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Notícias
• Saúde

Terceira idade no Brasil
Os Cadernos de Saúde

Pública trazem em sua
edição de junho um espe-
cial sobre a terceira idade.
O motivo é expresso por
Maria Fernanda Lima, do
Centro de Pesquisas René
Rachou, e por Renato Ve-
ras, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), no editorial. "Temos
de encontrar os meios pa-
ra incorporar os idosos em
nossa sociedade, mudar conceitos já enraizados e utilizar
novas tecnologias, com inovação e sabedoria, a fim de al-
cançar de forma justa e democrática a eqüidade na dis-
tribuição dos serviços e facilidades para o grupo popula-
cional que mais cresce em nosso país", dizem. A
publicação da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fun-
dação Oswaldo Cruz, revela que a cada ano cerca de 650
mil novos idosos são incorporados à população brasilei-
ra. O número de idosos com mais de 60 anos de idade
passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e
14 milhões em 2002, registrando um aumento de 500%
em 40 anos. A estimativa é que esse número alcance 32
milhões de pessoas em 2020. A edição traz, em artigos,
opiniões e resumos de estudos recentes, temas como po-
líticas de saúde para o idoso e uso de medicamentos, cui-
dados familiares, violência contra o idoso, desigualdades
sociais e abordagem antropológica do envelhecimento.
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• Antropologia

Estudo das religiões
Tomando como ponto de partida a bibliografia pro-

duzida sobre o assunto, o artigo Religião, Ciência ou
Auto-ajuda? Trajetos do Espiritismo no Brasil, de Sandra
Iacqueline Stoll, professora do Departamento de Antro-
pologia da Universidade Federal do Paraná, apresenta
as relações estabeleci das entre espiritismo e catolicismo
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na medida em que, segundo ela, essas religiões precisa-
ram adotar novas linguagens como estratégia de inova-
ção de suas doutrinas. Para a autora, o espiritismo "defi-
niu sua identidade elegendo como sinais elementos do
universo católico e isso significa que sua relação com-a
religião dominante no país não se resumiu simplesmen-
te ao endosso de certas idéias ou práticas rituais". Sandra
defende que a presença do catolicismo no universo espí-
rita brasileiro decorre da incorporação de um dos subs-
tratos fundamentais da cultura religiosa ocidental: a no-
ção cristã de santidade. A pesquisa publica da na Revista
de Antropologia se baseia em estudos de caso, numa dis-
cussão que se constitui em torno de três personagens:
Chico Xavier, Waldo Vieira e Luiz Antonio Gasparetto, os
quais sintetizam, por meio de seus percursos pessoais, dife-
rentes formas de expressão da tradição espírita.
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• Medicina

Na dose exata
Se praticarmos exercícios físicos muito intensos, corre-

mos o risco de sofrer algum tipo de dano tecidual, o au-
mento dá produção de hormônios do estresse e ainda al-
terações do número e função de diversas células do
sistema imune no sangue circulante. É o que mostra o
ensaio Effects ofThree Different Types of Exercise on Blood
Leukocyte Count During and Following Exercise, escrito
por Valéria Maria Natale, do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e por
cinco pesquisadores canadenses e publicado no Sao Paulo
Medical [ournal: Depois de realizar quatro diferentes tipos
de experimentos com oito indivíduos do sexo masculino,
na Defence and Civil Institute of Environmental Mediei-
ne, em Ontário, Canadá, os autores concluíram que exis-
tem evidências de que a prática de exercícios em excesso
poderia facilmente ser um método que causa quantidades
variadas de trauma muscular, o que, por exemplo, apesar
de prejudicial, serviria como um modelo experimental
para o estudo de respostas inflamatórias do corpo.
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• Zoologia

Criação de tartarugas
Filhotes da tartaruga-da-amazônia (Podocnemis ex-

pansa) foram acompanhados em oito criadouros comer-
ciais licenciados pelo Ibama, no município de Diorama
(GO), para que os parâmetros de rendimento e a compo-
sição química de suas carcaças fossem avaliados. O resul-
tado do estudo pode ser conhecido no
artigo Rendimento e Composição Quí-
mica de Carcaça da Tartaruga-da-
amazônia em Sistema Comercial, pu-
blicado na Revista Brasileira de
Zootecnia. Segundo os autores,
além de desempenhar papel im-
portante como recurso natural,
a espécie em questão teve nos ín-
dios seus primeiros consumidores. O
costume indígena foi logo estendido às po-
pulações ribeirinhas e tornou-se um hábito ali-
mentar. A caça da tartaruga-da-amazônia, que antes era
apenas para consumo próprio, passou a ser dividida en-
tre a família e o comércio nas cidades.
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• Sociologia

Emoção ou amizade
Qual o verdadeiro significado da palavra "amizade"

nos dias de hoje? Essa é a questão proposta no artigo de
Claudia Barcellos Rezende, Mágoas de Amizade: um En-
saio em Antropologia das Emoções, onde a pesquisadora
destaca os diversos lugares que o elemento emotivo pode
ocupar na amizade. Num primeiro momento, os estudos
priorizaram as categorias de emoções entre as culturas,
verificando um movimento no sentido de tomar os dis-
cursos emotivos como práticas situadas em jogos de rela-
ções sociais e negociações de poder. Com isso, a emoção
deixa de ser vista como experiência interna, subjetiva, pa-
ra ser analisada como prática discursiva com efeitos ex-
ternos. Para a pesquisadora, a palavra amizade, em por-
tuguês, refere-se tanto a um sentimento quanto a uma
relação específica. Para Claudia, professora do Depar-
tamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (Uerj), a amizade é vista em geral como
uma relação afetiva e voluntária, que envolve práticas de
sociabilidade, trocas íntimas e ajuda mútua, necessitando
de algum grau de equivalência ou igualdade entre as par-
tes envolvidas.
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• Agricultura

Colheita para os nervos
Estudar a reprodução vegetativa da Lippia alba e for-

necer subsídios para a escolha de uma forma mais eficien-
te de produção de suas mudas foi o desafio de Luiz An-
tônio Biasi e Giampalolo Costa, da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), cujo estudo está no artigo Propagação
Vegetativa de Lippia alba, publicado em Ciência Rural.
Conhecida por diversos nomes populares, do tipo erva-
cidreira-do-campo, alecrim selvagem, erva-cidreira-bra-
sileira ou cidró, a L. alba é uma planta medicinal nativa
da América do Sul. Como tem propriedade calmante, é
utilizada em substituição à espécie Melissa officinalis na
forma de chás, compressas, banhos e extratos alcoólicos.
No estudo, as estacas medianas com quatro folhas apre-
sentaram a maior taxa de adaptação ao solo, ao contrário
das estacas sem folhas. As estacas com duas folhas também
apresentaram bom crescimento, facilidade de manuseio
e o dobro do rendimento no preparo das estacas em re-
lação às com quatro folhas. "Diferentes tipos de mudas
foram analisados e praticamente todas as espécies apre-
sentaram altas taxas de enraizamento, comprovando que
a L. alba é uma espécie de fácil adaptação com grande faci-
lidade de formação de raizes" afirmam os pesquisadores.
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• Psiquiatria

Depressão em questão
Elaborar diagnósticos e facilitar o tratamento de trans-

tornos de humor em diferentes instituições e localidades
fo'ram os objetivos do trabalho de Irismar Reis de Olivei-
ra, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da
Bahia, e Pedro Antônio Prado Lima, do Instituto de Pes-
quisas Biomédicas da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, cujos resultados estão no artigo Uti-
lidades e Limitações do Uso de Diretrizes no Tratamento da
Depressão, da Revista Brasileira de Psiquiatria. Os autores
revisaram 45 diretrizes clínicas sobre depressão feitas no
Reino Unido, que servem de recomendação para que os
clínicos identifiquem casos de depressão maior, diagnós-
tico que prediz maior taxa de respostas aos antidepres-
sivos, contribuindo para que o tratamento seja feito em
dose adequada, por tempo adequado. Segundo o artigo,
há um grande número de pessoas utilizando antidepres-
sivos sem conhecimento, o que tem acarretado piora do
quadro clínico e do prognóstico desses pacientes.
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