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gliais. Esse tipo de tecido cicatri
cial, que até recentemente era 
considerado um simples supor
te dos neurônios, desempenha 
um papel ativo no processo de 
morte e regeneração dos teci
dos. Outra descoberta: vítimas 
de isquemia que apresentam fe
bre, aparentemente uma reação 
benigna do organismo, têm pro
vavelmente maior chance de de
senvolver o mal de Alzheimer 
(veja box). 

celular. Modifica-das, essas cé
lulas constituem a lesão, foco de 
futuras crises epilépticas. 

Tomografia: áreas de alta (amarelo) e baixa atividade 
Epilépticos crônicos - Já as três 
pesquisadoras da equipe de Ca
valheiro investigam diferentes 
aspectos do tipo de lesão que 
torna o indivíduo um epiléptico crô
nico. Maria da Graça estuda a bio
química do processo - uma cascata 
de eventos que precedem e sucedem 
a morte neuronal; Maria José, o me
tabolismo cerebral; Débora, a in
fluência dos fatores hormonais, que 
podem facilitar ou dificultar a morte 
e a reorganização dos neurônios. 

O espaço antes ocupado pelos 
neurônios que morreram é pre
enchido pelas células gliais. O 
cérebro tenta então restabelecer 
as conexões (sinapses) perdidas 
e, nesse processo, as células pas
sam a fazer sinapses consigo mes
mas, excitando-se ou inibindo-se. 
É o chamado "rebrotamento su
praglanular de fibras musgosas", 
definido de forma sintética pela 
palavra em inglês sprouting. A 
conseqüência desse desenvolvi
mento anômalo é a epilepsia. 

No estudo das lesões associadas 
ao mal epiléptico, as pesquisadoras 
utilizam um método experimental 
estabelecido por Cavalheiro e pelo 
polonês Lechoslaw Turski. Minis
tram uma elevada dose de pilocarpi-

na - droga extraída da planta sul
americana Pilocarpus jaborandi, utili
zada como colírio no tratamento de 
glaucoma - e induzem nos ratos um 
estado de excitação neuronal conhe
cido como mal epiléptico. 

A administração da substância 
ativa os receptores neuronais, que fa
zem com que maior quantidade de cál
cio e sódio penetre nas células nervosas. 
O resultado da invasão é devastador: 
há grande destruição de tecido e o 
genoma de parte dos neurônios so
breviventes se modifica, provocando 
alterações em seu comportamento 

Nos ratos, o estado de excita
ção neuronal dura de 10 a 12 horas e 
leva a um alto índice de mortalidade. 
Os animais que sobrevivem ao qua
dro agudo experimentam um perío
do livre de crises, que dura em média 
15 dias. Mas, depois dessa ausência 
de convulsões, passam a apresentar 
crises espontâneas e recorrentes por 
toda a vida, numa média de dois a 
três episódios por semana. Nos expe
rimentos de indução de epilepsia por 
pilocarpina, a equipe de Cavalheiro 
percebeu que o cérebro de ratos jovens 
suporta melhor uma crise do que o 
adulto. "Esses animais resistem mais 

Febre após isquemia aumenta risco de Alzheimer 
Em seus estudos com ratos, o 

médico Cícero Galli Coimbra, da 
Unifesp, descobriu que a equação 
isquemia mais febre não controla
da pode produzir, anos mais tar
de, uma maior taxa de indivíduos 
com mal de Alzheimer. Caracteri
zada pela progressiva perda e mor
te de células nervosas em várias 
áreas do cérebro, a enfermidade, 
que não tem cura, afeta a memó
ria e a capacidade de aprendiza
gem. Em seu estágio avançado, é a 
principal causa de demência, que 
ocorre em 1% da população aos 
65 anos e provoca gastos anuais 
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de US$ 100 bilhões nos Estados 
Unidos. 

"Verificamos que a isquemia 
seguida de hipertermia (febre) 
provoca a morte de neurônios e o 
desenvolvimento de alterações tí
picas do mal de Alzheimer nos 
animais': diz o pesquisador. Cau
sada por uma parada cardíaca ou 
derrame, a isquemia caracteriza
se pela diminuição da circulação 
sanguínea e oxigenação cerebral. 

A constatação de Coimbra 
deve mudar radicalmente o pro
cedimento médico pós-isquêmi
co. Muitos indivíduos que sofrem 

derrames cerebrais apresentam 
febre na primeira semana de recu
peração, devido a pneumonias ou 
outras complicações hospitalares. 
Mas raramente os médicos recei
tam antitérmicos, pois costumam 
considerar essa febre como algo 
benigno ou até mesmo um bom 
marcador da resposta do organis
mo a antibióticos. Mal sabem que, 
no futuro, esses pacientes poderão 
desenvolver a doença pelo simples 
fato de sua temperatura não ter 
sido controlada depois da isque
mia. "Hoje, 30% dos pacientes 
com derrame apresentam o mal 



Esper Cavalheiro 
e aparelho que analisa 
impulsos nervosos 
em fatias do cérebro 

ao aparecimento da lesão 
e não apresentam crises 
crônicas, a não ser após o 
terceiro episódio de esta
do de mal epiléptico': diz 
Maria da Graça. 

O PROJETO 

Epileptogênese em Seres 
Humanos. Caracterização 
Eletrofisiológica e Estrutural do Tecido 
Cerebral obtido nas Cirurgias 
para Tratamento das Epilepsias. 
Correlação com Alterações 

Os pesquisadores ain
da não sabem com certe
za por que isso acontece. 
"Uma explicação possí
vel seria o fato de o cére
bro em desenvolvimento 
apresentar um baixo con
sumo energético em com
paração com o cérebro 
adulto", arrisca Maria Jo-

Clínicas, Eletroencefalográficas 
e Anatomopatológicas. 
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Projeto temático 

COORDENADOR 
ESPER A BRÃO C AVALHEI RO - Unifesp 

INVESTIMENTOS 

R$ 344.328,85 e US$ 459.055,48 

sé. Numa outra linha de raciocínio, os 
especialistas acreditam que, no cére
bro em desenvolvimento, muitos re
ceptores ainda não estão ativos. 

de Alzheimer cinco anos mais tar
de", revela Coimbra. 

O médico da Unifesp ainda 
não sabe por que isso ocorre. Mas 
sugere uma linha de raciocínio 
que tenta explicar o processo. Aco
metido quase concomitante
mente pela isquemia e febre, o sis
tema imunológico perderia a 
capacidade de distinguir as pro
teínas amigas das inimigas do sis
tema nervoso. Confusas, as células 
de defesa do organismo passa
riam, anos depois, a atacar o siste
ma nervoso, desencadeando o 
mal de Alzheimer. 

Uma explicação alternativa, 
proposta por outros especialistas, 
é que o binômio "isquemia mais 

"Isso faz com que a excitação desen
cadeada pela crise produza menos 
danos do que provocaria num cére
bro adulto", explica Maria da Graça. 

febre" provoca uma grande libera
ção de radicais livres. Esses íons 
tendem a lesar o DNA mitocon
drial, acelerando o envelhecimen
to das mitocôndrias, que são os 
motores das células. Com a per
formance característica dos velhos 
engenhos, essas organelas passa
riam a apresentar baixo rendi
mento e gerariam muita poluição 
- ou seja, mais radicais livres. No 
limite, esse sistema de retroali
mentação desembocaria no mal 
de Alzheimer. 

Seja qual for a causa, a desco
berta de que isquemia seguida de 
febre pode desencadear o mal de 
Alzheimer permite produzir in
tencionalmente essa doença em 

Há apenas duas décadas, pratica
mente se desconheciam os fatores 
que, nas patologias cerebrais, levam à 
morte de um número enorme de 
neurônios e pouco se sabia do intrin
cado processo de reorganização pelo 
qual passa o cérebro depois da lesão. 
Nos últimos anos, no entanto, pes
quisas, feitas aqui e no exterior, fize
ram o conhecimento avançar. Sabe
se hoje, por exemplo, que a morte 
neuronal decorre da liberação exage
rada de um neurotransmissor, o glu
tamato. Essa substância promove a 
entrada maciça de cálcio e outros 
elementos nas células, que morrem 
em razão do excesso de ingredientes 
que, em quantidades normais, são 
indispensáveis à sua existência. 

Sabe-se, também, que o sistema 
nervoso central não aceita passiva
mente a destruição de neurônios: 
reage à agressão. ''Após sofrer uma 
lesão grave, o cérebro cria conexões 
totalmente inéditas. E aprende a li
dar com essa nova circuitaria. O 
que chamamos de doença é, na ver
dade, uma reação vital", afirma Ca
valheiro. "Nosso objetivo é conhe
cer melhor os mecanismos da 
morte neuronal e da reorganização 
do sistema nervoso para interferir 
no processo." • 

animais de laboratório, para testar 
drogas que possam bloquear ou 
ao menos retardar a enfermidade. 
"Já temos as linhas gerais de um 
modelo experimental. O próximo 
passo é quantificar o processo: por 
exemplo, o quanto uma segunda 
ou terceira crise de febre aumenta 
a probabilidade do mal de Alzhei
mer", afirma Coimbra. "E, simul
taneamente, iniciar testes com 
drogas potencialmente inibidoras 
da doença, como substâncias re
conhecidamente capazes de auxi
liar na reparação do DNA lesado. 
O trabalho com animais prepara 
o caminho para o estudo clínico, 
abreviando o tempo de pesquisa 
de 50 para cinco anos." 
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