMA NovA FerrAMeNtA NA qUIMIoterApIA 
Com os avanços recentes na nanotecnologia, especialmente no tra‑
tamento do câncer e na produção de novos medicamentos antitu‑
morais, a ação das nanopartículas como uma inovadora terapia na 
maximização da destruição tumoral, visa a minimização dos efeitos 
sistêmicos com baixa toxicidade e tem sido parâmetro importante 
no sucesso clínico no tratamento contra o câncer. Os progressos 
realizados na modificação de diversas drogas contra o câncer, usando 
sistemas de carreadores e técnicas, como ultrassom e laser, têm por 
objetivo melhorar a entrega dos agentes farmacológicos de modo 
seletivo aos tumores, favorecendo a aplicação clínica. Os carreadores 
coloidais bem como lipossomos e nanopartículas são amplamente 
estudados no sistema de entrega de drogas em células tumorais. 
Um bom exemplo é a Doxil (Doxorubicina lipossomal) que foi o 
primeiro agente quimio lipossomal aprovado pelo FDA (Food and 
Drugs Administration) no tratamento de diversos tipos de tumores 
como melanoma, câncer de cólon e de mama (53). 

Nanomateriais inorgânicos, incluindo nanocristais, nanotu‑
bos e nanofios, exibem propriedades físicas que demonstram van‑
tagens nas aplicações biológicas (54). Os nanotubos de carbono 
(CNT), por exemplo, consistem em uma folha de anéis de carbono 

Figura 2: desenho esquemático do mecanismo de ação do Ca2+ 
nuclear na proliferação de células tumorais. A. o fator de cresci‑
mento se liga a um receptor na membrana plasmática. o complexo 
é internalizado e translocado para o interior do núcleo onde gera 
Inositol 1,4,5 trifosfato (Ip3). Na condição 1 o Ip3 gerado se liga 
em seu receptor (Ip3r) abrindo um canal que permite a liberação 
de Ca2+ para o nucleoplasma, modulando fatores de transcrição, 
o que favorece a proliferação celular. Na condição 2 o Ip3 é tam‑
ponado por terapia gênica (Ip3 sponge) impedindo sua ligação ao 
Ip3r. Nesta condição o canal não se abre, bloqueando a liberação 
de Ca2+, reduzindo a expressão de eGFr e reduzindo a proliferação 
das células tumorais. B. ensaio clonogênico. A associação entre 
tamponamento de Ca2+ nuclear e radiação x reduziu a formação 
de colônias de células tumorais em 91%
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superfície celular e suas propriedades não são alteradas no interior da cé‑
lula, constituindo um método promissor no tratamento do câncer (67). 

CoNCLUSõeS e perSpeCtIvAS A natureza complexa do câncer 
ainda não é bem compreendida. A inibição da angiogênese e 
um melhor entendimento das vias relacionadas com invasão e 
metástase constituem desafios para o alcance da cura. Apesar 
das grandes e novas descobertas na terapia anticâncer, ainda são 
necessários muitos estudos na busca de novos alvos capazes de 
eliminar o surgimento e a disseminação de focos metastáticos, 
bloqueando vias críticas para a sobrevivência do tumor. Muitos 
grupos de pesquisa brasileiros estão investigando novas estraté‑
gias que levem tanto à melhor compreensão dos mecanismos de 
sobrevivência celular quanto à identificação de moléculas chaves, 
grandes candidatas à terapia anticâncer, explorando diferentes 
vertentes, desde extratos oriundos de produtos naturais até ao 
emprego da nanotecnologia, cujos resultados contribuem de 
forma impactante para o desenvolvimento e surgimento de tra‑
tamentos mais eficazes e eficientes, bem como no melhoramento 
das terapias anticâncer já existentes.

enroladas formando uma estrutura tubular, permitindo que es‑
tes absorvam radiação próxima do infravermelho resultando em 
aquecimento local, podendo ser utilizado na destruição seletiva 
de células cancerígenas (55). Os CNTs também podem ser modi‑
ficados pela conjugação de ligantes como drogas antitumorais em 
terapias tumor‑específicas (56).

Tanto os CNTs, quanto as nanopartículas de ouro, também 
chamados de nanorods (AuNR) (Figura 3), apresentam proprie‑
dades ópticas e químicas em sua superfície que promovem baixa 
toxicidade em sistemas biológicos e grande capacidade de se asso‑
ciar a drogas ou moléculas por adsorção ou por ligação química. 
Os AuNR (57‑59) que apresentam essas propriedades, podem ter 
diversas aplicações como em terapia fototérmica de tumores (60), 
bioimagem in vivo (61), entrega direcionada de medicamentos 
(62), biosensores (63), vacinas (64), dentre outras aplicações. As 
oscilações coletivas de elétrons na superfície dos AuNR devido 
a suas dimensões nanométricas, fenômeno chamado de plasmon, 
fazem com que os AuNR se comportem como “nanoantenas”, am‑
plificando sinais eletromagnéticos em volta de sua superfície. O 
fenômeno de plasmon, pode resultar em emissão de luminescência 
e calor pelos AuNR,  sendo estudado como meio de tratamen‑
to de câncer na chamada terapia fotodinâmica, em que as células 
cancerígenas são destruídas pelo aquecimento local gerado pelos 
AuNR, sem qualquer tipo de droga conjugada a eles (60). As cé‑
lulas tumorais, muitas vezes, superexpressam proteínas que são 
consideradas biomarcadores, fornecendo uma oportunidade de 
diagnóstico precoce e monitoramento da doença. A detecção de 
PSA (prostate specific antigen), biomarcador do câncer de próstata, 
por nanotubos conjugados é um bom exemplo e vem sendo utili‑
zado extensivamente, uma vez que seu limite de detecção supera 
os imunoensaios comerciais (65).

O uso de nanocarreadores como distribuidor de terapia anti‑
câncer têm sido utilizado no tratamento de melanoma. A associa‑
ção de nanotubos de carbono single wall (CNTSW) com Doxil 
reduziu o crescimento tumoral e aumentou a apoptose celular 
significativamente em células de melanoma murino (B16F10) in 
vivo, quando comparado ao medicamento sozinho (56). Tal evi‑
dência demonstra que as drogas antitumorais e imunoterápicas 
conjugadas com os CNTs apresentam maior eficácia medicamen‑
tosa, pois têm seu efeito potencializado. Em adenocarcinoma ma‑
mário murino (células 4T1) tratadas com CNTSW, conjugados 
com anexinaV (extensivamente expresso em células tumorais), 
foi observado, após excitação dos CNTSW com laser, indução da 
ablação térmica promovendo regressão tumoral e sua completa 
erradicação in vivo (66). Sendo assim, esse sistema de entrega 
de drogas em células tumorais por CNT, tem sido estudado em 
diversos tipos de tumores como leucemias (6), câncer de colo 
uterino e glioblastoma (67).  

A terapia gênica associada à nanotecnologia no tratamento do cân‑
cer tem se mostrado um ótimo método alternativo à quimioterapia 
convencional. Os nanotubos podem ser direcionados para essas células 
usando diferentes estratégias e funcionalizações. Devido ao seu nano‑
tamanho, os nanotubos permitem interações com biomoléculas na 

Figura 3: Imagem de Nanorods de ouro (AuNrs) adquiridas por 
microscopia eletrônica de transmissão. é possível verificar o 
formato em bastão dos AuNrs, que confere a eles importantes 
propriedades ópticas e térmicas, além de facilitar a ligação físico‑
química dos Nanorods com moléculas biológicas. Imagem realiza‑
da em Microscópio eletrônico de transmissão tecnai G2‑20 ‑ Su‑
pertwin FeI no Centro de Microscopia da UFMG.( aumento de 
200000x e tensão de aceleração de 200 kv)
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Atualmente, tenho todos os exames 
agendados. Mas não foi sempre as-
sim. Eu era extremamente relapsa 
com os exames periódicos e só pro-
curava um médico quando sentia al-
guma coisa. Era a procura pelo ser-
viço médico para tratar uma doença 
e não como método preventivo. Ou 
seja, fazia exatamente o contrário do 
que é preconizado.

Como descobriu que estava com 

câncer?

Eu mesma detectei o nódulo, du-
rante um autoexame. Fazia a ma-
mografia com alguma frequência, 
mas os resultados nunca mostraram 
problema algum.

Qual foi a sua primeira reação ao 

perceber o nódulo?

Foi um “sustinho” e pensei: ama-
nhã eu vejo isso melhor. Mas passou 
uma, duas semanas e ele continuou 
do mesmo jeito... Comecei a ficar 

49

En t r Ev i s ta

Para paciente de 
câncer o que muda é 
ser tratada como 
pessoa única 

O câncer ainda é uma doença que 
assusta pacientes e mantém um ba-
talhão de profissionais pelo mundo 
afora dedicados a estudos focados 
na cura definitiva. Muitas perguntas 
continuam sem respostas, mas, em 
se tratando de câncer de mama, os 
avanços no tratamento são significa-
tivos. Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), se diagnosticado e 
tratado oportunamente, o prognós-
tico é relativamente bom.“No Brasil, 
as taxas de mortalidade por câncer de 
mama, o segundo tipo mais frequen-
te no mundo, continuam elevadas, 
muito provavelmente porque a do-
ença ainda é diagnosticada em está-
gios avançados. Na população mun-
dial, a sobrevida média após cinco 
anos é de 61%”, informa o Inca.
A farmacêutica e professora da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Andrea Siqueira Haiba-
ra, 45 anos, engrossou as estatísticas 
a partir de 2012. Desde o início ela 
viveu os medos e os efeitos de um 
tratamento agressivo. Hoje não há 
detecção da doença e ela realiza exa-
mes de controle. Nesta entrevista, 
a especialista em fisiologia cardio-
vascular conta a experiência que a 
levou para o lado positivo das esta-
tísticas brasileiras. 

Você se considera uma mulher cui-

dadosa com a sua saúde?

mais preocupada, e então marquei 
uma consulta com um mastologista, 
mas sempre com aquela esperança 
enorme de que não seria nada grave. 
Mas a expressão no rosto da médica, 
durante a consulta clínica, me deixou 
assustada, principalmente, quando 
ela pediu uma série de exames – ma-
mografia, ultrassom, ressonância 
magnética, biópsia... Ainda assim eu 
tinha a dúvida: pode ser ou não.

Foram muitos exames antes da con-

firmação. Uma “longa” espera?

Entre a primeira consulta no mas-
tologista e o resultado da biópsia se 
passaram apenas um mês e meio, o 
que, infelizmente, não é a realidade 
para a maioria das mulheres que de-
pendem do sistema público de saú-
de. Entretanto, a espera pela con-
firmação do diagnóstico foi muito 
aflitiva. A mamografia apresentou 
um resultado inconclusivo, o que 
era pior, porque eu queria uma de-
finição. Depois vieram o ultrassom 
e a ressonância, que não determina-
vam claramente se era ou não um 
câncer. Apenas indicavam algum 
problema. Eu ainda me agarrava na 
esperança. Por fim, a biópsia confir-
mou tudo, inclusive, o tipo do cân-
cer – carcinoma ductal invasivo. A 
partir daquele momento, não tinha 
mais o “pode ser”. Era um fato. 

Em algum momento você se sentiu 

sem chão?

Logo que tive o diagnóstico sim, fi-
quei totalmente perdida. Não lem-
bro direito de nada dessa época, por-
que estava focada apenas na doença. 
Em vários momentos, ao longo desse 
período, senti muito medo... “mas, e 
se...” Entretanto, depois que iniciei 

Foca Lisboa

Andrea Haibara compartiha sua experiência
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a conversa com o oncologista, mu-
dou-se o foco da preocupação: não 
falamos mais do câncer em si, mas 
sim do seu tratamento.

Você é professora e pesquisadora, 

com acesso a informações que a 

maioria das pessoas não tem. Isso 

contou ponto a seu favor?

Tinha um tumor raro e agressivo, 
chamado de triplo-negativo, que 
não tem um tratamento específi-
co, além do convencional (cirúrgi-
co, radioterápico e quimioterapia). 
Quando fiquei sabendo que era tri-
plo-negativo, busquei mais informa-
ções na internet e recorri a revistas 
especializadas, mas para mim isso 
foi ruim. Naquele momento, eu não 
era pesquisadora e sim paciente. O 
meu olho de paciente fez leituras 
erradas em busca de palavras e ex-
pressões como “curva de sobrevida”, 
“metástase”, “não tem tratamento”... 
Ou seja, fixava nas coisas negativas 
e que, na maioria das vezes, nem se 
aplicavam ao meu quadro. Uma ava-
liação incorreta me fez pensar que 
teria apenas poucos meses de vida. 
Fiquei totalmente desestabilizada e 
isso custou a passar, por mais que o 
meu médico tentasse me orientar.

Você então não recomendaria a ou-

tros pacientes buscarem informa-

ções na internet?

Podemos usar a internet para ob-
termos mais informação sobre a 
doença, mas não podemos achar 
que vamos nos tornar  especialistas 
a ponto de ter competência para 
questionar se o tratamento prescri-
to é o melhor ou não. As minhas 
pesquisas geraram essa dúvida, até 
que chegou a um ponto em que dei 

um basta. É extremamente impor-
tante a relação de confiança com os 
médicos. Procurei vários mastolo-
gistas, até achar aquela com a qual 
me sentisse confortável e confiante. 
O mesmo vale para a relação com o 
oncologista, o cirurgião-plástico, o 
radioterapeuta etc. 
À medida que fui convivendo com 
outras pessoas com problemas se-
melhantes, comecei a perceber que 
a maioria não tinha a mínima ideia 
do subtipo de câncer de mama que 
as acometia. Pensei então: eu não 
vou mudar a minha história se sou-
ber as características moleculares 
do câncer triplo-negativo e as im-
plicações disso. Ler demais, às ve-
zes, não é bom. 
Existem alguns sites que são muito 
informativos, contendo reportagens 
e vídeos de entrevistas com pacientes 
e médicos, bem acessíveis ao público 
leigo. Mas é melhor parar por aí. Re-
sultados de estudos clínicos são para 
pesquisadores dessa área.

As estatísticas oficiais ajudam ou 

atrapalham?

Estatísticas valem para pesquisas e 
não para o paciente. Estatísticas nes-
sa hora não resolvem nada. O que a 
gente quer é alguém que cuide do 
nosso caso como uma pessoa única 
e não um número. Outro problema 
da estatística é que a gente sempre se 
coloca no lado ruim. Se os números 
mostram que 60% das pessoas que 
têm câncer conseguem a cura, você 
se enxerga apenas entre os 40% que 
não chegaram lá.

Você encontrou conforto na inter-

net, não em revistas especializadas, 

mas nos blogs...

É verdade. O apoio da família e 
dos amigos ajuda e muito. Mas só 
quem está passando pelo mesmo 
problema consegue entender os 
nossos medos e angústias. Por que 
o medo? Onde dói? Por que cansa 
doer? A gente não quer ficar o tem-
po todo reclamando, então, com 
quem está vivenciando situação 
semelhante, conseguimos até fazer 
piada de tudo isso, rir um pouco. 
A gente lava a alma. Nesse aspec-
to, os blogs foram interessantes e 
bons, até mesmo porque a maioria 
dos relatos ali é positiva. 

Por que você optou pela mastecto-

mia logo no início do tratamento?

Existiam duas possibilidades: fazer 
a cirurgia e depois a quimioterapia 
ou o esquema inverso. Nas duas op-
ções, existem prós e contras, clara-
mente pontuados pela mastologis-
ta e oncologista. Mas a decisão foi 
minha. Optei por iniciar com a ci-
rurgia por considerar que a quimio-
terapia debilitaria meu organismo, 
o que poderia complicar depois o 
processo cirúrgico. Não tinha me-
tástase e, na cirurgia, os médicos 
removeram o tumor completamen-
te. Então a sensação de “aquilo que 
não me pertencia” foi logo retirado, 
também foi muito boa.

Você foi informada corretamente 

sobre o tratamento?

Sim. Desde o início o oncologis-
ta deixou claro que o tratamento 
curativo seria a cirurgia. A quimio-
terapia atuaria apenas como um 
recurso preventivo, para acabar de 
vez com alguma célula cancerígena 
que porventura tivesse sobrado. Is-
so me deu uma segurança enorme.
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A mastectomia e os efeitos da qui-

mioterapia podem afetar a autoesti-

ma e a sexualidade da mulher. Como 

você encarou essa situação?

Às vezes, não me reconhecia no 
espelho. Fiquei inchada por causa 
dos medicamentos e perdi o cabelo, 
sobrancelhas e cílios. Não me sen-
tia feia, mas me via meio esquisita. 
Então, a mastectomia e a quimiote-
rapia afetam sim. Mas uma coisa é 
certa: entre ter a mama e os cabelos 
e ter a minha vida de volta, não tive 
dúvida. Escolhi viver. 

Como sua filha, de apenas 10 anos de 

idade, enfrentou essa situação? 

Contei para minha filha Lívia, que 
eu tinha câncer de mama e que o 
tratamento seria tomar um remé-
dio que faria meu cabelo cair. Ela 
achou engraçada a ideia da mãe ca-
reca. Abordamos o assunto de forma 
positiva e como as crianças não têm 
preconceito em relação à doença is-
so ajudou. Na época em que meus 
cabelos começaram a cair, eu estava 
internada. Para diminuir o impacto, 
pedi que ela mesma raspasse o meu 
cabelo no hospital. Para Lívia, isso 
foi muito divertido.
Na época da quimioterapia, eu pas-
sava muito mal. O cheiro de tudo 
me incomodava e não tinha a mes-
ma disposição.  Eu não conseguia 
fazer tudo como antes, como pas-
sear, brincar, cuidar e dar atenção, 
além dos altos e baixos do humor. 
Sei que, nesses momentos, a minha 
filha sentiu a minha ausência. E eu 
tive muito medo de faltar para ela.

Você recorreu a algum outro artifí-

cio para se manter firme durante o 

tratamento?

O tratamento não é só a quimiotera-
pia, radioterapia e a cirurgia. É extre-
mamente importante o tratamento 
do corpo e do lado espiritual e men-
tal. E, nesse caso, não dependemos 
somente dos médicos e pesquisado-
res. Está em nossas mãos também. 
Depende de acreditar, de ter fé. Fé 
em Deus, em outras energias, nos 
profissionais, nos remédios – no exa-
to momento em que ele está entran-
do em nossas veias... É o acreditar 
com todas as forças e formas para en-
carar o medo e um tratamento longo 

e agressivo. Às vezes, precisamos de 
mais uma ajudinha extra também. 
Durante um tempo, logo no início, 
fiz tratamento com antidepressivo. 
Relutei um pouco. Mas foi necessá-
rio e importante. Eu também tinha 
à minha disposição, na clínica de 
oncologia em que me tratava, outros 
profissionais, além do oncologista, 
que cuidam do paciente oncológico 
de forma integral, entre eles, psicó-
logos, nutricionistas e enfermeiros.

Qual a importância da família duran-

te o tratamento?

Nossos companheiros são os que 
mais sofrem com tudo isso. Eu po-

dia externar meus medos, minhas 
fraquezas, porque as pessoas enten-
deriam. Mas o meu marido não. 
Ubirajara se manteve forte, seguran-
do a barra o tempo todo, inclusive, 
com a nossa filha. É sem dúvida uma 
carga enorme e, por isso, o mérito 
dessa vitória é dele também.

Você está curada?

O oncologista disse que sim, mas 
ainda tenho que fazer exames a cada 
três meses. Cada exame dá um medo 
enorme, porque uma simples man-
chinha, que em outras pessoas seria 
algo não muito preocupante, no meu 
caso é motivo para se vasculhar mais. 
E isso gera estresse. Porém, quando re-
cebo o laudo negativo, é uma alegria.

Depois de tudo o que passou, você se 

considera vitoriosa?

As pessoas dizem que sou uma ven-
cedora... Mas eu acredito que todos 
vencemos. Meu marido, minha fi-
lha, minha mãe que sofreu calada 
com o meu drama. Os parabéns não 
são para mim, mas para as outras 
pessoas. Meus médicos (Dra. Julia-
na Joukhadar, Dr. Leandro Ramos, 
Dr. Marcelo Versiani), explican-
do-me e orientando-me, as pessoas 
que estão ao meu lado, segurando 
a bola. Passar por todo esse cami-
nho sem o apoio da família, amigos 
e médicos seria muito mais difícil. 
Então, esses são também vencedo-
res. Ao final das contas, pondo tudo 
na balança, saí ganhando. Porque o 
câncer foi embora, mas o carinho 
que recebi dessas pessoas ficou mar-
cado para sempre.

Tereza Leite 
Carlos Parolini

OutrO prOblema 
da estatística é 

que a gente sempre 
se cOlOca nO ladO 

ruim.  se Os 
númerOs mOstram 
que 60% cOnseguem 

a cura, vOcê se 
enxerga apenas 

entre Os 40%
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marco aurélio dE FrEitas 

rodriGuEs

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Estudos moleculares e 

toxicogenômicos em cânceres

iNstituição
UEL

CoNtAto
Email: colus@uel.br

Homepage:  
http://www.uel.br

Nome do GruPo
dEsEnvolvimEnto dE FontEs 

radioativas para uso  
Em radiotErapia

Líderes do GruPo
maria Elisa cHuEry  
martins rostElato;  

carlos albErto ZEituni

ÁreA PredomiNANte
EnGEnHarias; EnGEnHaria 

nuclEar

LiNHAs de PesquisA 
Estudo e desenvolvimento de fontes 

de irídio-192 de alta taxa de dose

iNstituição
cnEn

CoNtAto
Email: elisaros@ipen.br

Homepage:  
http://www.ipen.br

Nome do GruPo
bioFármacos Em células animais

Líder do GruPo
ana maria moro

ÁreA PredomiNANte
ciências biolóGicas;  

bioquímica

LiNHAs de PesquisA
Linhagens celulares de anticorpos 

monoclonais humanizados  
para câncer

iNstituição
ibu

CoNtAto
Homepage:  

http://www.butantan.gov.br

Nome do GruPo
basE dE pEsquisa Em  

patoloGia oral

Líder do GruPo
alFrEdo mauricio  
batista dE paula

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; odontoloGia

LiNHAs de PesquisA
Imunopatologia do câncer  

de cabeça e pescoço

iNstituição
unimontEs

CoNtAto
Email: ambpatologi@gmail.com  

Homepage: 
http://www.ppgcs.unimontes.br

Nome do GruPo
cuidados paliativos E qualidadE 

dE vida rElacionada à saúdE

Líderes do GruPo
carlos Eduardo paiva

bianca sakamoto ribEiro paiva

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Controle de sintomas em pacientes 

com câncer avançado

iNstituição
Fundação Pio XII – FPXII, Hospital 

de Câncer de Barretos

CoNtAto
Email: cpaivarp@ig.com.br

Homepage: http://www.
hcancerbarretos.com.br/index.php/

home-iep
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Nome do GruPo
FotomEdicina E FotobioloGia

Líder do GruPo
antônio cláudio tEdEsco

ÁreA PredomiNANte
Fotoquímica orGânica

LiNHAs de PesquisA
Magnetohipertermia e/ou Terapia 

fotodinâmica para tratamento  
do câncer

iNstituição
usp

CoNtAto
Email: tedesco@ffclrp.usp.br

Homepage: http://www.
nanotecnologiafotomedicina.org/

Nome do GruPo
laboratório dE bioloGia cElular 
E molEcular do câncEr Humano

Líderes do GruPo
lEticia batista aZEvEdo ranGE 

ian victor silva

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Desenvolvimento de anticorpo anti-

transportador Na/PO4 tipo II 
humano: análise do padrão de 

expressão da proteína em câncer de 
ovário e possível determinação de 

biomarcador prognóstico da doença

iNstituição
uFEs

CoNtAto
Email: lbarangel@yahoo.com

Homepage: http://www.ufes.br
Nome do GruPo

linFomas/lEucEmias E lEsõEs  
pré-linFomatosas associados à 

vírus na baHia E linFomas 
cutânEos Em GEral

Líderes do GruPo
acHilEa candida lisboa 

bittEncourt; iGuaracyra barrEto 
dE olivEira araúJo

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Estudo das anomalias genéticas  

nas células tumorais da leucemia/
linfoma das células T  

do adulto (ATL)

iNstituição
uFba

CoNtAto
Email: achilea@pq.cnpq.br 

Homepage: http://www.ufbh.br

Nome do GruPo
saúdE do HomEm:  

atEnção básica na dEtEcção 
prEcocE do câncEr  

dE próstata

Líder do GruPo
maria da Graça camarGo nEvEs

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; 

EnFErmaGEm

LiNHAs de PesquisA
Atenção básica

iNstituição
Escs

CoNtAto
Email: escs@saude.df.gov.br

Homepage: 
http://www.saude.df.gov.br/escs

Nome do GruPo
oncoloGia pEdiátrica

Líder do GruPo
antônio sErGio pEtrilli

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE; mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Marcadores genéticos  

em tumores pediátricos

iNstituição
uniFEsp

CoNtAto
Email: sergiopetrilli@graacc.org.br

Homepage:
http://www.graacc.org.br

Nome do GruPo
Grupo dE Estudo Em  

oncoloGia GinEcolóGica E 
mastoloGia

Líder do GruPo
bEnEdito borGEs da silva

ÁreA PredomiNANte
ciências da saúdE;  

mEdicina

LiNHAs de PesquisA
Estudo da angiogênese no câncer 

mamário e ginecológico

iNstituição
uFpi

CoNtAto
Email: beneditoborges@globo.com

Homepage: 
http://www.ufpi.br
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«bastante» ou «muito». E, com as respostas, é calculado 

um índice de hiperatividade. Estes são os itens: 1. Ele é im-

pulsivo, irritável; 2. Chora muito 3. É mais agitado do que o 

normal; 4. Não pode ficar quieto/a; 5. É destruidor (roupas, 

brinquedos, outros objetos); 6. Não acaba as coisas que co-

meça; 7. Se distrai facilmente, tem pouca atenção; 8. Muda, 

bruscamente seu estado de ânimo; 9. Seus esforços são 

facilmente frustrados; e 10. Frequentemente costuma per-

turbar outras crianças.

Responder «bastante» ou «muito» a várias dessas pergun-

tas (que uma criança seja agitada, que uma criança seja dis-

persa, que para uma criança seja difícil prestar atenção...) 

não é um critério para diagnosticar esse suposto transtor-

no... praticamente é a definição da infância! Sobretudo no 

caso das crianças mais novas. E há condutas que são carac-

terísticas da infância: que uma criança não termine o que 

começa, que se distrai facilmente... Por sinal, há um ques-

tionário muito semelhante para os professores. Mas nem os 

pais nem os professores podem fazer tais diagnósticos pois 

não estão treinados para isso, e nem podem fazê-lo porque 

são observadores implicados com essas crianças. Além dis-

so temos que considerar a afirmação que todo observador 

está comprometido com o que observa e que isso acaba 

interferindo na própria observação,  e os pais e professo-

res estão particularmente envolvidos na problemática da 

criança, pelo que não podem ser “objetivos”(1). Ao mesmo 

tempo o questionário utilizado, geralmente, está cheio de 

termos vagos e imprecisos (por exemplo, o que é “inquieto” 

para alguém pode não ser para o outro). Isso indica que é 

impossível realizar um diagnóstico de um jeito rápido e sem 

levar em conta a produção da criança nas entrevistas.

Realmente nos surpreende que as crianças de três ou qua-

tro anos sejam agitadas ou que não queiram terminar mui-

Sobre o TDAH: TrAnSTorno ou invenção?

Joseph Knobel Freud
Traduzido por Milagros Varguez Ramírez
 

O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade 

(TDAH) tem sido um diagnóstico muito frequente hoje nos 

consultórios. Se considerarmos as estatísticas, estaríamos 

diante de uma verdadeira epidemia. Mas, na minha opinião, 

esse transtorno não existe. O que existem são crianças muito 

agitadas. E é verdade que há mais crianças agitadas do que 

antes, mas a primeira coisa que se faz, hoje, é diagnosticá-las 

de um jeito não válido, com um “déficit de vida”, pelo qual são 

medicadas, na tentativa de modificar a sua conduta.

Assim, se marca, se estigmatiza, reduzindo a complexida-

de da vida psíquica infantil a um paradigma simplificador. 

Em vez de um psiquismo em estruturação, em crescimento 

contínuo, no qual o conflito é fundamental e no qual todo 

efeito é complexo, presume-se, exclusivamente, um “défi-

cit” neurológico.

Mas essas crianças não sofrem de transtorno de déficit 

de atenção com hiperatividade tal como é definido. Elas 

estão sendo tratadas como se fossem portadoras de um 

transtorno de origem neurológica que deve ser enfrenta-

do com medicação.

Os sintomas centrais desse suposto transtorno são, segun-

do aqueles que defendem a sua existência, a falta de aten-

ção, a incapacidade para terminar tarefas, o nervosismo.

Existe um teste conhecido como “Questionário de condu-

ta de Conners para pais”, que consiste em uma série de 

itens que os pais devem avaliar, sobre o comportamento 

de seus filhos,  marcando nas opções: «nada», «pouco», 
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ves efeitos colaterais. Por 

exemplo, de acordo com a 

Agência Espanhola de Me-

dicamentos e Produtos de 

Sanitários, o uso de medi-

camentos cujo ingredien-

te ativo é o metilfenidato 

“pode estar associado a al-

terações cardiovasculares 

e psiquiátricas”.

MedicaMentos de alto ris-

co Sobre as anfetaminas 

em geral, foram proibidas 

em alguns países (como 

no Canadá), além de se-

rem conhecidas pelo seu 

potencial de dependência.

Em diferentes trabalhos, 

com respeito ao metilfe-

nidato, afirma-se que não 

pode ser dado a crianças 

com menos de seis anos; não é recomendado no caso de 

crianças com tiques (Síndrome de Tourette); é arriscado 

no caso de crianças psicóticas, porque aumentam os sinto-

mas; deriva com o tempo em retardo do crescimento; pode 

causar insônia e anorexia; pode diminuir o umbral convul-

sivo em pacientes com história de convulsões ou com EEG 

anormal sem ataques.

Com relação aos dados sobre atomoxetina, pode produzir 

mudanças clinicamente importantes na pressão arterial e 

na frequência cardíaca. Além disso, pode causar perda de 

peso e resultar em crescimento atrofiado, síndromes gri-

pais, vômitos e perda de apetite.

Também, é importante perguntar se a medicação adminis-

trada para produzir efeitos de modo imediato (de forma 

mágica, sem elaboração pelo sujeito), sendo necessária 

por um longo tempo, não provoca dependência psíquica. 

Uma pílula que modifica atitudes vitais gera apenas um 

“bom desempenho”?

As empresas farmacêuticas realizam uma série de estraté-

gias inteligentes para vender seus produtos. Uma delas é a 

diseasemongering (promoção de doenças), que cria con-

dições adequadas para seus alvos comerciais. Há equipes 

das indústrias farmacêuticas que vão às escolas para falar 

tas tarefas? Como elas 

deveriam ser? É bom que 

uma criança nessa idade 

seja inquieta, que fique 

absorto nas suas coisas, 

que proteste se não qui-

ser fazer algo, que este-

ja experimentando, que 

esteja procurando seus 

limites... Desde quando 

uma criança que não 

presta atenção tem uma 

doença neurológica?

doença fictícia? Como 

eu disse, acredito que o 

TDAH não existe como 

tal. E não só eu,  mas  

muitos profissionais da 

saúde mental também 

pensam assim. Agora 

se sabe que o psiquiatra 

Leon Eisenberg, que descobriu o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade, confessou, sete meses antes de 

sua morte em 2009, que trata-se de “uma doença fictícia”.

A grande maioria das crianças, por definição, é agitada, luta 

para terminar uma tarefa porque elas se distraem com ou-

tras, querem fazer o que lhes apetecer ... Mas se diz que não, 

que essas crianças sofrem de TDAH,  sendo tratadas como 

se tivessem um transtorno neurológico de origem genéti-

ca. É dito que a causa fundamental do transtorno está na 

biologia (embora também se fale de fatores ambientais), 

em alterações cerebrais e, consequentemente, são vendi-

dos comprimidos para combatê-lo.

Esses comprimidos contêm, como ingredientes ativos, me-

tilfenidato ou atomoxetina. Ambos são tipos de anfetami-

nas, porque estas, apesar de serem psicoestimulantes, têm 

o efeito paradoxal de acalmar as crianças. Como eu vejo nas 

minhas consultas, as crianças diagnosticadas com TDAH 

que tomam medicamentos, muitas vezes estão sonolentas 

e têm problemas em mostrar interesse pelas coisas.

Além disso, como tenho assinalado, não é verdade que a razão 

pela qual as crianças são especialmente agitadas ou disper-

sas esteja em alterações cerebrais. Devemos estar cientes de 

que os medicamentos prescritos para o TDAH podem ter gra-

Foto: Reprodução
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Pais sem limites, pais deprimidos, professores sobrecar-

regados pelas demandas, um ambiente em que a palavra 

tem perdido o valor e no qual as regras, de modo geral, são 

confusas. Tudo isso não aumenta a dificuldade em prestar 

atenção na aula, por exemplo?

Também é preciso que seja considerada a grande contra-

dição que se origina entre uma realidade de estímulos, de 

tempos breves e rápidos da televisão e do computador, aos 

quais as crianças são acostumadas desde cedo, onde as 

mensagens geralmente duram poucos segundos e onde 

predomina o campo visual, e os tempos mais longos do en-

sino, centrados na leitura e na escrita, aos quais as crianças 

não estão acostumadas.

Para mim (e para muitos profissionais da saúde mental) o 

TDAH não existe. Portanto, não recomendo, obviamente, me-

dicar as crianças que são diagnosticadas com essa suposta 

doença. Assim, talvez o melhor que se possa fazer é ir a um psi-

cólogo clínico ou psicanalista e aprender a estabelecer limites.

As crianças agitadas podem ser assim por diferentes motivos. 

O principal, como eu disse, é a falta de limites. Mas pode haver 

outros motivos, como o enfrentamento de assédio escolar, e 

por isso elas ficam muito nervosas. Ou que a mãe (ou a pessoa 

que realiza a função materna) esteja deprimida e a criança 

precisa se movimentar para colocá-la em movimento.

sobre supostas doenças, como o TDAH, e há um empenho 

para que sejam publicados apenas os estudos clínicos que 

suportam os seus interesses. Outras vezes, os dados são 

distorcidos e médicos eminentes defendem os benefícios 

de determinados medicamentos... Tudo é feito com o ob-

jetivo de vender medicamentos que, muitas vezes, são, no 

mínimo, desnecessários.

crianças hiperestiMuladas Claro que existem crianças que 

são mais agitadas, dispersas e impulsivas (os três principais 

sintomas do suposto TDAH) do que outras. Crianças que, para 

sua idade, já teriam que estar um pouco mais tranquilas e 

deveriam se concentrar melhor. Insisto, é normal que uma 

criança de três ou quatro anos seja agitada, impulsiva, dis-

persa. E, é verdade, que as crianças com mais de cinco ou 

seis anos já não teriam que ser tão impulsivas e deveriam 

se concentrar nas tarefas que realizam. Mas o problema não 

tem uma origem cerebral. São agitadas, dispersas e impulsi-

vas porque vivemos numa sociedade agitada, dispersa e im-

pulsiva. Uma sociedade de ritmo acelerado onde as crianças 

levam uma vida agitada e estão hiperestimuladas (televisão, 

internet, jogos eletrônicos) e onde muitos pais não colocam 

limites adequados para os seus filhos. Estes são os fatores que 

explicam porque, cada vez mais, existem crianças agitadas.

o pintor norman rockwell nasceu em 1894, em nova York (eua), e se transformou num dos mais populares ilustradores de seu país, 
especialmente por conta das 323 capas que realizou para a revista the saturday evening post. retratou, principalmente, gente 
comum e crianças levadas. Morreu em novembro de 1978, numa época que, ainda, pessoas arteiras e cheias de energia não eram, 
propriamente, classificadas como portadores de alguma síndrome

Fotos: Reprodução
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trolar seus alunos. E é melhor pensar que o problema de 

a criança estar fora de controle está no cérebro deste, e 

não na sociedade que não está ajudando aos professores a 

exercer autoridade.

É necessário que a educação e seus trabalhadores tenham 

mais prestígio. Até recentemente, estudar magistério era 

algo valorizado pela sociedade. Hoje, há pais que falam mal 

dos professores, mesmo na frente de seus filhos. Nas portas 

das escolas, muitos pais dizem “olhe este sujeito que tem 

três meses de férias”. Como as crianças vão prestar aten-

ção e respeitar os seus professores se os pais falam mal 

deles, se não os respeitam?

Não se valoriza a profissão do professor como se deve. A 

sociedade deveria ser mais justa com os professores, por-

que as crianças passam grande parte de sua vida com eles. 

E o papel do professor vai muito além de ensinar a tabuada.

Joseph Knobel Freud é psicólogo especialista em psicologia clínica. Mem-

bro fundador e docente da Escola de Clínica Psicoanalítica com Crianças e 

Adolescentes de Barcelona e vice-presidente da Seção de Crianças e Adoles-

centes da Federação Espanhola de Associações de Psicoterapeutas (Feap).
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Um caso muito típico é o da criança que vive perturbada por-

que seus pais estão prestes a se separar. A criança está ner-

vosa, teme o que poderá acontecer e tem dificuldade de se 

concentrar, está mais irritável, fica brava com outras crianças. 

E é fácil de ser diagnosticado como TDAH. Outro caso típico 

é o da criança muito agitada que está procurando chamar a 

atenção porque sente que seus pais não lhe dedicam atenção 

suficiente. Ou a criança que tem pânico de se separar de seus 

pais e, portanto, está frequentemente nervosa. Como se pode 

dar derivados de anfetaminas a essas crianças? Onde vamos 

parar? Uma criança muito agitada, dispersa e impulsiva é 

como um adulto que tem dor de cabeça com frequência. O 

que vai fazer esse adulto? Tomar um analgésico todos os dias?

Sem contar que a mensagem que está sendo transmitida 

no ato de dar uma substância externa para produzir um 

efeito psíquico determinado pode levar as crianças a serem 

adolescentes  que nos digam que vão tomar uma série de 

drogas ou álcool para “passar melhor a noite”. 

Uma das queixas dos pais cujos filhos são diagnosticados 

com TDAH é que eles não prestam atenção neles. Mas con-

seguir a atenção das crianças está relacionado, muitas ve-

zes, com a vontade para isso. Se os pais não podem ou não 

querem dar atenção suficiente a seus filhos, como esperar 

que a criança esteja atenta?

Por outro lado, há crianças que se mexem muito quando 

estão com fome, frio ou sono, por exemplo. Eles se mexem 

porque eles estão nervosos. É uma reação normal. Mas não 

tem nenhum transtorno neurológico, simplesmente ainda 

não aprenderam a se controlar quando eles estão descon-

fortáveis   por algum motivo. Os pais têm que ensinar seus 

filhos a esperar com calma quando estão com fome, em 

vez de lhes dar rapidamente a primeira coisa que pegam da 

geladeira; tem que relaxar o filho para que ele adormeça...

Limites e calma são as duas das melhores estratégias para 

que as crianças muito agitadas não sejam desse jeito. Algo 

muito difícil em uma sociedade que é acelerada.

Por que muitos professores tendem a suspeitar que uma 

criança tem TDAH? Porque cada vez mais as crianças são difí-

ceis de controlar nas salas de aula, é verdade. Mas como pode-

mos pedir às crianças, que não têm os limites apropriados em 

casa e que estão acostumados a se hiperestimular jogando 

duas horas por dia de um jogo de guerra com o computador, 

que passem oito horas sentados ouvindo um professor?

Também acho que há um problema de autoridade. Muitos 

professores não conseguem ter a autoridade para con-
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Na encenação do premiado diretor 
francês Bertrand Blier (Linda demais 
para você), o câncer personifica‑se 
num fantasma elegante e sedutor a 
“corromper” sua vítima e levá‑la pa‑
ra o mau caminho, ou seja, para a 
morte. No filme O ruído do gelo (Le 
bruit des glaçons, França, 2010), o 
protagonista Charles Faulque (Jean 
Dujardin) é o escritor indisciplina‑
do e beberrão assombrado pela sur‑
preendente visita, portadora da má 
notícia. Mesmo assim, Blier a reves‑
te de um certo humor, às vezes até 
negro, numa abordagem original 
da convivência com a doença que 
aponta para um final inesperado.
O exemplo de Blier não é único. 
Nos últimos anos, há filmes que 
têm desafiado os fantasmas, as as‑
sombrações e a morte, com prota‑
gonistas diagnosticados com câncer 
que não sucumbem totalmente ao 
apelo trágico e dramático da doen‑
ça adotado pelo cinema ao longo de 
décadas, sinalizando que a evolução 
dos diagnósticos e tratamentos co‑
meça a chegar também aos filmes, 
dando‑lhes um frescor necessário e 
um olhar mais realista.  
Na comédia dramática 50% (50/50, 
EUA, 2011), por exemplo, Adam 
(Joseph Gordon‑Levitt) é um jovem 
saudável, sem vícios, diagnosticado 
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aos 27 anos com câncer na coluna. 
Ele se assusta, obviamente, mas 
dedica‑se à quimioterapia, terapia, 
submete‑se a uma cirurgia e vence 
a doença. Sensível e sério, o grande 
trunfo do filme é o roteiro autobio‑
gráfico de Will Reiser, que se curou 
da doença e deu ao personagem não 
apenas o mesmo destino, mas tam‑
bém o realismo do tratamento e de 
suas consequências para o paciente, 
sua família e amigos mais próximos. 
Já a proposta de Antes de partir (The 
bucket list, EUA, 2007), do veterano 
diretor Rob Reiner, concilia o passa‑
do com o presente da representação 
do câncer no cinema. Nele, Edward 
e Carter, interpretados respectiva‑
mente pelos grandes Jack Nichol‑
son e Morgan Freeman, têm câncer 
cerebral. Os dois dividem o quarto 
do hospital e vivem os efeitos cola‑
terais do tratamento – apresentados 
com acuidade. Nas semanas que se 
seguem, em meio a muitas aventu‑
ras, Edward reage bem e entra em 
remissão, Carter não. 
São mudanças como essas, da pers‑
pectiva da abordagem do câncer nos 
filmes, que o pesquisador italiano da 
Universidade Sapienza, de Roma, 
Luciano De Fiore, espera assistir com 
mais frequência. “Nos últimos anos, 
o cinema tem contemplado aspectos 
mais importantes das doenças onco‑
lógicas, como causas epidemiológi‑
cas e do meio ambiente em Erin Bro‑
ckovich: uma mulher de talento (Erin 
Brockovich, EUA, 2000), Conduta de 
risco (Michael Clayton, EUA, 2007) e 
As últimas 56 horas (Le ultime 56 ore, 
Itália, 2010); as implicações econô‑
micas das terapias em O homem que 
fazia chover (The rainmaker, EUA, 
1997); o tratamento dos sintomas 

em Uma lição de vida (Wit, EUA, 
2001) e Tudo por amor (Dying young, 
EUA, 1991); e o cuidado na fase ter‑
minal em As invasões bárbaras (Les 
invasions barbares, Canadá/França, 
2003), A eternidade e um dia (Mia 
aioniotita kai mia mera, Alemanha/
França/Grécia/Itália, 1998) e A pri‑
meira coisa bela (La prima cosa bella, 
Itália, 2010)”, afirmou De Fiore.

Pesquisa italiana Entretanto, o ima‑
ginário cinematográfico relacionado 
à doença ainda é muito distante da 
realidade. Foi o que constatou a pes‑
quisa “Oncomovies: cancer in cine‑
ma”, da qual participou De Fiore, na 
companhia de cinco especialistas de 
universidades italianas, que analisa‑
ram 75 produções, de 13 países, rea‑
lizadas entre os anos de 1939 e 2012. 
Os pesquisadores constataram que, 
frequentemente, a pessoa doente 
não se recupera da doença (63%), e 
a morte costuma estar mais à serviço 
da narrativa em detrimento do rea‑
lismo nos filmes analisados. Esse pa‑
drão é tão fortemente enraizado que 
persiste, apesar do real progresso dos 
tratamentos. Mesmo assim, a con‑
clusão da pesquisa é de que filmes 
sobre câncer podem ter um impac‑
to positivo para pacientes, médicos 
e espectadores em geral. “Usar a tela 
grande para mostrar histórias sobre 
o câncer ajuda a aumentar o conhe‑
cimento sobre a complexidade do 
problema e quais as novas terapias 
disponíveis”, diz De Fiore. 
Produções que privilegiam os “bas‑
tidores” do tratamento da doença, 
como Um golpe do destino (The doc‑
tor, EUA, 1991), que narra a trans‑
formação de um médico arrogante 
(William Hurt) ao descobrir‑se com 

cinema

No imagiNário 
ciNematográfico 
receNte, a cura 
supera o drama
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câncer de garganta, ou o telefilme 
Uma chance para viver (Living proof, 
EUA, 2008), sobre a cruzada do pes‑
quisador e médico Dennis Slamon 
para finalizar as pesquisas da droga 
experimental Herceptin, que poderia 
revolucionar o tratamento do câncer 
de mama, podem provocar a mudan‑
ça desejada pelo pesquisador italiano. 
O mesmo pode se esperar da, cada 
vez mais, volumosa produção de do‑
cumentários sobre a doença, como o 
relato autobiográfico da difícil cura da 
jovem fotógrafa Kris Carr em Crazy, 
sexy cancer (2007) ou a denúncia do 
envolvimento da indústria química 
no fluxo da doença apontada na pro‑
dução canadense O ciclo idiota (The 
idiot cycle, Canadá, 2009). Na televi‑
são por assinatura, The big C, exibida 
no Brasil pelo canal HBO, surpreen‑
deu ao ficar quatro temporadas no ar, 
de 2010 a 2013, com a proposta de 
encenar os cinco estágios da dor – ne‑
gação, raiva, negociação, depressão e 
aceitação – vividos pela personagem 

Kathy (Laura Linney), diagnosticada 
com câncer de pele nível 4.  

Dramas existenciais em foco A so‑
lidariedade com pacientes de câncer 
também está mais presente no cine‑
ma, ecoando a vida real. Se o simpá‑
tico Garotas do calendário (Calendar 
girls, EUA/Inglaterra, 2003) trans‑
formou um grupo de coroas inglesas 
em modelos sensuais para arrecadar 
fundos para ampliar o tratamento 
da doença, em The hot flashes (EUA, 
2013), um grupo de mulheres de 
meia‑idade de uma cidadezinha te‑
xana decide voltar a jogar basquete 
contra o time de adolescentes da sua 
velha escola para arrecadar fundos 
para a prevenção do câncer de mama. 
A representação do câncer no cinema, 
à parte o caráter científico, filia‑se a 
uma tradição de belos e poderosos 
dramas existenciais, resultantes do di‑
lema que até há poucos anos atrás se 
instaurava com a manifestação da do‑
ença. Bette Davis interpretou uma so‑

cialite elegante e espirituosa, vítima de 
um tumor cerebral no clássico Vitória 
amarga (Dark victory, EUA, 1938), 
filmado ainda em preto e branco com 
sequências pungentes. Em Viver (Iki‑
ru, Japão, 1952), o grande cineasta 
Akira Kurosawa fez arte com a re‑
denção humana de um burocrata no 
pós‑Segunda Guerra a partir do diag‑
nóstico do câncer. A belga Agnès Var‑
da cria toda espécie de distração nas 
duas horas que separam uma jovem 
de sua visita ao médico para receber os 
resultados dos exames de um possível 
câncer, em Cléo das 5 às 7 (Cleó de 5 à 
7, França, 1962). O grego Theo An‑
gelopoulos faz a combinação impro‑
vável de câncer terminal e poesia no 
filme vencedor da Palma de Ouro em 
Cannes, A eternidade e um dia (1998).  
É a essa tradição que filiam‑se produ‑
ções recentes sobre o câncer, em que 
o cinema aproxima‑se do lírico sem 
perder de vista a realidade. A guerra 
está declarada (La guerre est déclarée, 
França, 2011) coloca a estética a favor 
da árdua luta de um casal para salvar 
seu bebê da doença. Com direção da 
espanhola Isabel Coixet, Minha  vida 
sem mim (My life without me, Cana‑
dá/Espanha, 2003) reveste o enfren‑
tamento da morte de introspecção, 
ternura e paixão insuspeitas. E a dina‑
marquesa Susanne Bier professa uma 
sensível e comovente lição de vida ao 
contar história de superação de câncer 
de mama no obrigatório Amor é tudo 
que você precisa (Den skaldede frisør, 
Alemanha/Dinamarca/França/Itá‑
lia/Suécia, 2012). Enfim, os filmes 
podem ser portadores, além de infor‑
mação e conhecimento, também de 
beleza e conforto.

Fátima Gigliotti
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Dujardin vive personagem que conversa com seu câncer (Albert Dupontel, dir.) no filme 
francês O ruído do gelo (2010) dirigido por Bertrand Blier

Divulgação
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Projeto Globe Theatre

Em abril de 2014 comemoram‑se 
os 450 anos de William Shakespe‑
are, que continua influenciando o 
teatro e a literatura, principalmente 
no ocidente. Adaptações de Romeu e 
Julieta, Hamlet, Rei Lear e tantas ou‑
tras obras estão em filmes, novelas e 
peças teatrais encenadas em todo o 
planeta. Suas tragédias, comédias e 
dramas são populares até hoje e es‑
tudados, encenados e reinterpreta‑
dos em diversos países. Expressões 
extraídas de seus textos, como “ser 
ou não ser” e “há mais mistérios en‑
tre o céu e a terra do que sonha a 

nossa vã filosofia”, estão incorpora‑
das em diversos idiomas. E mais, es‑
critas inicialmente em pergaminho, 
as peças de Shakespeare já estão dis‑
poníveis na forma de aplicativos pa‑
ra tablets e smartphones, lançados 
pela Cambridge University Press, 
que unem textos com performan‑
ces de áudio, comentários e outros 
conteúdos interativos, introduzin‑
do sua obra à era digital. 
Nascido e criado em Strat ford‑ 
upon‑Avon, Shakespeare fez sua 
carreira em Londres. Mas o bar‑
do de Avon, como era conhecido, 

continua inspirando contadores 
de histórias, seja no interior da 
Inglaterra seja nos grotões de Mi‑
nas Gerais. Que o digam os pou‑
co mais de sete mil moradores da 
pequena São Francisco de Paula, 
no centro‑oeste de Minas, onde 
meninos e meninas de 9 a 12 anos, 
a maioria filhos de empregados de 
propriedades rurais dos arredores 
da cidade, encenam atual mente 
diferentes trechos de  su as peças. O 
pot‑pourri foi criado por Aimara da 
Cunha Resende e faz parte do pro‑
jeto "Shakespeare e as Crianças", 
coordenado por ela e que conta 
com apoio da prefeitura municipal 
da cidade mineira. 
Aimara, especialista na obra do dra‑
maturgo inglês, considera o bardo 
um artista genial: “ele era um apai‑
xonado pela humanidade e a consi‑
derava muito divertida; em Hamlet, 
por exemplo, ele afirma ‘Que obra 
de arte é o homem!’”.

arte ciDaDÃ Professora aposentada 
da Universidade Federal de Minas 
Geras e presidente do Centro de 
Estudos Shakespeareanos (CESh), 
Aimara explica que o objetivo do 
projeto é dar noções de arte e ci‑
dadania a crianças. “Começamos 
nosso trabalho voluntário contan‑
do histórias extraídas de comédias 
de Shakespeare e os estimulamos a 
escolherem aquela com a qual pre‑
tendem trabalhar; com isso, eles 
aprendem a votar, a ter responsa‑
bilidade pelas decisões que tomam, 
a ter respeito e solidariedade com 
quem convivem”. Além de am‑
pliar seus horizontes culturais, os 
pequenos shakespeareanos prati‑
cam escrita, expressão oral, criati‑

l iteratura universal

da iNglesa stratford‑upoN‑avoN 
à miNeira são fraNcisco de paula, 
shakespeare vive há 450 aNos

Maquete do Shakespeare Globe Theatre: réplica poderá ser construída em Minas Gerais
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todas, num universo machista e 
patriarcal? Corajosas, equilibradas, 
firmes, perspicazes, extremamente 
inteligentes, quase todas as heroí‑
nas criadas pelo bardo suplantam 
os homens que as rodeiam”. Segun‑
do Aimara, ao dedicar seus Sonetos a 
um desconhecido e amado jovem, e 
não à inatingível mulher idealizada, 
Shakespeare desrespeita as normas 
poéticas e as injunções sociais. "Al‑
guns desses poemas, contudo, são 
para uma 'dama escura', lasciva e 
infiel, antítese da alva e etérea deu‑
sa petrarquiana”. Diferente desta, 

vidade, aprendem a ouvir música 
clássica e a apreciar boas peças de 
teatro e livros. E a população é pe‑
riodicamente brindada com peças 
de Shakespeare.
O projeto existe há doze anos e, atu‑
almente, integra, com outros qua‑
tro projetos, o Circuito Gandarela 
de Minas, uma iniciativa do Insti‑
tuto Gandarela, uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) cujo principal pro‑
jeto é a construção de uma réplica 
do Shakespeare Globe Theatre, na 
cidade Rio Acima. A inauguração 
está prevista para 2016, quando se 
completam 400 anos de morte do 
bardo de Avon.

Humor social A atualidade dos tex‑
tos de Shakespeare é reconhecida 
nos meios acadêmicos e pelo pú‑
blico. Neles, o dramaturgo recriava 
a sociedade inglesa renascentista e 
reproduzia o absolutismo político 
dominante. Num primeiro mo‑
mento, seus textos parecem aceitar 
a postura maniqueísta de “certo 
versus errado”. “Mas num nível 
subjacente, ele relativiza os valores 
existentes, carnavalizando‑os, atra‑
vés da ambiguidade da ironia que 
os desvela, questiona e subverte”, 
afirma Aimara. 
Em um texto intitulado “O irônico 
e subversivo William Shakespeare”, 
a pesquisadora explica: “ao contes‑
tar a unidade do ser e a verdade 
absoluta, Shakespeare nos faz ver 
a vulnerabilidade humana e a re‑
latividade da lei. Quem seria mais 
frágil do que o autoritário Rei Lear, 
ao descobrir a tenuidade de sua ver‑
dade? E o que dizer das mulheres 
shakespearianas, imbatíveis, quase 

sua musa, não convencional, “anjo 
mau”, humana, cujos “olhos nada 
têm do sol”, e com “arame negro 
cresce[ndo] em sua cabeça”, tem 
hálito desagradável, mas, diz ele, 
no Soneto 130,  é mais amada que 
qualquer “ela, falsamente compara‑
da”. Nada mais atual!

Leonor Assad

“Criações Shakesperianas, Cenas de 
Peças de Shakespeare", espetáculo 
apresentado em São Francisco de Paula

Wanda Vilano Divulgação

Wanda Vilano
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dos adultos do mundo deter 85% 
da riqueza global, enquanto a meta‑
de mais desfavorável da população 
mundial fica com menos de 1% desse 
montante, segundo dados do World 
Institute for Development Econo‑
mics Research (UNU Winder).

BlinDagem Conforme explica Catta‑
ni, os multimilionários tentam pre‑
servar o controle absoluto dos dados 
e dos fatos concernentes à origem 
dos seus rendimentos e patrimônio, 
dando, eventualmente, visibilidade 
aos aspectos da vida social que rati‑
ficam seu prestígio e legitimam suas 
posições. Usam sua influência e po‑
der político para exercer um tipo de 
ganância e ambição sem limites, que 
resulta em um extraordinário proces‑
so de transferência de renda. A redu‑
ção de impostos sobre rendimentos 
pessoais e sobre heranças é um dos 
meios para viabilizar esse processo. 
Na mesma linha, mesmo enquanto 
suas empresas rumam à insolvência 
ou grandes bancos registram prejuí‑
zos significativos, os altos executivos 
por trás dessas organizações mantêm 
suas finanças pessoais intocadas, 
blindadas contra as crises econômi‑
cas que, porventura, afetem o setor 
onde eles estão atuando. A novidade 
aqui é que enquanto em uma equa‑
ção normal do sistema capitalista os 
lucros seriam reinvestidos na empresa 
para gerar mais lucros, parte substan‑
tiva deles passa a ser transferida para 
fortunas pessoais de alguns poucos, 
à custa de trabalhadores, pequenos 
empresários, pequenos acionistas. 
Para o autor, a ausência ou o enfra‑
quecimento dos controles sociais 
e, especialmente, estatais, permitiu 
a ampliação de práticas ilícitas. “A 
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resenHa

o feNômeNo 
da riqueza em 
suas dimeNsões 
sociais

Reprodução

Que processos permitem que a ri‑
queza fique concentrada nas mãos 
de poucos indivíduos? Qual a ori‑
gem das grandes fortunas? Qual o 
seu papel na manutenção das de‑
sigualdades sociais? Essas são algu‑
mas perguntas que o sociólogo da 
Universidade Federal do Rio Gran‑
de do Sul (UFRS), Antonio David 
Cattani tenta elucidar em seu mais 
recente livro, A riqueza desmistifi‑
cada, publicado em edição bilín‑
gue (inglês/português), no final de 
2013, pela editora Marca Visual de 
Porto Alegre. Para isso o autor pro‑
põe uma análise da riqueza além da 

sua dimensão puramente econômi‑
ca. A riqueza contemporânea é, ao 
mesmo tempo, totem – quando se 
mostra, por exemplo, por meio das 
listas dos mais ricos ou de um merca‑
do de luxo em ascensão – e tabu, ao 
permanecer dissimulada e abstrata, 
como resultado das forças do merca‑
do, operado por mãos que se esfor‑
çam por permanecerem invisíveis. 
Ao desconstruir o mito em torno das 
grandes fortunas e dos personagens 
por trás delas é possível, segundo o 
autor, entender a riqueza como um 
fenômeno social total, que compor‑
ta dimensões culturais, simbólicas, 
jurídicas e, sobretudo, políticas. 
Personagens como os ícones da ino‑
vação tecnológica da era da internet 
Mark Zuckerberg, Larry Page e Bill 
Gates ou o italiano Silvio Berlusconi 
e o mexicano Sebastián Piñera, em‑
presários do setor de mídia e também 
importantes políticos em seus países, 
figuram nas listas, sempre curtas, 
dos detentores de fortunas estratos‑
féricas. São também reverenciados 
como gurus empresariais e líderes 
intelectuais e políticos, com grande 
influência na vida política, cultural 
e econômica no planeta. Eles en‑
carnam a face totêmica da riqueza. 
Esses totens se desdobram em outra 
face, da ordem do tabu. “Quando 
convém, os indivíduos concretos são 
substituídos por abstrações genéricas 
tais como ‘corporações’, os ‘grandes 
bancos’ e, especialmente, o ‘merca‑
do’, todos regidos por forças gerais, 
mecanismos abstratos e impessoais 
que asseguram o funcionamento do 
sistema”, escreve o autor. Um siste‑
ma que, quanto mais opulência gera, 
mais concentra esse patrimônio nas 
mãos de poucos, ao ponto de 10% 
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lam “que alguns poucos indivíduos 
controlam as decisões cruciais to‑
madas nos setores estratégicos de 
comunicação, telefonia, mineração 
e do agronegócio e, especialmente, 
dominam o core do setor bancário 
e financeiro”, afirma Cattani. E essa 
concentração de renda tem múlti‑
plas dimensões: no exercício direto 
ou indireto do poder, no financia‑
mento de partidos e de políticos e, 
sobretudo, na tomada de decisões 
estratégicas no campo econômico. A 
partir de uma breve análise da histó‑
ria econômica brasileira o autor mos‑
tra que “a distribuição de renda man‑
teve‑se praticamente nas mesmas 
proporções durante o regime militar 
e durante governos corruptos, popu‑
listas e neoliberais”. No entanto, ele 
acredita ter havido uma evolução a 
partir de 2004, no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva que iniciou uma 
política social distinta dos seus ante‑
cessores, com resultados importan‑
tes na redução da miséria.

o laDo escuro Dos ricos As diversas 
listas sobre milionários publicadas ao 
redor do mundo têm em comum o 
fato de admitir que os valores conta‑
bilizados por elas são subestimados, 
ou seja, o valor real das fortunas é 
maior do que registram as estatísticas 
disponíveis. O que a subestimação 
revela “é a incapacidade do fisco em 
identificar fontes de renda e de tribu‑
tá‑las com o mesmo rigor aplicado 
aos demais contribuintes”, aponta 
Cattani. Essa seria apenas uma das 
dificuldades para se localizar e nome‑
ar os ricos. No Brasil, o quadro é ain‑
da mais complexo. O sistema judici‑
ário, analisa o autor, protege as gran‑
des fortunas e as desregulamentações 
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promovidas pela onda neoliberal dos 
anos 1990 facilitam a evasão fiscal.
Não se produzem listas de multimi‑
lionários no Brasil e existem pou‑
quíssimos estudos acadêmicos sobre 
o tema. “Os ricos são uma catego‑
ria flexível, permeável, composta, 
em parte, pela ‘velha classe’, aquela 
que esteve associada ao controle dos 
ciclos econômicos brasileiros mais 
importantes e ao poder público 
nas diferentes esferas”. Eles seguem 
exercendo forte influência política 
quando é necessário, por exemplo, 
para manter as taxações sobre heran‑
ças e sucessões como uma das me‑
nores do mundo. Ao mesmo tempo, 
esforçam‑se para ficar longe dos ho‑
lofotes. Um exemplo disso é a lista 
produzida em 2011 pelo jornal in‑
glês The Sunday Times na qual cons‑
tavam três milionários brasileiros 
que fixaram residência em Londres 
para obter vantagens fiscais. Outros 
cinco multimilionários do setor fi‑
nanceiro, segundo o autor, impedi‑
ram a publicação de seus nomes.

a DesigualDaDe social As classes ri‑
cas têm sido muito bem sucedidas 
em fomentar uma ideia específica de 
meritocracia para justificar sua po‑
sição no topo da pirâmide. Heran‑
ças, privilégios indevidos e fraudes, 
vantagens obtidas graças às grandes 
fortunas, enfim, o lado escuro da ri‑
queza, jamais aparece como elemen‑
to que explica as posições no topo 
da escala social. O livro de Antonio 
David Cattani é uma importante 
contribuição para desmistificar a 
riqueza, fenômeno ainda interpre‑
tado apenas por seu brilho.

Patrícia Mariuzzo

luta pela transparência esbarra nos 
privilégios e na impunidade que 
apenas alguns indivíduos poderosos 
conseguem assegurar, graças à escala 
do seu poder financeiro e político”, 
afirma o autor. “Para os super‑ricos 
não existe nação, natureza ou futu‑
ro”, completa. Ele lembra de uma 
declaração do secretário da Receita 
Federal feita em 2002, último ano 
do governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, afirmando que 
os grandes banqueiros brasileiros 
não pagavam imposto de renda.

aProvaçÃo PúBlica Outra questão 
levantada na obra é sobre a legitimi‑
dade social em torno dos multimi‑
lionários, a despeito da origem da ri‑
queza, muitas vezes, não ser lícita. No 
senso comum, os mega‑ricos são as‑
sociados à ideia do esforço e talento, 
exercidos em uma economia de livre 
mercado. E os ricos se aproveitam e 
se esforçam para ampliar essa legiti‑
midade. A filantropia é uma das es‑
tratégias adotadas para que pareçam 
cidadãos bem intencionados. Nesse 
sentido, Cattani acredita ser um de‑
safio para as ciências sociais entender 
que por trás de grandes corporações 
(e grandes fortunas) existem perso‑
nagens responsáveis por decisões que 
afetam a vida de milhões de pessoas, 
sendo eles mesmos os grandes bene‑
ficiados, em detrimento de uma justa 
repartição, que traria o bem comum.
O livro também se dedica a uma aná‑
lise do contexto brasileiro, um dos 
cinco países mais desiguais do pla‑
neta. Segundo dados apresentados 
pela revista Exame (2012) existiriam 
no Brasil 130 mil multimilionários, 
65% residiriam em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, números que reve‑
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Quando escreveu O mito do cinema 
total (1946), o crítico francês An‑
dré Bazin expunha uma concepção 
teleo lógica de cinema que anunciava 
o apogeu de um meio de expressão, 
a emergência de um realismo inte‑
gral capaz da recriação do mundo à 
sua própria imagem e semelhança. A 
meio caminho desse momento em 
que o cinema pudesse se confundir 
com a própria vida, falta ainda in‑
vestigar, talvez, o “mito do cineasta 
total”, criador de um universo tão ri‑
gorosamente complexo e fascinante 
que sua obra assume os contornos de 
uma realidade alternativa autônoma, 
enquanto sua própria vida se confun‑
de com uma lenda. Stanley Kubrick 
talvez seja o exemplo mais próximo 
desse mito de um “cineasta total”.
Uma pequena (mas extasiante) in‑
cursão pelo “Mondo Kubrick” foi 
oferecida pelo Museu da Imagem e 
do Som (MIS) de São Paulo, de ou‑
tubro de 2013 a janeiro último. A 
exposição fez parte de um giro, que 
começou em Frankfurt, em 2004, 
com o nome “Stanley Kubrick”, já 
passou por cidades como Berlim, 
Melbourne, Roma, Paris e Amsterdã. 
Antes de chegar a São Paulo, a expo‑
sição atraiu 242 mil visitantes no Los 
Angeles County Museum of Art (La‑
cma), nos EUA. Terminada a tempo‑
rada em São Paulo, segue seu roteiro 

internacional, agora para o Museu 
Nacional em Cracóvia, na Polônia.
Embora menor que a exposição do 
Lacma, a edição do MIS‑SP se desta‑
cou em termos de design e interface 
– mérito do projeto e montagem de 
cenografia. Foi uma exposição muito 
mais lúdica e acolhedora, organizada 
em espaços menores e mais intimis‑
tas, minuciosamente decorados em 
homenagem a cada filme – como se 
cada obra de Kubrick “transbordas‑
se” para nossa experiência cotidiana 
por alguns momentos de auspiciosa 
deambulação. Assim, o visitante pô‑
de conhecer a história, documentos e 
objetos de cena de O iluminado (The 
shinning, 1980) abrindo portas, co‑
mo se perambulasse pelos corredo‑
res sinistramente prosaicos do hotel 
Overlook. A coleção sobre 2001: 
Uma odisseia no espaço (2001: A space 
odissey, 1968), por sua vez, era per‑
corrida num espaço circular como 
a “centrífuga” da espaçonave Disco‑

very. Já o acervo sobre Barry Lyndon 
estava em ambiente que emula a “luz 
de velas” característica do filme, apre‑
sentando a câmera especialmente de‑
senvolvida para a obtenção de foto‑
grafia inédita para uma produção de 
1975. No espaço dedicado a Nascido 
para matar (Full metal jacket, 1987), 
o visitante podia se deitar num beli‑
che de caserna para assistir a docu‑
mentários de produção do filme, en‑
quanto a coleção sobre Lolita (1962) 
aconchegava o público num peque‑
no lounge sugestivo da atmosfera do 
filme, inspirado na iconografia rela‑
cionada à personagem interpretada 
por Sue Lyon. A trilha sonora de ca‑
da ambiente foi muito bem pensada 
para a imersão no universo ficcional 
de cada “filme‑mundo”. 
Projetos jamais concluídos pelo 
diretor, como Inteligência artificial 
(A.I., retomado e concluído por 
Steven Spielberg em 2001), Aryan 
papers e Napoleon também estive‑
ram representados. Seu percurso 
profissional desde repórter fotográ‑
fico da revista Look, os primeiros 
curtas‑metragens, e o período de 
formação do cineasta (entre 1945 e 
1953) compunham o mesmo am‑
biente onde era exibida uma amos‑
tra de lentes especialíssimas e demais 
equipamentos utilizados pelo dire‑
tor ao longo de sua carreira.

cineasta total Stanley Kubrick nas‑
ceu em 26 de julho de 1928 no Bronx, 
Nova York. Filho de pais judeus ame‑
ricanos originários da Europa central, 
ele desperta para a fotografia aos 13 
– quando ganha de seu pai, por oca‑
sião de seu aniversário, uma câmera 
Graflex. O jovem começa a se desta‑
car como fotógrafo e, em 1945, ven‑

mundo kubrick

geNialidade do ciNeasta  
criador de persoNageNs úNicos  
e iNesquecíveis 

Kubrick tem filmografia densa e marcante 

Fotos: Divulgação
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de por US$ 25 uma fotografia para a 
revista Look. Pouco depois conquista 
uma vaga na equipe da revista, con‑
solidando seu nome como autor de 
elogiadas reportagens fotográficas. 
Seu primeiro filme é o documentário 
Dia da luta (Day of the fight, 1951), 
no qual retoma a série de fotogra‑
fias do campeão Walter Cartier que 
havia feito para a Look. No mesmo 
ano, Kubrick realiza O padre voador 
(Flying padre, 1951), documentário 
sobre dois dias na vida do padre/pi‑
loto Fred Stadtmueller, o qual visita 
paróquias no Novo México a bordo 
de seu avião. Aos 25 anos, ele estreia 
como diretor de longa‑metragem 
com Medo e desejo (Fear and desire). 
O biógrafo Michel Ciment observa 
no Kubrick de A morte passou perto 
(Killer’s kiss, 1954,) um precursor da 
Nouvelle Vague francesa (Conversas 
com Kubrick. Cosac Naify, 2013).
Conforme apontado por José Ge‑
raldo Couto, “cineasta culto e exi‑
gente, senhor absoluto de seu meio 
de expressão, Stanley Kubrick pro‑
duziu relativamente pouco: apenas 
13 longas metragens em quase meio 
século de atividade. Foi o bastante 
para dar ao cinema meia dúzia de 
obras‑primas em diferentes gêne‑
ros, transgredindo sempre os limites 
destes últimos com seus filmes radi‑
calmente originais, que desconcer‑
tam até hoje a crítica e o público”. 
Michel Ciment compara Kubrick a 
Orson Welles e destaca a habilidade 
do cineasta enquanto mestre das fi‑
nanças, talento que teria garantido 
sua máxima autonomia artística. 
A carreira de Kubrick começa e ter‑
mina com a independência do cine‑
asta em total domínio de sua arte, 
do roteiro à montagem – à exceção 

de Spartacus (1960), superprodução 
em que sua atividade teria sido mais 
restrita ao cargo de “mero” diretor. 
De Lolita (1962) em diante, ele re‑
cuperava sua vocação totipotente 
isolando‑se na Inglaterra, como que 
para reafirmar sua independência 
em relação a Hollywood.

legaDo Em sua filmografia, Kubrick 
construiu uma das mais densas, deti‑
das e complexas investigações da na‑
tureza e do drama humanos jamais 
expressa em qualquer forma de arte. 
Diretor cioso de cada etapa da reali‑
zação, Kubrick também deu ao mun‑
do uma filmografia total em termos 
de investigação filosófica, com um 
punhado de obras‑primas que rear‑
ranjaram decisivamente o horizonte 
cinematográfico que as sucedeu.  
Stanley Kubrick faleceu em sua casa 
em 7 de março de 1999, vítima de 
um ataque cardíaco quatro meses 

antes da estreia de De olhos bem fe‑
chados. Não participou, portanto, 
das últimas etapas de finalização 
dessa obra‑prima derradeira, filme 
mal recebido pela crítica. Mas isso 
não surpreende. Martin Scorsese re‑
lembra que “quando olhamos para o 
passado e nos interessamos pelas rea‑
ções, na época, aos filmes de Kubri‑
ck (com exceção dos mais recentes), 
percebemos que, a princípio, todos 
foram mal compreendidos. Somente 
depois de cinco ou dez anos, acabá‑
vamos nos dando conta de que 2001 
ou Barry Lyndon ou O iluminado não 
eram parecidos com nada do que os 
havia precedido ou seguido”.Total 
em sua arte, Kubrick deixou um lega‑
do cinematográfico tão enigmático e 
fascinante como seu monolito negro, 
uma obra coesa, completa, substan‑
cial – e absolutamente necessária.

Alfredo Suppia

O monolito negro de 2001: uma odisseia no espaço na exposição do MIS-SP
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elogio De uma ciDaDe –  
resPosta atrasaDa  
Para minHa irmÃ

Desculpe não ter respondido antes,
estava viajando e voltei ontem.
Se tiver um tempo
te recomendo muito uma pequena cidade
chamada Bolonha,
que significa “toda boa”.
Fica na Itália.

Lá tem duas torres na praça
que são bonitas até
e antigas
e vale a pena ver.

Depois, um lindo castelo,
a vinte passos,
de um rei chamado Enzo.
É bonito também.
Nem parece de verdade.

Tem também uma pinacoteca
com pinturas pequenas
e grandes, medievais.
Algumas bem comoventes.

Uma igreja no alto de um morro
ela mesma linda e com um caminho
por galerias cobertas
que se faz a pé.
Sem contrição.

Mas tudo isso é só o ornamento
de uma vida que a percorre

e que é feita por uma gente
grata, otimista e persistente,
uma vida que está nas ruas
e continua atrás das portas,
que está na resposta
casual ao pedido de informação
de um viajante desnorteado
e também na graça dada
à conversa espontânea na praça
ou ao redor de uma mesa de jantar,
donde mais motivada, mas não menos generosa.

É por essa gente
amigada às coisas e à vida
que te recomendo.
Porque, não são as pessoas
a mais grata surpresa da vida?

quem me guia, resPira

Quando estou no elevador
amo a insipidez metálica

Quando estou na roça
a umidade da terra
o canto dos pássaros

Porque a meu corpo
só as coisas importam

Indiferente às ideias
goza as coisas
que nele esbarram,
se espalha e recolhe,
está presente
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Iuri Pereira (São Paulo, 1973) é editor e professor de literatura. Mestre em teoria literária (IEL‑Unicamp), publicou Dez poemas da vizinhança vazia 
(2012) e organizou uma edição da Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente (2012). Os poemas aqui publicados pertencem a um trabalho em andamento 
provisoriamente intitulado Lavoura dentro.

instruções Para Belisa

Se for à praia
convém levá‑los prontos.
Não se pode lutar
contra o vento e a umidade
que serão contrários
à bela execução.

O papel,
pré‑cortado e perfeitamente seco,
deslizará entre os indicadores e polegares
para formar o leito.

O fumo, sem caroços e bem desfiado,
encontra então o leito pronto
onde deitar‑se.
Um pequenimo punhado
será bastante.

Em seguida, acrescenta‑se o filtro,
cuja espessura e forma
delimitará o restante.

Novamente se rola entre os dedos
acondicionando o fumo
como um cilindro.

Apertando bem
se dobra para dentro
a parte sem cola
deixando saliente
o outro lado do papel.

Com pouca saliva
a cola sensibiliza‑se
para aderir ao papel
formando um canudo.

Seu cigarro estará pronto
para acomodar‑se
entre os lábios.

Uma pequena chama
para acionar a combustão
e a saborosa fumaça poderá descer
ao quarto escuro dos pulmões.

Tudo para acabar
em cinza, fumaça e lembrança.
Tudo para acabar
como nós
em um suspiro.

HamBurgo me PartinDo

Em todo lugar onde pouso
eu deixo o meu coração

e quando parto
sinto uma dor

que é a mesma
dor do parto

mas parto
de um coração

meu coração não se parte
fica sempre inteiro em mim

e fica inteiro onde o deixo
e sobrevive sem mim.

Céu de Hamburgo, 19 jan. 2013
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Este conto foi publicado na íntegra em Eutomia – Revista de Literatura e Linguística da UFPE, em dezembro de 2013. http://www.repositorios.ufpe.br/
revistas/index.php/EUTOMIA/index

Sueli Cavendish é professora doutora de literaturas de língua inglesa do Departamento de Letras da mesma universidade. É editora de Eutomia, ensaísta 
e tradutora.

na escaDa

No alto da escada teve coragem para começar o fim. Já não podia ser, entre eles. Não se formava uma 
imagem quando queria pensar nos dois juntos. ‘Havia outro’, disse. Não que ele não soubesse. Mesmo 
assim a reação foi brutal. Ele agarrou com as duas mãos o corrimão da longa escada em L, que veio inteiro 
ao primeiro puxão. Como se tivesse levantado o dorso de um enorme animal, de uma proto‑lagarta, os 
pregos‑patas visíveis na parte inferior da barriga desnuda. Foi então que o terror a levou a negar tudo. 
Não tivera todo esse terror quando dias antes ele apontara a arma para ela. Ao contrário, enfrentou‑o; 
desafiou‑o a atirar, que estava disposta a enfrentar esse fim, tudo para que ele soubesse – para que ela 
soubesse – que pertencia a si mesma. Ser de si mesma é o que seria a qualquer preço. Ele então se acovar‑
dara – deixara que tomasse corpo por inteiro a covardia que era da sua natureza, coisa feia de se ver, como 
a barriga da lagarta. Todo aquele medo não a fazia, entretanto, querer pensar num futuro como fora o 
passado. Não formava imagem. Há muito saltara à frente de si mesma. Vivia ali numa espécie de limbo, 
esperando o tempo de viver.
A inevitabilidade de esse acontecer assim por essa forma surgira de um lugar incerto. Nele nela, num 
quando e circunstância que antecipava os dois. Nascera n’algum estranho, desarvorado mito. Não era, 
portanto, como se jamais tivesse duvidado de que aquilo era preciso. Da necessidade, da inevitabilidade, 
daquilo, é o que digo. Pensar pensava, e pensava mais ainda, sobre se era preciso, se era inevitável e ne‑
cessário que viesse a ser. Ou não, se não era nem necessário, nem inevitável nem preciso. Passava assim 
os dias a equilibrar‑se, ou desequilibrar‑se, no mesmo pêndulo. Era ou não era, evitável, inevitável, certo 
ou errado, normal ou absurdo, preciso. . .impreciso. Totalmente impreciso, é o que era. Mas vinha, sim, 
viria, assim mesmo, tanto que veio.
Porque até então nunca lhe ocorrera que não era necessário ser necessário.  Não era preciso. Nunca lhe 
ocorrera que tudo o que ela tinha de fazer era querer, e então decidir e em seguida agir. Querer sim, talvez 
fosse necessário. Mas precisava de uma inevitabilidade só pra se livrar da culpa. Boba, como se algum dia 
alguém pudesse se livrar de culpa. Nada era necessário, nada era preciso. Inevitável só a agonia de se ver 
só, só, completamente só diante do que vinha, sem ter quem lhe dissesse “você não tem saída, o que vai 
acontecer é necessário e preciso”.
Ela então moveu a primeira pedra.
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