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As muitas faces da asma

N ão bastasse o próprio sofrimento que a 
asma grave lhe causava – a angústia da 
falta de ar, a opressão dolorosa do peito, 

a tosse que o acordava seguidamente ao longo 
das madrugadas, como se queixava em cartas à 
mãe –, Marcel Proust ainda tinha que amargar a 
incompreensão de parentes, amigos e médicos 
que viam em sua doença não mais que mani-
festações exacerbadas de histeria ou de pura 
neurastenia. O autor da extraordinária obra Em 
busca do tempo perdido atravessou a vida entre 
crises que o levaram à semi-invalidez pouco 
depois dos 30 anos e o cercaram até a morte, 
assinalada pela falência respiratória aos 52 anos, 
em 1922. Jamais mereceu o benefício da dúvida 
quanto à realidade, mais, quanto à materiali-
dade mesmo de sua doença – e no entanto, no 
final do século XIX, alguma evidência já surgira 
de que a asma severa tinha um caráter infla-
matório, pelo menos de acordo com um dos 
pesquisadores cujos novos achados a respeito da 
doença aparecem na reportagem de capa desta 
edição de Pesquisa FAPESP. O médico eminen-
te Adrien Proust, por exemplo, pai do sofrido 
Marcel, preferia apostar no caráter enfermiço 
de seu filho como fonte de seus males. 

Não espanta muito essa visão enviesada 
para a asma no século XIX, quando se cons-
tata que, estando em curso o século XXI, este 
é ainda um problema de saúde cercado por 
mitos e preconceitos, mesmo sendo tão disse-
minado na população do mundo inteiro – no  
Brasil afeta 12% da população adulta. Entre 
os que se comprazem em psicologizar todas 
as doenças, por exemplo, há os que estabele-
cem uma estapafúrdia relação entre asma e 
mal resolvidos sentimentos de raiva. Curioso 
determinismo psíquico para uma enfermida-
de que os especialistas confessadamente ainda 
mal compreendem e ante a qual pesquisadores 
respeitáveis manifestam a dúvida fundamental 
sobre se se trata mesmo de uma ou de muitas 
doenças. O que é seguro é que um quadro de 
asma grave é triste, ao cortar a naturalidade da 
mais primária troca entre o dentro e o fora que 
assegura a existência. E é doloroso e desespe-
rador, ao produzir a sufocação, a impotência 
para inspirar o ar que assegura o suprimento de 
oxigênio indispensável para fazer funcionar o 
corpo porque cada brônquio, cada bronquíolo, 
cada alvéolo está a ponto de explodir pelo CO2 
que acumula, que não consegue expulsar. 
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A partir de uma discussão sobre a impor-
tância da asma na saúde pública, a reportagem 
de capa desta edição foi buscar os avanços que 
os pesquisadores brasileiros, em relação estreita 
com colegas de outros países, estão obtendo no 
conhecimento básico da asma, em sua preven-
ção e tratamento. O maior trabalho de garimpo 
dos estudos e entrevistas com especialistas foi de 
Ricardo Zorzetto, editor de ciência, com colabo-
ração de minha parte. E se está longe de esgotar 
o assunto, a revista certamente oferece com o 
texto, a partir da página 16, uma contribuição 
para tornar mais visível o campo das pesquisas 
sobre a ainda mal compreendida asma. 

***
Alguns outros destaques:

Como faz todos os anos, Pesquisa FAPESP 
publica nesta edição de novembro os ganha-
dores do Prêmio Nobel. Desta vez, porém, a 
notícia merece destaque especial pelo número 
inusual de mulheres laureadas – foram qua-
tro nas áreas de ciência e uma em literatura. 
O editor de política científica e tecnológica,  
Fabrício Marques, conta como vêm crescendo 
o espaço e o reconhecimento para as mulhe-
res que brilham na ciência de todo o mundo 
(página 28). 

A falta de brilho é uma das características 
dos diamantes sintéticos tratados na principal 
reportagem de tecnologia, escrita pelo editor 
Marcos de Oliveira (página 68). A cor escura e 
opaca torna esse material inútil como joia, mas 
a resistência à corrosão, dureza e condutividade 
térmica são qualidades muito apreciadas na 
indústria. Brocas para prospecção em poços 
de petróleo e cobertura de peças que sofrem 
ataques químicos e desgaste por atrito são al-
gumas de suas muitas aplicações. 

Em humanidades, o editor Carlos Haag ex-
plica como os estrangeiros que se radicaram em 
São Paulo foram fundamentais na construção 
física, demográfica, econômica, social e cultu-
ral da maior e mais diversa cidade brasileira 
(página 80). Um dos pontos altos do trabalho 
realizado por uma equipe de pesquisadores de 
quatro unidades da Universidade de São Pau-
lo é um banco de dados com todo o material 
pesquisado, que ficará disponível na internet 
para quem quiser saber mais ou realizar outras 
investigações científicas. É um fecho ideal para 
uma pesquisa cheia de fôlego.
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