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na quarentena
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FOTOLAB

O CONHECIMENTO EM IMAGENS

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.

Grafeno sobre microesferas
A luz emitida por uma fibra óptica percorre o equador de uma
microesfera de vidro e a cada volta interage com o grafeno
depositado em sua superfície, em pesquisa realizada no Centro de
Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias
(MackGraphe) em colaboração com o Centro de Pesquisa em Fotônica
da Universidade Estadual de Campinas (Photonicamp). Composto
por apenas uma camada de átomos de carbono, o grafeno é quase
transparente: deixa passar 98% da luz. Medir o quanto uma folha desse
material perturba a luz é, justamente, uma indicação de sua qualidade.

Imagem enviada por Kamila Tieppo, estudante de graduação em
engenharia elétrica na Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Covid-19

Sinto que essas atividades remotas só estão
servindo para nos estressar mais. Não sei se
em tempos normais o impacto seria o mesmo
(“O desafio de fazer ciência em casa”).

reduzir o tempo de internação, variável importantíssima (“Medicamento experimental
reduz tempo de hospitalização nos Estados
Unidos”). E os resultados vêm de uma pesquisa séria e não de pitacos.

Raphael Rodrigues

André Sávio Craveiro Bueno

Muito boa a reportagem “Mães na quarentena”. Gerenciar tudo e acrescentar criatividade,
leitura e escrita de papers somadas à pressão
psicológica da iminência da doença e filhos
pequenos é difícil.

A reportagem “Modelagem epidemiológica
ganha visibilidade” responde para aqueles
que sempre perguntam como os cientistas
conseguem prever o que irá acontecer em uma
pandemia. É um bom artigo que demonstra a
eficácia de modelos matemáticos.

Shirley Komninakis

Thiago Bilanche

“O tempo dedicado aos filhos durante a licença-maternidade precisa ser levado em
consideração pelas instituições de pesquisa
no momento de avaliar a produção científica
de mulheres”: esse é um ponto que precisa
ser amplamente discutido, que se agrava por
conta da quarentena.

Vídeos

Nem só de Covid-19 vive a ciência. O Brasil
tem papel importante na pesquisa criativa
e útil para a humanidade. É o que mostra o
vídeo “Azul da beterraba”.

Giovana Zuliani Policastro

Cecília Pinto Maglio

Sem rezas, sem promessas, sem crenças, sem
bravatas, sem alarde... A ciência funciona (“O
contra-ataque da pesquisa”). É só questão de
financiamento e tempo.

Mais uma bonita história sobre descobertas
de cientistas brasileiros (“A luz de uma estrela
misteriosa”).
João Gabriel Ribeiro Giovanelli

Renato Silva

PARA ANUNCIAR
Contate: Paula Iliadis
Por e-mail:
publicidade@fapesp.br
Por telefone:
(11) 3087-4212

Parabéns pelo trabalho de divulgação de pesquisas científicas. Sou estudante de graduação
em psicologia. Reconheço o papel da experiência relatada no vídeo “Esses papagaios
usam probabilidade para conseguir comida”.

Muito bacana a iniciativa descrita em “Procurando o vírus de casa em casa”. Seria interessante fazer o mesmo trabalho em outras
cidades, como Araçatuba, que tem um dos
piores índices de isolamento social do Brasil.

Elon Sousa

Flavia Lombardi Lopes

EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa
acrescido do custo de
postagem.
Peça pelo e-mail:
clair@fapesp.br

O antiviral remdesivir não é a solução, não
cura, mas pode ser um importante aliado para

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas
por motivo de espaço e clareza.

Informações que você vê no site de Pesquisa FAPESP

bit.ly/igInfoCoronavirus

A doença no Brasil
Dados de 31/05/2020

Adquira os direitos de
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ouco se sabe sobre os vírus. Na fronteira entre o vivo e o não vivo, são
encontráveis em todos os ambientes em que haja vida. Seus efeitos sobre
os mais diversos seres podem ser benéficos, inócuos ou capazes de desencadear
epidemias devastadoras como a atual e
recentes como as de ebola e zika.
Embora o número de espécies seja estimado em centenas de milhares, apenas
6,5 mil já foram descritas, das quais 250
causadoras de doenças humanas. Esses
parasitas bioquímicos elegantíssimos, nas
palavras do virologista Eurico Arruda,
assim definidos por sua capacidade de se
infiltrar no centro de comando das células
e usar os organismos para sua propagação
e evolução, teriam surgido há pelo menos
3,5 bilhões de anos. O editor especial Ricardo Zorzetto trata desse universo misterioso em rica reportagem à página 20.
A centralidade dos dados na luta contra
o novo coronavírus é tema que permeia
boa parte desta edição, como resume o
texto de abertura à página 18. Os esforços para ampliar a testagem de Covid-19
(página 26), uma radiografia do sistema
brasileiro de notificação compulsória de
casos (página 30) e reportagem sobre os
modelos matemáticos de doenças infecciosas que amparam o poder público há
250 anos (página 40) ilustram com clareza o caráter crucial dos números. Sua
importância também se destaca no relato
da dificuldade de fazer projeções sobre o
PIB na ausência dos indicadores habituais
(página 52). Os alertas de uma síndrome
inflamatória possivelmente decorrente de
uma reação tardia à infecção pelo vírus
em algumas crianças e adolescentes são
abordados em reportagem à página 36. Por
representar a faixa etária menos afetada
pela doença, os dados sobre as particula-

ridades exibidas por esses pacientes ainda
são escassos.
Os números da pandemia seguem crescendo em ritmo acelerado. No editorial
anterior, o mundo somava 3,2 milhões de
pessoas infectadas pelo novo coronavírus
e 230 mil mortes; no fechamento desta
edição, no começo de junho, o número de
casos praticamente dobrou, passando a
6,6 milhões, com 388 mil mortes. Agora,
o Brasil contribui significativamente para
as estatísticas da Covid-19 como o segundo
país em número de casos, caminhando para
ser o terceiro em fatalidades. A ordem de
grandeza dos números dificulta dimensionar a tragédia, que o jornal The New York
Times chamou de perda incalculável em sua
memorável primeira página de 24 de maio,
que marcou os 100 mil mortos nos Estados
Unidos. Entre os 23.402 óbitos registrados
em maio pelo Ministério da Saúde no Brasil estava Rubens Foiani, pai de Greice, que
trabalha no setor de assinaturas da revista,
com quem tantos leitores já conversaram.
A equipe se solidariza com a família.
*
O desmatamento no Brasil em 2019 foi
de 12 mil km². O dado é do Primeiro relatório anual do desmatamento no Brasil,
divulgado pelo MapBiomas, iniciativa da
organização não governamental Observatório do Clima voltada para o mapeamento do uso da terra no país ( página
72). Do total desmatado, 99% foi feito ilegalmente e a quase totalidade se deu nos
biomas da Amazônia (63%) e do Cerrado
(33,5%). Apesar de juntos representarem
apenas 3,5% do total, os biomas Caatinga,
Pantanal e Pampa não são objeto de programas de acompanhamento contínuo do
desmatamento, dificultando a obtenção
de um quadro preciso sobre a situação
desses ecossistemas.
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BOAS PRÁTICAS O
Correção veloz
de erros
Produção científica sobre o novo
coronavírus tem trabalhos cancelados
por equívocos e falhas metodológicas,
na maioria cometidos por boa-fé
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site Retraction Watch, que mantém uma
base de dados com mais de 20 mil artigos
científicos cancelados por erros ou por
má conduta, começou a rastrear estudos sobre a
Covid-19 que tiveram a publicação suspensa após
a contestação de seus resultados. A quantidade
de pesquisas invalidadas é pequena e quase todas
elas envolvem equívocos cometidos por boa-fé,
na ânsia de divulgar resultados que poderiam
ajudar no combate à epidemia. Dos mais de 10
mil trabalhos publicados sobre a doença até meados de maio, apenas sete artigos – ou 0,07% do
total – haviam apresentado erros ou problemas
metodológicos que comprometeram suas conclusões e por isso foram removidos.
No rol de trabalhos cancelados, um exemplo
foi um manuscrito publicado no repositório de
preprints medRxiv por pesquisadores chineses
e norte-americanos que avaliava características
epidemiológicas e clínicas do surto do novo coronavírus na China. O trabalho se baseou nos casos
registrados no país até 26 de janeiro. Como a epidemia explodiu em fevereiro, os autores pediram
a retirada do manuscrito para refazer sua análise.
Isso teve repercussão em outros trabalhos que
usaram seus achados. Um deles foi o relatório do

MONTAGEM SOBRE FOTO DE ANGELA DEANE-DRUMMOND / EVENING STANDARD / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES

Imperial College de Londres, publicado na revista
The Lancet Infectious Diseases (Lancet ID), que
fez projeções sobre o número de casos e mortos
em diferentes cenários e ajudou diversos países
a traçar estratégias de combate à pandemia. O
grupo do Imperial College pediu que o artigo
da Lancet ID fosse corrigido, com a retirada dos
dados do trabalho chinês, mas ressalvou que isso
não modificava os cenários estimados.
Um dos casos mais rumorosos envolveu um trabalho publicado no final de janeiro no repositório
bioRxiv por pesquisadores da Escola de Ciências
Biológicas Kusuma, em Nova Déli, Índia. Já no
título, apontava uma “misteriosa semelhança”
entre o novo coronavírus e o HIV, causador da
Aids. O manuscrito permaneceu disponível por
dois dias, tempo suficiente para que alimentasse
teorias conspiratórias nas redes sociais. Houve
tantas críticas sobre a precariedade de sua metodologia que os autores retiraram o manuscrito
do repositório.
Sobraram repreensões para os repositórios de
preprint, por divulgarem resultados científicos
de forma instantânea, deixando para os leitores
a tarefa de avaliar a consistência dos dados. Na
opinião dos editores do Retraction Watch, Ivan
Oransky e Adam Marcus, as críticas aos preprints
são exageradas, uma vez que mesmo revistas
científicas com sistemas de revisão por pares
muito rigorosos e seletivos retratam artigos problemáticos. Eles avaliam que os repositórios têm
o mérito de identificar rapidamente problemas
nos manuscritos e corrigi-los. “Quando revistas
científicas publicam pesquisas ruins ou equivocadas, podem levar meses e até anos para retificar
ou retratar os trabalhos – isso, quando o fazem”,
escreveu a dupla, em um artigo de opinião no
serviço de notícias Stat News.
Um grupo de pesquisadores franceses solicitou
a retratação de um artigo, publicado no Bulletin
de la Dialyse à Domicile no dia 13 de abril, que
alertava para o perigo de contaminação por meio
do contato com o fluido de diálises peritoneais de
pessoas com Covid-19. O trabalho era um estudo
de caso de um paciente com sintomas do novo
coronavírus que foi submetido à diálise, cujo fluido testou positivo para o vírus. Descobriu-se que
as conclusões eram integralmente falhas porque
o paciente não tinha Covid-19. Os oito autores
atribuíram o fiasco a um erro e não à negligência.
Em um dos trabalhos cancelados, houve indícios de má conduta. A revista The Lancet Global
Health anunciou em 26 de fevereiro a retratação
de uma carta que descrevia a dura experiência
de enfermeiros no combate ao novo coronavírus
em Wuhan, na China. “Além da exaustão física,
também estamos sofrendo psicologicamente”,
escreveram os dois signatários da carta, Yingchun Zeng, profissional de enfermagem, e Yan

Zhen, especialista em medicina tradicional chinesa. Após a publicação, a revista foi alertada
que a dupla de autores não fazia parte da força-tarefa mobilizada para atender os doentes em
Wuhan. Os dois admitiram que o relato era de
segunda mão.
O caso mais inusitado envolveu um artigo publicado em 5 de março no Chinese Journal of Epidemiology e retratado dois dias mais tarde. O
paper abordava a existência de possíveis resultados falsamente positivos para a Covid-19 entre
indivíduos que mantiveram contato próximo com
pessoas com a doença na China. Os editores da
revista não explicaram os motivos da retratação,
nem sequer foi possível analisar o artigo original,
que desapareceu da internet. De acordo com reportagem publicada no dia 15 de abril na revista
Nature, retratações de artigos sobre a Covid-19
na China podem estar vinculadas a um controle
governamental sobre a divulgação de resultados
de pesquisa sobre a doença. Há relatos de representantes de universidades segundo os quais
estudos sobre a origem do vírus Sars-CoV-2 só
podem ser publicados com autorização dos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia.
A revista chinesa Pratical Preventive Medicine
anunciou a retratação de um paper publicado
no início de março segundo o qual o vírus Sars-CoV-2 poderia se espalhar por quase 5 metros
em partículas de aerossol – o dobro da distância
que as autoridades da saúde consideram segura. Também nesse caso não houve transparência
sobre o que havia de errado.
A baixa mais recente foi um preprint publicado em 11 de maio por pesquisadores do Hospital
Raymond-Poincaré, em Garches, na França, que
discutia o potencial da terapia com hidroxicloroquina e azitromicina na redução de internações
por pneumonia por Covid-19. O trabalho não era
conclusivo – seu título terminava com uma interrogação –, mas os autores optaram por removê-lo
no dia 20 de maio, mencionando as controvérsias
sobre esses medicamentos, apontados como ineficientes em outros trabalhos, e a necessidade
de revisar dados. O preprint havia sido elogiado
no Twitter pelo médico francês Didier Raoult,
do hospital IHU-Méditerranée Infection e da
Universidade Aix-Marselha, autor do primeiro
artigo a apontar a eficiência do tratamento, que
desencadeou o interesse pela terapia no mundo
inteiro. O trabalho de Raoult está sendo investigado pela editora Elsevier por suspeita de má
conduta. Há indícios de que o estudo, publicado
em 20 de março no International Journal of Antimicrobial Agents, começou a ser feito antes de
ser avaliado por um comitê de ética e que sua revisão por pares foi realizada de forma açodada. O
paper foi aprovado para publicação um dia após
ser apresentado à revista. n
Fabrício Marques
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Editoras se unem para identificar imagens alteradas

A

s principais editoras de revistas
científicas do mundo criaram um
grupo de trabalho incumbido de
criar normas e referendar tecnologias capazes de detectar imagens manipuladas
ou duplicadas em papers. Ao contrário do
que acontece com os textos submetidos,
que podem ser avaliados rapidamente
por softwares antiplágio, ainda não há
ferramentas consideradas eficientes para
rastrear artigos em larga escala em busca de imagens adulteradas. Já existem
empresas que prestam serviços dessa
natureza, mas quase todos os periódicos
ainda recorrem ao olhar humano para
identificar alterações. Sabe-se, porém,
que elas são frequentes. Uma análise manual feita em 2016 em 20 mil artigos da
área biomédica encontrou problemas
em 4% desses papers.
O objetivo principal do grupo de trabalho é estabelecer requisitos mínimos
para o desempenho eficiente de um soft-

ware de detecção de imagens adulteradas.
Outra meta é criar diretrizes gerais para
lidar com diferentes tipos de alterações,
que podem ser o resultado de equívocos,
de esforços exagerados para realçar cores
ou contraste, ou de fraudes. O grupo de
trabalho tem representantes de empresas
como a Elsevier, a Wiley, a Springer Nature, a Embo Press e a Taylor & Francis e foi
criado pela associação de editoras científicas STM, com sede no Reino Unido.
O desenvolvimento de um software
capaz de apoiar o processo de revisão
por pares é visto como essencial para
identificar um tipo de fraude que é muito
difícil de ser detectado pelos revisores.
Trata-se da reutilização de uma mesma
imagem em papers de diferentes grupos
publicados em diferentes revistas. “Parece haver um tipo de trapaça em escala industrial”, disse à Nature Catriona
Fennell, diretora de serviços de publicação da Elsevier, que participa do gru-

po de trabalho da STM. Recentemente,
uma análise feita pela microbiologista
Elizabeth Bik, especialista em fraudes,
encontrou mais de 400 artigos com imagens tão semelhantes que sugeriam uma
origem comum – a suspeita é de que eles
tenham sido escritos por uma empresa que vende papers sob demanda. Para
detectar esse tipo de fraude, não basta
criar um software eficiente. As editoras
também precisam de um banco de dados
com imagens publicadas em toda a sua
produção científica, a fim de detectar
um eventual reaproveitamento. Esse tipo
de estratégia há tempos está disponível
para os textos. Desde 2010, as editoras
depositam os artigos que publicam no
banco de dados de um serviço chamado
CrossCheck, que serve como base para
detectar plágio em novos manuscritos
apresentados. “Vamos precisar desse tipo
de colaboração para lidar com o problema das imagens”, disse Fennell.

Universidade paga US$ 3,7 milhões
por violar normas

A

Universidade Rice aceitou pagar US$ 3,7 milhões ao governo
dos Estados Unidos para encerrar
um processo em que seus gestores eram
acusados de violar normas para o uso de
dinheiro da National Science Foundation (NSF), a principal agência de apoio
à pesquisa básica do país. Por 12 anos,
recursos que estavam reservados para
bolsas de estudantes de pós-graduação
foram alocados em atividades de ensino
que não tinham nenhuma relação com
os projetos de pesquisa aprovados pela
NSF, o que é proibido pela legislação federal. Segundo queixa apresentada pelo
Departamento de Justiça do governo,
“Rice se envolveu conscientemente em
um padrão de cobranças indevidas entre
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novembro de 2006 e setembro de 2008”.
Fundada em Houston, Texas, em 1912, a
instituição é uma universidade privada
sem fins lucrativos com mais de 7 mil estudantes. O porta-voz da universidade,
Doug Muller, declarou ao jornal Houston Chronicle que os administradores de
Rice sustentam ter cumprido a lei e não
admitem responsabilidade nas violações
de que foram acusados. “No entanto, a
universidade concordou em fazer um
acordo a fim de evitar incertezas, inconveniências e despesas com um litígio prolongado com o governo federal”, afirmou.
O valor da indenização equivale ao dobro
dos recursos usados de forma irregular.
Em março, Rice tinha 215 projetos de
pesquisa apoiados pela NSF.

DADOS

Há pelo menos 125 vacinas contra a Covid-19
em desenvolvimento, 10 sob testes clínicos

VACINAS EM FASE CLÍNICA DE TESTES NO MUNDO E EM DESENVOLVIMENTO NO BRASIL (ATÉ 27/05/2020)
Organização

País

Universidade de Oxford
e AstraZeneca

Plataforma

Fase de desenvolvimento

Reino Unido

Vetor viral
não replicante

Fase 2b/3

CanSino e Inst. Biotecnológico
de Beijing

China

Vetor viral
não replicante

Fase 2

Moderna e Inst. Nacional de Alergias
e Doenças Infecciosas (Niaid)

EUA

Inst. Produtos Biológicos
de Wuhan e Sinopharm

China

Inst. Produtos Biológicos
de Beijing e Sinopharm

China

Sinovac

China

Novavax

EUA

BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer
Inst. Biologia Médica
e Acad. Chin. C. Médicas
Inovio Pharmaceuticals

EUA
China
EUA

RNA

Fase 2

Vírus inativado

Fase 1/2

Vírus inativado

Fase 1/2

Vírus inativado

Fase 1/2

Subunidade
proteica

Fase 1/2

RNA

Fase 1/2

Vírus inativado

Fase 1

DNA

Fase 1

Fiocruz (RJ) e
Instituto Butantan (SP)

Brasil

Vetor viral
replicante

Pré-clínica

Universidade de
São Paulo (USP)

Brasil

Partícula semelhante
a vírus (VLP)

Pré-clínica

Segundo a Organização

Dessas 10, a que está em estágio

Das organizações com

Entre as 115 vacinas em

Mundial da Saúde (OMS), havia

mais adiantado de avaliação

vacinas em fase clínica de

fase pré-clínica, há duas em

125 vacinas contra a Covid-19

é a desenvolvida pelo grupo

testes, cinco são da China,

desenvolvimento no Brasil, uma

em desenvolvimento no mundo

formado por pesquisadores da

quatro dos Estados Unidos

na Fundação Oswaldo Cruz

até 27 de maio. Dez delas estão

Universidade de Oxford

e uma do Reino Unido

(Fiocruz) e no Instituto Butantan

na fase de testes clínicos,

e a empresa AstraZeneca,

e outra na Universidade de

quando a vacina é testada em

ambas do Reino Unido, que se

São Paulo (USP)

seres humanos

encontra na fase 2b/3

FASES DE TESTES NO DESENVOLVIMENTO DE VACINAS
Fase

PRÉ-CLÍNICA
Testagem

Objetivo

com sujeitos
não humanos

Número de
participantes

—

FASE 1

FASE 2

Teste de

de efeitos colaterais

FASE 3

Teste de eficácia2 e

Teste de eficácia,

FASE 4
Testes de
resultados após

A Prova de conceito
B Dose ótima

efetividade5

Dezenas de

Centenas de

Milhares a dezenas de

Centenas de milhares

pessoas

pessoas

milhares de pessoas

a milhões de pessoas

segurança1

3

4

e segurança

aplicação na
população

NOTAS (1) VERIFICAÇÃO DOS EFEITOS DO PRODUTO PARA IDENTIFICAR REAÇÕES ADVERSAS (2) CAPACIDADE DE ALCANÇAR O EFEITO ESPERADO EM CONDIÇÕES CONTROLADAS (3) DEMONSTRAÇÃO QUE POSSA VALIDAR
DETERMINADA TEORIA (4) DOSE QUE PRODUZ OS EFEITOS DESEJADOS SEM PROVOCAR CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS (5) CAPACIDADE DE ALCANÇAR EM LARGA ESCALA O EFEITO ESPERADO EM CONDIÇÕES REAIS
FONTES ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, DRAFT LANDSCAPE OF COVID-19 CANDIDATE VACCINES – 27 MAY 2020. HTTPS://WWW.WHO.INT/WHO-DOCUMENTS-DETAIL/DRAFT-LANDSCAPE-OF-COVID-19-CANDIDATE-VACCINES.
FASES DE DESENVOLVIMENTO DE VACINAS: HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/BOOKS/NBK236428/
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NOTAS
Divisão de tarefas em
comunidades humanas primitivas
Grupos primitivos de seres humanos possivelmente já adotavam
divisão de tarefas de acordo com o sexo. O paleobiólogo Kevin Hatala,
da Universidade Chatham, nos Estados Unidos, e seus colaboradores
chegaram a essa conclusão após analisar 408 pegadas humanas
fossilizadas, encontradas no sítio arqueológico Engare Sero, ao sul do lago
Natron, na Tanzânia, África Oriental. Esse é o maior conjunto de pegadas
humanas fósseis conhecido. O sítio arqueológico tem idade estimada
entre 5,8 mil e 19,1 mil anos. Ele foi descoberto por moradores da etnia
Maasai e em 2008 apresentado à geóloga Cynthia Liutkus-Pierce, da
Universidade Estadual dos Apalaches, também nos Estados Unidos, uma
das autoras do estudo. Analisando as pegadas, os pesquisadores
identificaram 17 trilhas que teriam sido criadas ao mesmo tempo por um
grupo de 14 mulheres, dois homens adultos e um jovem do sexo
masculino. Todos caminhavam rumo a sudoeste a velocidades que
variavam de 4 a 6 quilômetros por hora (Scientific Reports, 14 de maio). De
acordo com a interpretação dos pesquisadores, as mulheres estariam
procurando alimento, enquanto os homens apenas as acompanhavam,

1

Sítio arqueológico
Engare Sero, na Tanzânia,
onde foram identificados
408 registros fossilizados
de pegadas humanas
(detalhe)

hábito adotado ainda hoje pelos grupos de caçadores e coletores Ache e
Hadza, que vivem na região. As pegadas de Engare Sero, segundo os
autores, podem representar evidência fóssil direta de divisão de trabalho
em função do sexo em comunidades humanas antigas.

2

1
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Óleo tem origem única
Surge ao menos uma informação sobre a origem do
petróleo que chegou a mil pontos do litoral brasileiro

Manchas de óleo na
praia Ponta do Mangue,
no município de
Maragogi, Alagoas,
em outubro de 2019

entre agosto de 2019 e janeiro deste ano, no maior
acidente do tipo no país. O óleo é proveniente
de uma única fonte, que, no entanto, permanece
desconhecida. Pesquisadores brasileiros confirmaram
a procedência comum a todo o óleo após a análise
química de 11 amostras, coletadas em um trecho que
vai da Bahia a Pernambuco. “A fonte comum a todo
óleo sugere um único derrame”, conta o químico
Rafael Lourenço, da Universidade de São Paulo (USP).
Análises conduzidas por ele e pesquisadores da Bahia,
de Sergipe e Pernambuco indicam que as amostras
são compatíveis com óleo cru e sofreram pouca
alteração no transporte até as praias. Elas ainda
preservavam compostos leves, mais tóxicos para
os ecossistemas marinhos (Marine Pollution Bulletin,
julho). A identificação inequívoca da origem do óleo,
segundo os autores, depende da disponibilidade
de amostras originais ou da comparação com

FOTOS 1 CYNTHIA LIUTKUS-PIERCE 2 WILLIAM HARCOURT-SMITH 3 CARLOS EZEQUIEL VANNONI / AGÊNCIA PIXEL PRESS / FOLHAPRESS 4 GALO ZAPATA-RIOS 5 EDUARDO CESAR

informações de bancos de características químicas
de petróleo, de acesso restrito a empresas privadas.

3

Ariscos e acuados
O desmatamento está tirando o espaço do bastante raro e arisco cachorro-domato-de-orelha-curta (Atelocynus microtis), a única espécie de canídeo endêmica
da Amazônia, concluiu um levantamento liderado pelo biólogo brasileiro Daniel
Rocha, da Universidade da Califórnia em Davis, Estados Unidos, e do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Royal Society Open Science, 22 de abril).
Os pesquisadores avaliaram as informações obtidas por armadilhas fotográficas
distribuídas por quase toda a Amazônia nos últimos 20 anos. Obtiveram 307
registros, dos quais 191 eram novos. As imagens indicaram que os animais vivem
bem em áreas de floresta fechada e evitam as abertas. Os pesquisadores
concluíram que a distribuição geográfica dessa espécie pode encolher 30% até
2027, devido à perda de vegetação nativa, e recomendaram a mudança da
4

classificação internacional dessa espécie de quase ameaçados para vulneráveis.

Governador reconduz diretor da FAPESP
Em decreto publicado no Diário Oficial do

Internacional Triangular de Ensino Superior

Estado de São Paulo de 12 de maio de 2020, o

(Pites), um convênio firmado entre a USP e as

governador de São Paulo, João Doria, reconduziu

universidades Jean Moulin Lyon 3, Lumière Lyon 2

Fernando Menezes de Almeida ao cargo de

e Jean Monnet de Saint Étienne, todas na França,

diretor administrativo da FAPESP por mais três

que permite aos alunos brasileiros obter o diploma

anos. A escolha foi feita a partir da listra tríplice

de licence en droit, expedido pelas universidades

de candidatos elaborada pelo Conselho Superior

parceiras e com validade europeia. Menezes

da Fundação, encabeçada por Menezes.

foi secretário adjunto de Ciência, Tecnologia

Ele é professor titular da Faculdade de Direito

e Desenvolvimento Econômico do Estado de

da Universidade de São Paulo (USP), onde fez

São Paulo (2003-2006) e assessor da presidência

sua graduação e o doutorado. Desde 2014, ele

da FAPESP (2007-2016). Desde 2017, ele exerce

coordena na universidade o programa Parceria

a função de diretor administrativo da Fundação.

5
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De carona nas
tempestades
Tempestades de areia são comuns
próximo aos grandes desertos do mundo,
como o do Saara, no norte da África (foto).
A massa de areia transportada pelos
ventos pode atingir dimensões colossais
com frequência, bloqueando estradas,
inviabilizando o tráfego aéreo, soterrando
construções e erodindo o solo arável.
Agora, pesquisadores de instituições nos
Estados Unidos e no Senegal verificaram
que elas também podem transportar
bactérias. Foram coletadas amostras de
grãos de tempestades de areia em Dacar,
capital do Senegal, entre 2013 e 2016.
Ao analisarem a superfície dos grãos,
identificaram 77 tipos de bactérias, como
Micrococcus, Burkholderia e Pseudomonas.
Algumas, inclusive, podem causar
problemas respiratórios, sobretudo em
indivíduos com o sistema imunológico
comprometido (GeoHealth, 6 de maio).
Sabe-se que os ventos que sopram para
o oeste carregam parte da poeira das
tempestades do Saara para a América do
Sul e o Caribe. Os pesquisadores temem
que esses microrganismos possam ser
transportados para países como o Brasil
e até mesmo os Estados Unidos, no
1

Quanto maior a presa, melhor
Os narvais (Monodon monoceros), uma espécie de baleia com
um corpo de até 4 metros (m) de comprimento que vive nas
águas do Ártico e da Groenlândia, impressionam pela longa
presa helicoidal que apenas os machos exibem e pode
chegar a 3 m. Altamente inervada e oca, a presa é na
verdade um prolongamento do dente canino superior
esquerdo. Biólogos da Universidade Estadual do Arizona,
Estados Unidos, do Instituto de Recursos Naturais da
Groenlândia e da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) examinaram a medida das presas de 245 machos
coletadas na Groenlândia de 1983 a 2018 e concluíram que
essa parte do corpo poderia atuar na seleção sexual. “As
presas são exibidas para outros machos, possivelmente para
evitar confrontos agressivos mais intensos”, diz Alexandre
Palaoro, da Unifesp, um dos autores do estudo. Além disso,
a fêmea possivelmente se acasala com o macho de maior
presa (Biology Letters, 18 de março). As presas quebradas,
cicatrizes na cabeça e crânios rachados dos esqueletos já
haviam sugerido que esses prolongamentos poderiam servir
para disputas territoriais entre machos.
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2

hemisfério Norte.

Fibra óptica de gelatina
Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), no Brasil, e da Universidade de Gunma,
no Japão, usaram o ágar, um tipo de gelatina extraída
de algas marinhas, para desenvolver uma fibra óptica
biodegradável e biocompatível. Por não ser tóxica
nem causar danos aos tecidos, ela poderia ser
implantada no corpo e depois absorvida pelo organismo.
A estrutura tem a forma de um cilindro transparente
de 2,5 milímetros (mm) de diâmetro. Conta ainda com
um arranjo interno regular formado por seis orifícios
cilíndricos com 0,5 mm de diâmetro cada um. A ideia
é de que a estrutura seja usada em diversas aplicações
na área médica, como a produção de imagens de órgãos,
para conduzir a luz usada em procedimentos de
fototerapia ou para ativar circuitos gênicos no interior
de neurônios em experimentos de optogenética

Mapa
geológico
da face lunar
voltada
para a Terra
(no alto) e da
face oculta
(abaixo)

(Scientific Reports, 27 de abril). Outra utilidade aventada
pelos desenvolvedores da nova estrutura é a entrega
localizada de medicamentos no corpo.

FOTOS 1 JEFF SCHMALTZ / LANCET / EOSDIS / NASA 2 ALAMY STOCK PHOTO / FOTOARENA 3 FUJIWARA, E. ET AL. SCIENTIFIC REPORTS. 2020 4 NASA / GSFC / USGS

3

Um gene que afeta
a altura dos peruanos
Alterações em um gene podem explicar em parte por
que os peruanos são um dos povos mais baixos do

Lua em alta resolução

mundo: em média, os homens têm 1,65 metro (m) de
altura e as mulheres 1,53 m. Pesquisadores coordenados
pelo médico e geneticista Soumya Raychaudhuri, da

Pesquisadores do Centro de Ciências em Astrogeologia do Serviço

Universidade Harvard e do Instituto Broad, nos Estados

Geológico dos Estados Unidos, em parceria com equipes da Nasa, a

Unidos, constataram que esse efeito se deve em boa

agência espacial norte-americana, e do Instituto Lunar e Planetário,

parte a uma variante do gene FBN1. Esse gene codifica

produziram pela primeira vez um mapa digital detalhado de toda a

a fibrilina 1, proteína que se acumula no exterior das

superfície da Lua. Eles se basearam em informações coletadas em seis

células, fornece-lhes sustentação e regula seu

missões do Programa Apollo, coordenado pela Nasa entre 1961 e 1972,

crescimento. Ao analisar o genoma de 3.134 peruanos,

e em análises recentes feitas por satélite. Os pesquisadores padroni-

os pesquisadores verificaram que uma versão modificada

zaram o nome das rochas, suas descrições e idades. Também adicio-

do FBN1 reduz em 2,2 centímetros (cm) a altura. Como

naram a localização de crateras, cumes, falhas geológicas e outras

as pessoas têm duas cópias do gene, a diminuição

irregularidades que moldam a superfície lunar. O novo mapa deverá

na estatura pode chegar a 4,4 cm se ambas estiverem

auxiliar os cientistas no desenvolvimento de novos estudos e ajudar

alteradas (Nature, 13 de maio). Dezenas de genes

a guiar futuras missões ao satélite natural da Terra.

influenciam a altura, mas, segundo os pesquisadores,
nenhum causa efeito tão grande quanto esse.

4
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NOTAS DA PANDEMIA

Marginal do rio
Pinheiros em 16 de
maio: sem trânsito
1

O isolamento
social e o ar
das cidades

As medidas de isolamento social esvaziaram as

capital fluminense – Irajá, Bangu e Tijuca (Science

ruas das cidades. Um efeito foi a diminuição na

of the Total Environment, 28 de março). Na cidade

concentração de poluentes do ar. No Rio de Janeiro,

de São Paulo, o nível desses poluentes foi reduzido

o grupo dos químicos Cleyton Martins da Silva, da

à metade em meados de março, segundo

Universidade Veiga de Almeida (UVA), e Graciela

a Companhia Ambiental do Estado (Cetesb).

Klachquin, da Universidade Federal do Rio de

Em várias áreas da região metropolitana,

Janeiro (UFRJ), identificou uma queda expressiva

a concentração de alguns poluentes caiu 75% entre

nos níveis de monóxido de carbono (CO), material

os dias 22 e 28 daquele mês em relação ao mesmo

particulado (PM10) e dióxido de nitrogênio (NO2),

período de 2019, segundo análise de Edmilson

sobretudo após 23 de março, em três bairros da

Freitas, da Universidade de São Paulo (USP).

Para cultivar células do pulmão
A startup paulista TissueLabs criou uma plataforma que mimetiza o ambiente do
epitélio pulmonar, a camada de células que reveste internamente os pulmões, para
permitir o estudo da ação do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, sobre o órgão.
Batizada de MatriWell, a plataforma contém matriz extracelular, um composto
gelatinoso com proteínas e moléculas complexas de açúcares que dão sustentação
e auxiliam o crescimento das células em ambiente tridimensional. “O MatriWell é
um dispositivo para cultura celular criado para oferecer às células epiteliais um
microambiente idêntico ao natural”, explica o médico Gabriel Liguori, CEO da
TissueLabs (bit.ly/2AB9cXA), empresa especializada em tecnologias para fabricação
de órgãos e tecidos em laboratório. Existem no mercado duas alternativas para o
2
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cultivo dessas células, mas nenhuma reproduz com fidelidade o ambiente pulmonar.

3

Novo coronavírus pode
causar lesões na retina
Oftalmologistas da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) suspeitam que o Sars-CoV-2, o vírus
causador da Covid-19, possa provocar lesões na retina,
região interna do olho que capta a luz e transforma em
sinais elétricos enviados para o cérebro. O grupo
coordenado pelo oftalmologista Rubens Belfort Júnior
identificou pequenas lesões na retina de 12 profissionais
da área da saúde que haviam recebido diagnóstico de
Covid-19 e apresentavam sintomas da doença (Lancet,

Rastreador de Sars-CoV-2

12 de maio). Ainda não é possível dizer se as lesões
foram provocadas diretamente pelo vírus nem se

Em apenas dois dias, um grupo de pesquisadores brasileiros

elas podem ocasionar prejuízos para a visão.

concebeu e desenvolveu um aplicativo de celular capaz

Quatro pacientes também apresentaram focos de

de ler o resultado (positivo ou negativo) de um teste

hemorragia, mas tinham a visão normal.

rápido de diagnóstico de Covid-19, identificar onde o caso
ocorreu e informar a agência de saúde local, gerando
dados georreferenciados que permitirão o monitoramento.
O aplicativo foi criado pela equipe liderada pelo
farmacologista Ives Charlie-Silva, pesquisador em estágio
de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade de São Paulo (ICB-USP), como parte
de um desafio internacional, o Hackathon Virtual Global
Covid-19, realizado de 10 a 12 de abril sob organização
do governo do Azerbaijão e do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud). Pensado para a Covid-19,
o aplicativo, que precisa ser finalizado, pode ser útil para
FOTOS 1 E 3 LÉO RAMOS CHAVES 2 TISSUELABS 4 MARINHO, P. M. ET AL. LANCET. 12 MAI. 2020 5 XINHUA / SIPA USA / AGB PHOTO LIBRARY

gerir qualquer teste cromatográfico.

4

Áreas de lesão
e micro-hemorragia
na retina

Medicina tradicional
chinesa contra a Covid-19
O governo e a mídia estatal da China estão estimulando
o uso de práticas e remédios de sua medicina tradicional no
tratamento da Covid-19, mesmo sem respaldo científico.
Na falta de uma terapia segura e eficaz da medicina
ocidental, o Ministério da Saúde do país asiático recomenda
o uso de pílulas, pós, compostos injetáveis e infusão de
ervas para aliviar os sintomas da doença e reduzir as mortes.
Pesquisadores de instituições internacionais alertam que
não há evidências científicas de que essas terapias
funcionem contra a Covid-19. Em resposta, o governo chinês
argumenta que os tratamentos são seguros por estarem
em uso há milhares de anos. Algumas dessas terapias até
estão sendo testadas em ensaios clínicos seguindo
padrões científicos, mas alguns pesquisadores dizem que
os estudos não foram bem planejados e não devem gerar
Farmacêutica prepara
composto da medicina
tradicional chinesa em
meados de fevereiro para
tratamento de Covid-19
5

resultados confiáveis. “Não há boas evidências de que
a medicina chinesa funcione e, portanto, seu uso não só é
injustificado, mas perigoso”, disse Edzard Ernst, especialista
em medicina alternativa e professor aposentado da
Universidade de Exeter, no Reino Unido, à revista Nature.
PESQUISA FAPESP 292 | 17

CAPA

A
REALIDADE
DOS
DADOS
Mapeamento e sistematização
de informações sobre
a Covid-19 são decisivos para
o controle da doença no país
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Cemitério
Parque Taruma,
em Manaus,
dia 19 de maio
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A

essa altura da pandemia, o vírus Sars-CoV-2
é notório. Seis meses depois de registrados
os primeiros casos de Covid-19 em Wuhan,
capital da província de Hubei, na China,
sabe-se como é transmitido e não há dúvidas de que é o causador de doença cuja manifestação clínica mais típica – mas não a única – são
danos severos aos pulmões, em pacientes graves.
Ainda não se sabe, no entanto, como o corpo humano pode mobilizar anticorpos para se tornar
imune a ele. O desenvolvimento de vacinas e de
tratamentos específicos para a doença segue desafiando cientistas de todo o mundo. Como é improvável que algum imunizante seja aprovado em
menos de 18 meses, as únicas maneiras de evitar a
contaminação continuam envolvendo hábitos de
higiene, como o lavar constante das mãos, o uso
de máscaras de proteção em espaços públicos e o
distanciamento físico. Sabe-se também, a partir da
experiência de outros países, que todo e qualquer
dado sobre a pandemia pode fazer a diferença
em seu combate. Como Pesquisa FAPESP mostra
nesta edição, conhecer a dinâmica e a dimensão
da doença tornou-se questão de vida ou morte.
No caso da Covid-19, o ponto de partida para
qualquer inferência e modelagem matemática
reside no número de indivíduos contaminados.
No Brasil, programas de testagem em massa foram adotados três meses depois de notificado
o primeiro caso e em um universo reduzido, se
considerarmos as dimensões continentais do país
(ver reportagem na página 26). Por isso, só agora
resultados de estudos epidemiológicos começam
a contribuir para a compreensão da dinâmica de
disseminação do vírus no país. Para combater seu
espraiamento, mundo afora a testagem em larga
escala tem se revelado, pelas informações que
gera, um instrumento poderoso no desenvolvimento de políticas de saúde pública na medida
em que permite identificar os infectados, rastrear
seus contatos e isolá-los.
À demora da aplicação de testes em massa segue-se outra dificuldade: a lentidão no processamento dos exames. No final de maio, mais de 2
milhões de testes RT-PCR aguardavam verificação na rede pública. Algo parecido tem ocorrido
com os sistemas de notificação da Covid-19, alimentados com os resultados desses testes ou, na
ausência deles, com informações resultantes do
diagnóstico clínico da doença. Os registros no e-SUS Vigilância Epidemiológica (e-SUS VE) e no
Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) podem apresentar
atrasos de até dois meses (página 30). Dito de
outra forma, há um descolamento entre a gra-

vidade do quadro que os números mostram e a
ainda mais grave realidade observada em postos
de saúde, hospitais de campanha e Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).
Por essa razão, neste momento não é possível
afirmar com segurança qual o potencial exato de
disseminação do vírus no Brasil, tampouco sua
taxa de letalidade. Sem o apoio de dados precisos, torna-se praticamente impossível definir a
medida mais adequada para cada região do país
lidar com o chamado número reprodutivo efetivo da doença, ou seja, o índice de contágio entre
as pessoas. Não há, portanto, como prever com
segurança quando será o pico da pandemia. Na
ausência dessas informações, também se revela
extremamente árduo modular as regras de isolamento social e definir o momento adequado
para a retomada das atividades escolares ou a
reabertura do comércio.
A dificuldade na obtenção dos dados tem obrigado os cientistas a utilizar a criatividade no esforço de prever o impacto econômico da crise
desencadeada com a pandemia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou o
Censo para o próximo ano e cancelou as visitas
domiciliares que subsidiam a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), publicada mensalmente com números referentes ao trimestre anterior (página 52).
Além das incertezas inerentes à própria pandemia, como seu tempo de duração, pesquisadores veem-se às voltas com questões sobre como
mensurar quanto trabalho continua sendo feito
enquanto as pessoas são mantidas em casa ou
qual o volume de recursos tem sido direcionado para equipamentos médicos. O sociólogo Ian
Prates, por exemplo, conta que está utilizando
dados que, em situações normais, não usaria. São
informações sobre consumo e circulação coletadas com o apoio de instituições como Google e
Cielo, e sobre a situação das empresas, obtidas
com o auxílio do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
O desenvolvimento da pandemia, que até o final de maio já tinha custado a vida de pelo menos
32.602 pessoas em todo o país, evidencia que a obtenção de dados exige esforço e demanda tempo.
Economizar um ou desperdiçar outro não apenas
leva ao desconhecimento do universo de infectados e de onde estão localizados os principais
focos da doença como inviabiliza a acurácia de
análises e projeções. Fundamentais na prevenção,
indispensáveis para se avançar em tratamentos,
os dados são essenciais para a ciência informar
políticas públicas e mudar essa realidade. n
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Extremamente abundantes, os vírus
podem ter surgido quatro vezes ao longo
da história da Terra e contribuem
para a diversidade genética dos seres vivos
Ricardo Zorzetto

NATURAIS
H

As muitas formas
dos vírus:
bacteriófago (1);
vírus ebola (2);
nucleopoliedrovírus
de Bombix mori (3);
tupanvírus (4);
mimivírus (5);
Sars-CoV-2 (6);
vírus da herpes (7);
myovírus (8);
piryvírus (9);
vírus do mosaico
do tabaco (10);
vírus influenza (11)

á seis meses não se fala de outro
assunto. Desde que foi identificado
na China em dezembro de 2019, o
novo coronavírus se tornou onipresente. Espalhou-se pelos principais
centros urbanos do mundo, infectou ao
menos 6,5 milhões de pessoas e deixou
mais de 380 mil mortos, em uma pandemia que assusta pela velocidade de disseminação. Em pouco tempo, lotou hospitais, alterou os hábitos da população e o
funcionamento das cidades. Não demorou
e era encontrado até nas áreas mais remotas do planeta, de grupos indígenas
no interior da Amazônia às terras altas e
frias do Reino do Butão, nos Himalaias.
O novo coronavírus, no entanto, é apenas
uma das centenas de milhares – talvez
milhões – de espécies de vírus que se estima existir e que, por causa dos sistemas
de transporte modernos, conseguem se

disseminar com uma agilidade impensável décadas atrás. Diante desse cenário, é interessante, melhor, importante,
conhecer mais o que de fato são os vírus
e como apareceram e se espalharam por
todos os cantos da Terra esses seres tão
diminutos, feitos basicamente de material
genético e proteínas, às vezes capazes de
causar doenças devastadoras.
Um trabalho recente ajuda nessa tarefa.
Em um artigo publicado em março deste
ano na revista Microbiology and Molecular
Biology Reviews, um grupo internacional de virologistas criou o primeiro sistema amplo de classificação dos vírus e,
ao reagrupar as espécies segundo o grau
de semelhança genética, concluiu que eles
surgiram ao menos quatro vezes nos 4,6
bilhões de anos de história do planeta. O
primeiro aparecimento teria ocorrido antes de os primeiros seres vivos formados
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Multiplicam-se no citoplasma
e costumam alterar
a organização da célula

1 Proteínas virais

reconhecem receptores
celulares e o vírus adere
à superfície da célula,
perdendo seu envelope
externo

Vírus

Citoplasma

2 No interior da célula,

Capsídeo

o envelope proteico
mais interno (capsídeo)
é digerido, liberando
o material genético
viral (RNA) na periferia
da célula (citoplasma)

3 Sob o comando de
RNA

genes do vírus,
a maquinaria celular
começa a produzir
no citoplasma cópias
do material genético
e de proteínas virais

4 Cópias de

proteínas
e de material
genético
se organizam
e formam
novos vírus

5

Proteínas da
superfície do vírus
são transportadas
até a membrana
da célula

Novo vírus

6 Novos vírus são

exportados, cobertos
com pedaços
da membrana da
célula contendo
proteínas virais

FONTE FRANCISCO MURILO ZERBINI/ UFV
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vírus. Assim, chegou-se a um arcabouço
amplo, coeso e robusto de classificação
dos vírus, o primeiro desde que a existência desses agentes infecciosos foi proposta em 1898 pelo botânico holandês
Martinus Beijerinck (1851-1931).

A

nova classificação separa os vírus
em quatro grandes grupos, chamados de domínios – esses quatro
domínios se somariam aos dois
outros em que estão distribuídos
os seres vivos formados por células. O
domínio é a oitava e mais abrangente
das categorias taxonômicas. Abaixo dele
estão reino, filo, classe, ordem, família,
gênero e espécie, que agrupam os seres
por ordem crescente de semelhança. Um
domínio inclui o maior número possível
de espécies que compartilham apenas
poucos traços em comum. Só para se ter
uma ideia dessa vastidão, todos os seres
vivos formados por células (bactérias,
arqueias, protozoários, fungos, plantas e
animais) integram dois domínios: o dos
eucariotas, que reúne os organismos celulares que armazenam seu material genético em um compartimento chamado
núcleo, e os procariotas, dos seres com
células sem núcleo. Os vírus, por causa
do alto grau de diversidade que têm entre si, tiveram de ser separados em quatro, ainda assim um avanço em relação
às tentativas anteriores de classificação,
que já tentaram agrupá-los segundo a
anatomia, o tipo de tecido pelos quais
eram atraídos quimicamente ou pelo
tipo de material genético.
No novo sistema de classificação, os
vírus são agrupados nos domínios Riboviria, Monodnaviria, Varidnaviria e
Duplodnaviria. O primeiro grupo inclui
todos os vírus que armazenam as informações sobre sua estrutura e funcionamento – ou seja, seus genes – em uma
molécula de RNA. “Muitos pesquisadores
imaginam que a vida tenha surgido em
um ambiente aquático no qual moléculas de RNA armazenavam a informação
genética, o chamado mundo de RNA”,
explica Zerbini. “Os vírus de RNA seriam descendentes desse mundo e teriam
surgido antes dos organismos celulares.”
Estão nesse grupo, os vírus da hepatite,
do resfriado, da gripe, da dengue, da Aids
e também da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2.
Composto pelas bases nitrogenadas adenina (A), citosina (C), guanina (G) e ura-
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VÍRUS RNA

por células despontarem na Terra há pelos menos 3,5 bilhões de anos. Nas outras
três vezes é provável que formas rudimentares de células já existissem.
Definir o parentesco entre os vírus
pelo grau de proximidade genética pode
parecer atualmente uma estratégia óbvia.
Duas razões, no entanto, tornavam-na
quase inviável até pouco tempo atrás.
O número de vírus estudados e descritos é relativamente pequeno. O Comitê
Internacional de Taxonomia dos Vírus
(ICTV), órgão responsável por nomear
os vírus e organizar o conhecimento sobre eles, tem catalogadas apenas 6.590
espécies. É quase nada diante de aproximadamente 1,2 milhão de espécies já
registradas pela ciência de organismos
formados por células – esse grupo inclui
bactérias, arqueias, protozoários, plantas
e animais. Além do número reduzido de
espécies conhecidas, os vírus têm um número pequeno de genes e poucos desses
genes são comuns a diferentes espécies,
o que dificulta a comparação e o estabelecimento do parentesco entre elas.
A situação começou a mudar nos últimos 15 anos com o aumento dos estudos de metagenômica, estratégia que
permite analisar o material genético recuperado de amostras ambientais e não
depende do isolamento e do cultivo de
vírus em laboratório. Por meio dela, os
especialistas já identificaram centenas
de milhares de novas espécies de vírus,
que aguardam para ser descritas. “Os
trabalhos de metagenômica levaram à
descoberta de espécies que preencheram
muitas das lacunas na diversidade dos
vírus, a virosfera, e permitiram aumentar
a confiabilidade dos estudos evolutivos”,
conta o virologista brasileiro Francisco
Murilo Zerbini, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.
Zerbini integra o comitê executivo do
ICTV e é coautor da nova taxonomia,
criada sob a coordenação de um dos mais
respeitados especialistas em evolução de
vírus, o biólogo russo Eugene Koonin, do
Centro Nacional de Informação Biotecnológica (NCBI), dos Estados Unidos.
Nela, os especialistas reorganizaram os
vírus levando em conta dois critérios: o
tipo de composto usado para armazenar
as informações genéticas – a molécula de
ácido ribonucleico (RNA) ou a de ácido
desoxirribonucleico (DNA) – e o nível de
semelhança entre certos genes compartilhados pelo maior número possível de

cila (U), o RNA costuma ser encontrado
na natureza na forma de uma fita simples,
embora nos vírus essa fita também possa ser dupla. Ele é mais maleável e pode
desempenhar mais funções biológicas
do que um parente próximo: o DNA, que
tem a base timina (T) no lugar da uracila e é encontrado como fita simples ou
dupla. O DNA funciona apenas como
uma espécie de manual de instruções
de como produzir um novo vírus, uma
célula ou um organismo multicelular. Já
o RNA pode desempenhar esse papel,
mas também pode funcionar como uma
enzima, acelerando reações químicas; ou
como um mensageiro, que traduz e leva
a receita de como fazer proteínas até as
fábricas de proteínas das células.
Os vírus distribuídos pelos outros três
domínios guardam as informações genéticas na forma de DNA: em uma fita simples, caso dos Monodnaviria, ou em fita
dupla, como nos seres formados por células, como ocorre com os Varidnaviria e
os Duplodnaviria – o que distingue os dois
últimos é uma proteína do capsídeo, o envoltório que protege o material genético.
A existência desses quatro domínios
permite aos pesquisadores tirar uma
conclusão sobre a história evolutiva dos
vírus. Ela indica que cada um desses grupos é composto de espécies que descendem de um ancestral comum, que teria
existido bilhões de anos atrás. Como são
quatro domínios, teriam existido quatro
ancestrais, que, por terem características
genéticas bem distintas, devem ter surgido em momentos diferentes. “Os dados disponíveis até o momento indicam
que, com base nas relações evolutivas,
não é possível unificar todos os vírus em
uma só categoria nem inferir que tenha
existido um ancestral comum a todos os
vírus”, conta Zerbini.
A ocorrência de múltiplos surgimentos,
aliás, é outra característica que diferencia
os vírus dos seres formados por células.
Análises de cerca de 350 genes comuns
aos organismos celulares (da bactéria da
tuberculose às samambaias; das amebas
aos gorilas-das-montanhas) indicam que
todos descendem de um ancestral comum, um ser unicelular que existiu entre
3,5 bilhões e 4,5 bilhões de anos atrás.
Os vírus quase sempre são colocados
em um grupo à parte dos seres vivos
formados por células. Por esse motivo,
alguns virologistas dizem que eles costumam ser definidos pela negação: não

são bactérias, não são fungos, não são
plantas e muito menos animais. Mas nem
sempre foi assim.
Martinus Beijerinck, o botânico holandês que usou pela primeira vez o termo
vírus para nomear um agente infeccioso,
supunha que eles fossem vivos. Ele repetiu experimentos feitos em 1892 pelo
botânico russo Dmitri Ivanovsky (18641920), que havia filtrado um extrato de folhas doentes de tabaco usando um material de poros muito finos, capazes de reter
as menores formas de vida conhecidas à
época (fungos e bactérias). Assim como o
russo, Beijerinck constatou que o líquido
remanescente era capaz de causar doença
e que o agente patogênico nele contido
se reproduzia em células em proliferação.
Em uma apresentação feita em 1898 à
Academia de Ciências de Amsterdã, chamou o líquido de fluido vivo contagioso
ou vírus (veneno ou toxina, em latim) e
afirmou que continha um agente infeccioso de natureza desconhecida.
A caracterização posterior desses
agentes mostrou que eram feitos de
proteínas e uma proporção pequena de
ácidos nucleicos – RNA ou DNA, os componentes dos genes. Proteínas e ácidos
nucleicos, ao lado de açúcares e gorduras, formam os quatro grupos de componentes químicos comuns a todos os
organismos celulares. Embora tivessem
dois deles, os vírus foram por algum tempo considerados apenas estruturas proteicas, o que parece ter contribuído para
se dizer que não eram vivos.
Um exemplo famoso de exclusão dos vírus da esfera da vida é a representação de
como os seres vivos se inter-relacionam,
a chamada árvore da vida, proposta nos
anos 1970 pelo biólogo norte-americano
Carl Woese (1928-2012), que só representa
os seres formados por células.
Especialistas como Koonin, que consideram os vírus vivos, julgam que parte do
preconceito se deve ao fato de eles terem
sido estudados por muito tempo apenas
fora das células, quando estão inertes.
Um fato incontestável para os biólogos,
em geral estudiosos dos seres formados
por células, e também para os virologistas é que os organismos constituídos
por células foram as primeiras formas
de vida autônoma a surgir no planeta.
Células são bolsas microscópicas delimitadas por uma camada dupla de um tipo de gordura fluida (lipídeos) contendo
proteínas incrustadas. Só as células são

VÍRUS DNA
Podem inserir seu material genético
no da célula e se reproduzem no
núcleo e no citoplasma

1 Proteínas virais

reconhecem seus receptores
e o vírus adere à superfície
da célula, perdendo
seu envelope externo
Vírus
Citoplasma

Capsídeo

2 No interior da célula,

o envelope proteico
mais interno (capsídeo)
é digerido, liberando o
material genético viral (DNA)

3 O material

genético
do vírus migra
até o núcleo
DNA
Núcleo
RNA

4 A informação do DNA
viral é convertida em
RNA e enviada para
o citoplasma da célula,
onde são produzidas
proteínas virais

5 No núcleo,

novas cópias do
material genético
do vírus são
sintetizadas

6

O DNA do vírus
pode ser inserido
no material
genético da célula
e permanecer
latente

Proteínas do vírus
recém-fabricadas vão
para o núcleo e se
agregam, envolvendo
cópias do DNA viral

7

DNA da
célula

Novos vírus são
exportados para
o citoplasma
e depois para
o exterior da célula
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equipadas com os componentes necessários para realizar, sem auxílio externo,
três fenômenos quase sempre associados
à ideia de vida: ter capacidade de gerar
energia, de se reproduzir e de acumular
alterações que podem ser passadas a gerações futuras – ou seja, evoluir. Os vírus,
independentemente de quando e quantas
vezes tenham surgido, até acumulam alterações genéticas muito mais rápido do
que os outros organismos, mas só obtêm
energia e sintetizam novas cópias de si
próprios se estiverem no interior de uma
célula, quase sempre escravizada. Longe das células, são inertes e inofensivos.
“Os vírus estão na fronteira entre o
vivo e o não vivo, no limiar em que a química se transforma em vida”, afirma o virologista Eurico Arruda, da Universidade
de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto.
Especialista em vírus que causam doenças respiratórias, Arruda recentemente
constatou que o vírus influenza (da gripe)
não se aloja apenas nas células que revestem o nariz, a boca, a garganta e a árvore
respiratória. Ele infecta também células
do sistema de defesa que povoam as amídalas (tonsilas) e adenoides, estruturas
localizadas na garganta que integram o
sistema imune, segundo artigo publicado este ano no Journal of Virology. Ali, o
influenza A pode permanecer silencioso
por longos períodos, mas ainda ser capaz
de causar infecção. “Os vírus são parasitas bioquímicos elegantíssimos, capazes
de se infiltrar no centro de comando das
células e usar o aparato celular para se
propagar e evoluir, causando efeitos biológicos. Para mim, isso é vida”, pontua.
Os virologistas muitas vezes consideram a questão inoportuna ou sem impor-

tância. O biólogo francês André Lwoff
(1902-1994), um dos criadores do ICTV
e ganhador do Nobel de Medicina ou Fisiologia de 1965 por explicar como os
vírus inseriam seu material genético no
DNA de bactérias, afirmou em entrevistas
que a pergunta não interessava ou que
considerá-los vivos ou mortos era uma
questão de gosto. Outros são mais pragmáticos. Afirmam que, dentro das células, os vírus são vivos. Fora são mortos. E
tem ainda gente como o biólogo francês
Patrick Forterre, do Instituto Pasteur, em
Paris, para quem o problema estaria na
definição de vida e organismo, que deveria ser ampliada para descrever melhor
o que se encontra na natureza.

U

m dos argumentos é a abundância
dos vírus, que estão em todos os
ambientes. Estudos genômicos
sugerem que a quantidade de vírus no planeta supera em muito
a dos outros seres vivos juntos. Segundo
análises de amostras de água do mar, existem de 3 milhões a 100 milhões de cópias
de vírus em apenas um mililitro. Extrapolado para todos os oceanos, chega-se a um
total inimaginável de 1031 exemplares de
vírus, número 10 bilhões de vezes maior
do que o total de estrelas no Universo.
Um cálculo publicado em 2005 na revista Nature pelo virologista Curtis Suttle,
da Universidade da Colúmbia Britânica,
no Canadá, informa que, colocados um
ao lado do outro, esses vírus preencheriam quase 100 vezes o diâmetro da Via
Láctea, apesar de serem submicroscópicos – têm de 30 a 600 nanômetros de
diâmetro. “Por infectarem e muitas vezes
matarem as algas microscópicas, os vírus

Aglomerado de
cópias do vírus da
varíola, doença
que matou cerca
de 300 milhões de
pessoas no
mundo durante
o século XX
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podem reduzir de 3% a 4% a produção
de oxigênio nos oceanos”, conta o virologista Fernando Spilki, da Universidade
Feevale, no Rio Grande do Sul. “Eles estão entremeados à teia da vida e ao funcionamento do planeta”, explica Spilki,
especialista em doenças virais transmitidas pela água e presidente da Sociedade
Brasileira de Virologia (SBV).
Incapazes de existir por conta própria,
os vírus são hóspedes por excelência e
estão onde quer que haja vida. Infectam
bactérias, arqueias, protozoários, plantas
e animais – e certas espécies de vírus só se
reproduzem na presença de um vírus de
outra espécie. Apesar de o número pequeno catalogado pelo ICTV, alguns cálculos
sugerem que 320 mil espécies de vírus
podem infectar células de mamíferos.
A partir do momento em que penetram
na célula, os vírus assumem o comando
com mais ou menos sutileza. Os vírus de
DNA costumam ser mais gentis, como
um hóspede educado que se instala em
um quarto e usufrui do que está à disposição. Nas células de mamíferos, em
geral, seu material genético migra até o
núcleo e, em alguns casos, incorpora-se
ao DNA celular (ver infográfico na página 23). Podem permanecer adormecidos
por longos períodos ou já de saída usar a
maquinaria celular para fazer cópias do
seu material genético e de suas proteínas.
Os vírus de RNA, por sua vez, têm a
vantagem de nem sempre precisar chegar
ao núcleo. As informações para sua replicação já se encontram em uma linguagem
pronta para ser lida pelas ferramentas da
célula que duplicam o material genético
e produzem proteínas (ver infográfico na
página 22). Eles, no entanto, costumam
obrigar as células a reorganizarem seus
recursos. “São como um hóspede voluntarioso que chega para passar uma noite e na manhã seguinte mudou todos os
móveis de lugar”, conta Zerbini, fazendo
referência a um artigo publicado em 2010
na revista Cell por Nolwenn Jouvenet,
hoje pesquisadora do Instituto Pasteur,
em Paris, e Sanford Simon, da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos.
Esse modo de ação, apesar das exceções, ajuda a entender por que os vírus
de RNA costumam provocar doenças
mais graves, como a poliomielite, o sarampo, a raiva, a Aids, a Covid-19 ou a
febre hemorrágica causada pelo ebola.
A despeito da agressividade dos vírus
de RNA, um dos vírus mais letais para

a humanidade tinha DNA como material genético: o vírus da varíola, que matou cerca de 300 milhões de pessoas somente no século passado.
Os vírus que causam doenças humanas
são de longe os mais estudados, embora
sejam relativamente poucos (por volta
de 250 espécies). Em muitas situações,
porém, os vírus nem sempre são nocivos
e podem até contribuir para a sobrevivência do hospedeiro ou ainda ser usado
de modo a beneficiar o ser humano. Em
um artigo publicado em 2007 na revista
Science, a equipe da bióloga norte-americana Marilyn Roossinck, então pesquisadora da Fundação Samuel Roberts Noble,
descreveu uma associação mutuamente
benéfica entre um vírus, um fungo e uma
planta encontrados em solos com temperatura de até 65 graus Celsius do Parque
Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Roossinck e seu grupo encontraram
na gramínea Dichanthelium lanuginosum
o fungo Curvularia protuberata, com o
qual convive em harmonia. Em testes
em laboratório, o grupo constatou que
o fungo e a planta só suportavam o calor
por causa de uma proteína do vírus que
infectava o fungo. O vírus possibilitava a
sobrevivência dos hospedeiros que, em
troca, permitiam a multiplicação controlada do fungo, em uma relação que os
biólogos chamam de mutualismo.

IMAGEM FRED MURPHY / CDC ILUSTRAÇÃO FERNANDO CARVALL

E

m outras situações, apenas um
dos hospedeiros é beneficiado. É
o que ocorre com as vespas parasitas das famílias Braconidae e
Ichneumonidae. Esses insetos se
reproduzem depositando os ovos em
lagartas, que servem de alimento para
suas larvas. As larvas só sobrevivem ao
sistema de defesa das lagartas por causa de um vírus encontrado no ovário da
vespa. Quando ela injeta seus ovos, infecta a lagarta com esse vírus, o Polydnavírus, que inibe o funcionamento do
sistema imune. “Essa interação entre o
vírus e a vespa levou a se adotar a disseminação do inseto como forma de fazer o controle biológico de lagartas que
atacam plantações de cana-de-açúcar”,
conta o virologista Bergmann Ribeiro, da
Universidade de Brasília (UnB), especialista em vírus que atacam a lagarta de
mariposas e borboletas, os baculovírus.
Já faz algumas décadas esses vírus são
aspergidos em lavouras de soja como
forma de controlar pragas.

Os virologistas dizem que, vivos ou
não, os vírus influenciaram de modo importante a vida no planeta. Um motivo
é a forma como muitos deles interagem
com as células de seus hospedeiros: seja
introduzindo novos genes, seja ajudando
no intercâmbio de genes entre espécies
distintas, ao saltar de uma para outra. O
sequenciamento do genoma humano, por
exemplo, revelou que 8,3% dos genes de
nossa espécie são de origem viral. Outro
fator que contribui para aumentar a diversidade é que os vírus replicam seu material genético rapidamente e com menos
controle sobre os erros, o que favorece
o acúmulo de mutações que podem ser
transmitidas às gerações seguintes.
Os vírus são os grandes causadores de
epidemias. Apenas neste século já são
cinco: três por coronavírus, uma por zika
e outra por ebola. Por essa razão e pelo fato de eles serem muitos e muito diversos,
os especialistas recomendam há tempos
que se mantenha o olho nos vírus. No
trabalho em que fizeram o levantamento dos vírus causadores de doenças nos
seres humanos, publicado em 2012 na
revista Philosophical Transactions of the
Royal Society of London, o zoólogo Mark
Woolhouse e seus colaboradores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, deixaram um alerta. “Parece inevitável que
novos vírus continuem a surgir nos seres
humanos”, escreveram. “Por esse motivo,
é necessário que se crie um sistema eficaz
de vigilância global para novos vírus.” n
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“EU FICO
CUTUCANDO
OS ALUNOS E
TENTO PASSAR
UMA MENSAGEM
POSITIVA”

C

oordeno um laboratório no Instituto
de Bioquímica Médica da UFRJ que

faz pesquisas sobre o sistema nervoso.
Somos 28 pessoas: 5 pós-doutorandos,
6 alunos de doutorado, 8 de mestrado,
além do corpo técnico e 6 alunos de
iniciação científica. Foi um baque quando
a UFRJ recomendou que as atividades
fossem reduzidas ao essencial.
Conseguimos manter projetos em
andamento e preservar as coisas mais
importantes. Estamos trabalhando de
forma remota, mas dois alunos precisam
ir ao laboratório uma vez por semana
para concluir trabalhos.
Cada pessoa do grupo tem uma história
diferente – um vive em casa onde tem
uma pessoa em grupo de risco para
Covid-19, outro pertence a uma família
em que há situação de perda de emprego
e de salário. Abri uma conta no Zoom e
estou tentando manter todo mundo ativo.
Fazemos discussões sobre artigos em
andamento; o grupo se organiza para
cantar parabéns para quem faz
aniversário. Eu fico cutucando os alunos,
mando artigos. Tento passar uma

Projetos
Replicação e efeitos celulares de rinovírus em tecidos linfoides. (nº 18/25605-6); Modalidade Auxílio à Pesquisa –
Regular; Pesquisador responsável Eurico de Arruda Neto
(USP); Investimento R$ 182.909,72.
2. Infecção de tecidos linfoides por vírus influenza
(nº 15/25975-0); Modalidade Bolsa de Doutorado; Bolsista Ítalo de Araújo Castro; Pesquisador responsável Eurico
de Arruda Neto (USP); Investimento R$ 234.032,57.

Artigos científicos
KOONIN, E. V. et al. Global organization and proposed
megataxonomy of the virus world. Microbiology and
Molecular Biology Reviews. 4 mar. 2020.
CASTRO, I. A. et al. Silent infection of B and CD8 + T lymphocytes by influenza a virus in children with tonsillar
hypertrophy. Journal of Virology. 16 abr. 2020.
JOUVENET, N. e SIMON, S. M. Viral houseguests undertake
interior redesign. Cell. v. 141, n. 5, p. 754-6. 28 mai. 2010.
SUTTLE, C. A. Viruses in the sea. Nature. v. 437, p. 35661. 14 set. 2005.
Márques, L. M. et al. A virus in a fungus in a plant: Three-way symbiosis required for thermal tolerance. Science.
v. 315, p. 513-5. 26 jan. 2007.
WOOLHOUSE, M. et al. Human viruses: Discovery and
emergence. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. v. 367, n. 1604, p. 2864-71. 19 out. 2012.

mensagem positiva e mostrar que
estamos no mesmo barco. Mas me
preocupo porque alguns nem estão
respondendo aos meus e-mails.
Tenho três filhas. As duas mais
velhas estão trabalhando em casa, mas
acompanhar a caçula, de 11 anos, que
está estudando on-line, exige atenção.
Tenho que dedicar umas boas horas da
manhã para a rotina doméstica. Confesso
que, para ter um pouco de sossego, venho
acordando de madrugada para trabalhar
um pouco. Tenho conseguido umas
boas horas de produção dessa forma.
Quando amanhece, dou um cochilo,
e aí vamos em frente.

FERNANDA DE FELICE é professora do Instituto de
Bioquímica Médica (IBqM) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordena um grupo de
pesquisa sobre a doença de Alzheimer.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES
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O BRASIL
COMEÇA
A TESTAR
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Coleta de sangue em
Pelotas (RS) para
realização de teste
rápido no âmbito do
estudo Epicovid19-BR

A fim de entender a dinâmica da
pandemia, iniciativas tentam
ampliar escala de diagnósticos para
Covid-19 no país
Yuri Vasconcelos

DANIELA XU / UFPEL

O

Brasil tenta, enfim, conhecer o
tamanho da pandemia do novo
coronavírus, cujo primeiro caso
foi notificado há mais de três
meses, em 26 de fevereiro. Nas
últimas semanas, foram iniciados programas de testagem em
massa e começaram a ser divulgados os
primeiros resultados de estudos epidemiológicos que podem ajudar o país a
compreender a dinâmica da doença e a
traçar estratégias para combatê-la. Entre
os principais projetos destacam-se a pesquisa nacional Evolução da Prevalência
de Infecção por Covid-19 (Epicovid19-BR), coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, um estudo-piloto na capital
paulista liderado pelo Grupo Fleury e
um programa de testes em larga escala
promovido pelo governo de São Paulo.
Especialistas são unânimes em afirmar
que essas iniciativas são importantes porque o Brasil é um dos países que menos
testa sua população. Segundo o Ministério
da Saúde, a taxa de testagem no fim de
maio era de 4,2 mil exames por milhão
de habitantes, o menor índice entre as
nações com mais casos. Na ocasião, 871,8
mil exames moleculares do tipo RT-PCR,
que detectam fragmentos do RNA do vírus em amostras colhidas no fundo do
nariz ou garganta, haviam sido realizados
no país, sendo 460,1 mil processados em
laboratórios da rede pública e 411,7 mil
nos cinco maiores laboratórios privados.

O órgão não informou o número de testes
sorológicos rápidos que detectam a presença de anticorpos no sangue.
“O Brasil deveria testar em larga escala
para reduzir o número reprodutivo efetivo [índice referente ao contágio entre
pessoas], seguindo protocolos orientados
a identificar os indivíduos infectados,
isolá-los e permitir o rastreamento de
seus contatos, com a adoção de medidas
de distanciamento físico, isolamento social e quarentena”, diz o epidemiologista
Hélio Neves, da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo.
“Demorou muito para termos disponíveis no país, em volume razoavelmente
adequado, os testes RT-PCR, o que ainda
não foi plenamente resolvido.”
Outro gargalo apontado pelos especialistas é a lentidão no processamento dos
exames. “Embora se divulgue a ampla
capacidade das dezenas de laboratórios
públicos e privados em realizar testes
moleculares, na prática isso não ocorre.
Muitos municípios ainda não estão habilitados e orientados para o uso de tais
testes”, destaca Neves. No fim de maio,
mais de 2 milhões de testes RT-PCR estavam na fila para serem processados
na rede pública. Além disso, a falta de
um insumo trivial, o swab, espécie de
cotonete para coleta das amostras de
indivíduos suspeitos, também contribui
para o baixo número de exames no país.
Na tentativa de imprimir um novo ritmo de testagem, o Ministério da Saúde

lançou em maio a estratégia Diagnosticar para Cuidar, que prevê a aplicação
de 46,2 milhões de testes até o mês de
setembro. Desse total, 24,2 milhões são
diagnósticos de biologia molecular RT-PCR e 22 milhões de exames rápidos
por sorologia. Nas primeiras semanas
do programa, 8 milhões de testes haviam
sido repassados aos estados. O plano do
ministério é que os exames moleculares
sejam aplicados em até sete dias do início dos sintomas, quando o vírus está
agindo no organismo do paciente. Já os
testes rápidos, que identificam em poucos minutos a resposta imunológica do
organismo à infecção, devem ser realizados após o oitavo dia de aparecimento
dos sintomas.
A estratégia adotada em São Paulo segue linha similar. A intenção do governo
paulista é realizar até agosto 1,3 milhão
de exames RT-PCR e 2 milhões de testes
rápidos. Segundo declaração do hematologista Dimas Tadeu Covas, diretor
do Instituto Butantan e coordenador
do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, com a ampliação do
diagnóstico o estado deverá atingir um
índice de 27 mil exames por milhão de
habitantes, próximo ao verificado em
alguns países europeus – em meados de
maio, o Ceará era o estado com a maior
taxa de testagem, de 5,4 mil exames por
milhão de pessoas.
Com o programa paulista, pessoas com
sintomas leves da doença passaram a ser
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testadas com o exame RT-PCR, que, até
então, só era destinado a pacientes internados e a profissionais da saúde com
sintomas. Já os testes sorológicos rápidos
foram direcionados numa primeira fase a
agentes de segurança pública e seus coabitantes, começando pelos que atuam na
capital paulista. Em seguida, será a vez
de profissionais da saúde e familiares de
pessoas que tiveram contato com doentes.
O senão dos testes rápidos – cuja coleta
de sangue é feita com uma perfuração na
ponta do dedo por uma lanceta – é que,
se forem aplicados nos primeiros dias da
infecção, quando o organismo ainda não
está produzindo os anticorpos IgM e IgG,
apresentarão resultado negativo, quando,
na verdade, a pessoa já estaria doente. A
produção de IgM começa a partir do sétimo ao décimo dia de infecção, enquanto a de IgG, de efeito mais permanente,
que, supõe-se, deve proteger a pessoa de
futuras infecções, se dá depois de cerca
de 15 a 20 dias de contaminação.
Além disso, especialistas advertem para a baixa confiabilidade de alguns kits
de diagnóstico rápido em uso no país.
Estudo feito pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, liderado pelo hepatologista Hugo Perazzo,
revelou que os 16 testes analisados no
fim de março apresentavam baixa sensibilidade – ou seja, sua capacidade de
identificar corretamente os indivíduos
doentes era reduzida.
“Esses testes podem ser úteis na
emergência médica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil”, apontou o
estudo, publicado na revista The Brazilian Journal of Infectious Diseases. “En-

tretanto, é importante destacar que
a taxa de resultados falsos negativos dos testes que
detectam anticorpos IgM para Sars-CoV-2, utilizados
para diagnóstico
da Covid-19 na fase aguda, variou de
10% a 44%.” A equipe analisou todos os
16 testes aprovados
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até
aquele mês – hoje já são mais de 100.
O estudo foi feito a partir dos dados de
sensibilidade e especificidade (a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não têm a doença,
evitando falsos positivos), informados
pelas empresas quando solicitam a liberação do produto na Anvisa. Isso porque
os testes estão sendo aprovados apenas
a partir da análise das informações fornecidas pelos solicitantes dos registros,
sem avaliação laboratorial prévia.
“A Anvisa flexibilizou algumas regras
para permitir a avaliação mais célere dos
pedidos de registro de produtos destinados ao enfrentamento da Covid-19. Isso
inclui os testes, que não são previamente
analisados em laboratório, mas que estão
sendo monitorados em parceria com o
INCQS [Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde, da Fiocruz] e o
Ministério da Saúde”, informou Leandro Rodrigues, gerente-geral de Produtos para Saúde da Anvisa. No fim de

COM BAIXA ACURÁCIA,
OS TESTES RÁPIDOS PODEM
APRESENTAR RESULTADOS
IMPRECISOS E CONFUNDIR
A POPULAÇÃO
maio, dois dos 20 testes monitorados
pelo INCQS haviam sido considerados
“insatisfatórios”.

U

m dos kits analisados pela Fiocruz
é fabricado pela empresa chinesa
Wondfo. O governo federal adquiriu um lote de 5 milhões de unidades do teste. Sua sensibilidade
é de 86%, o que representa um risco de
falso negativo de 14%, índice elevado
para emprego na clínica médica. Por isso, especialistas afirmam que os exames
sorológicos rápidos não são ideais para
a realização de diagnósticos, apontando
quem teve ou não Covid-19, nem servem
para liberar pessoas da quarentena por,
supostamente, já terem adquirido anticorpos contra o vírus – o propalado
passaporte de imunidade, sobre o qual
ainda restam muitas dúvidas.
Desde o final de abril, as farmácias
estão autorizadas a fazer testes rápidos
na população para detectar anticorpos
do vírus Sars-CoV-2. A decisão da Anvisa

Testagem por
drive-thru em
shopping de
São Paulo: para
evitar filas
e aglomerações
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visou ampliar a oferta e a rede de testagem e reduzir a demanda em serviços
públicos de saúde. A medida foi criticada por especialistas. “Por causa da baixa
acurácia, exames sorológicos rápidos
não devem ser utilizados em farmácias.
Eles confundem a população”, pondera
a bióloga Natalia Pasternak, fundadora
do Instituto Questão de Ciência e pesquisadora colaboradora do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade
de São Paulo (ICB-USP).
De acordo com a pesquisadora, esses
testes são indicados apenas para uso em
estudos epidemiológicos, em que a taxa
de falsos negativos pode ser corrigida
por ferramentas estatísticas. É isso que
está sendo feito pela equipe da UFPel
que coordena a pesquisa de prevalência nacional Epicovid19-BR. Previsto
para ser realizado em 133 municípios
brasileiros, o levantamento usa o kit de
diagnóstico do laboratório Wondfo. No
total, 99.750 pessoas serão testadas por
equipes do Ibope, em três etapas, com
um intervalo de 21 dias entre elas.
“No início, uma de nossas maiores preocupações foi a escolha do teste. Embora
os testes sorológicos rápidos não sejam
tão precisos quanto os processados em
laboratório, eles são a escolha óbvia para
estudos em larga escala, como o nosso”,
disse a Pesquisa FAPESP o epidemiologista Aluísio Barros, do Centro de Pesquisas
Epidemiológicas da UFPel e um dos coordenadores do projeto Epicovid19-BR. “A
questão operacional do campo em uma
pesquisa de cobertura nacional é fundamental. Por isso, optamos por um teste
fácil de aplicar. No balanço entre a logística e a validade, o teste é muito bom.”
Os resultados da primeira fase da pesquisa, feita em maio, mostraram uma prevalência de Covid-19 na população das
localidades visitadas de 1,4%, índice sete
vezes maior do que as estatísticas oficiais apontavam. Extrapolando para o
conjunto dos brasileiros, a estimativa da
Epicovid19-BR sugere que o número de
contaminados no país deve ser de cerca
de 2,5 milhões de pessoas, bem mais do
que os 365 mil casos confirmados à época.
O estudo também mostrou que o país
ainda estava longe de atingir a imunidade
coletiva ou de rebanho, quando 70% da
população teria que ter contraído o vírus.
Quando isso ocorre, o elevado número de
pessoas imunes bloqueia a transmissão
do vírus, por haver pouca gente susce-

tível, e a epidemia fica sob controle. Até
que isso aconteça, entretanto, haverá uma
quantidade excessiva de mortes.

E

picentro da pandemia no país, a
capital paulista também iniciou
um levantamento por amostragem para saber o número de pessoas com anticorpos contra o novo
coronavírus. Coordenado pelo Grupo
Fleury, Ibope e Instituto Semeia, o mapeamento foi realizado em seis bairros
da capital – os três com mais óbitos e os
três com maior incidência da doença. Os
resultados da primeira fase mostraram
que 5,2% da população dessas regiões já
tiveram contato com o vírus.
“Um diferencial do nosso estudo é que
as equipes colhem sangue na veia – e
não na ponta do dedo, como no caso dos
testes rápidos”, informa o infectologista
Celso Granato, diretor clínico do Grupo
Fleury e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “O exame, da
empresa chinesa Snibe, é analisado por
uma metodologia de quimioluminescência, com sensibilidade e especificidade
ao redor de 90%.”
Granato explica que os resultados da
pesquisa dão uma radiografia momentânea da proporção da população que
poderia estar imune ao vírus nos bairros
visitados. Com a realização da segunda
etapa de visitas, que prevê a coleta de
sangue em todas as regiões da cidade,
será possível calcular a velocidade de
disseminação do vírus. “É assim que vamos conhecer a dinâmica da epidemia
entre nós”, afirma Granato.
Especialista em modelagem teórica
e computacional em saúde, o físico Domingos Alves, pesquisador do Centro
de Informação e Informática em Saúde (Ciis) da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP (FMRP-USP),
destaca a importância dos estudos epidemiológicos, como os realizados pela
UFPel e pelo Grupo Fleury. “Eles revelam um cenário mais realista da pandemia. Hoje, não temos noção do que
ocorre no país, pois testamos apenas os
casos que requerem internação. A subnotificação é alarmante”, afirma Alves.
“Testar em massa permite acompanhar
a evolução da epidemia, isolar quem está doente e reduzir a circulação de pacientes sintomáticos e assintomáticos.
E pode ajudar a definir o relaxamento
das medidas de quarentena.” n
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“NESSE ENSAIO
CLÍNICO
HÁ UM GANHO
DE EXPERIÊNCIA
EMOCIONAL
FORTE”

U

m dos primeiros artigos sobre
a Covid-19 mostrou que condições

prévias associadas à hipertensão e ao
diabetes estavam ligadas a uma evolução
desfavorável do quadro de pacientes.
Essas doenças estão no espectro

da obesidade, tema do Centro de
Pesquisa em Obesidade e Comorbidades
[OCRC], que coordeno na Unicamp.
Em fevereiro começamos a buscar
interfaces da nossa pesquisa com a nova
doença. Vi uma oportunidade de estudar
a bradicinina. É uma substância que pode
ser produzida em quantidade grande
pelo organismo como resposta
a processos inflamatórios. Há casos em
que a inflamação pulmonar tem levado
à morte em poucas horas pacientes com
Covid-19. Nossa hipótese é: se a gente
inibir a ação da bradicinina, talvez
a inflamação pulmonar diminua.
A FAPESP abriu uma chamada
emergencial e o nosso projeto foi
aprovado. O protocolo determina que
o ensaio seja feito com pacientes graves.
Um grupo recebe uma droga que inibe
um dos receptores da bradicinina.
Outro grupo toma um inibidor da síntese
de bradicinina. E o terceiro grupo, de
controle, recebe apenas o tratamento
padrão. Serão avaliados 30 pacientes.
Eu já tinha participado de estudos
clínicos, mas esse é diferente. Os médicos
sabem que estão sujeitos a se contaminar.
Há um ganho de experiência emocional
forte. A equipe já estava montada quando
uma estudante decidiu abandonar
a residência e um pós-doc resolveu não
participar porque não se sentiram
preparados para enfrentar o estresse.
O comprometimento e os relatos dos que
trabalham no projeto são emocionantes.

LICIO VELLOSO é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas
(FCM-Unicamp) e coordenador do Centro de Pesquisa
em Obesidade e Comorbidades, um dos 17 Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepíd) apoiados
pela FAPESP.
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A DIMENSÃO
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C
Essenciais para
o planejamento de políticas
de contenção da Covid-19,
sistemas para notificação
de casos no Brasil podem
apresentar atrasos de
até 60 dias nos registros

Christina Queiroz

Formulário-padrão
para registros de casos
da OMS: diretrizes
da organização têm
orientado a estruturação
de sistemas de notificação
em todo o mundo

onhecer o universo de pessoas
infectadas representa medida crucial para mensurar a
dimensão de pandemias e definir políticas de saúde pública.
No caso do vírus Sars-CoV-2,
causador da Covid-19, é importante para estabelecer a pertinência de promover o confinamento geral
da população de determinada cidade
ou região, a duração do distanciamento
social ou o momento mais apropriado
para relaxar medidas geralmente tão
imprescindíveis quanto impopulares.
Idealmente, tais dados seriam obtidos
por intermédio da aplicação maciça
de testes na população. Quando não é
possível, o diagnóstico clínico da doença torna-se um importante indicador,
ainda que menos preciso, do número
de infectados. São esses dados que vão
alimentar os sistemas de notificações da
Covid-19, que, no Brasil, envolvem duas
ferramentas oficiais: o e-SUS Vigilância
Epidemiológica (e-SUS VE) e o Sistema
de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). O primeiro deles é utilizado para o registro de
casos leves da doença, que não exigem
hospitalização, enquanto o segundo inclui pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
causada por diferentes vírus, entre eles
o Sars-CoV-2. No Sivep-Gripe, é possível
acompanhar o histórico do paciente no
hospital até o desfecho do caso.
De modo geral, um sistema de notificação funciona com base em uma
definição de caso da doença, que é padronizada a partir de um conjunto de
sinais e sintomas, de maneira que as
instituições de saúde possam utilizar o
mesmo protocolo para identificar pacientes. Em pandemias, essas diretrizes são estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), que, para a
Covid-19, desenvolveu um formulário-padrão envolvendo a coleta de dados
dos pacientes em três momentos: na data
de internação; se for o caso, na data de
ingresso na UTI; e, depois, na saída do
hospital. Além disso, conforme orientação da organização, os casos devem ser
registrados como confirmados (quando há testagem laboratorial), suspeitos
(quando estão presentes os sintomas
clínicos, mas os pacientes não foram
testados) ou prováveis (quando indivíduos que apresentam sintomas têm

relação epidemiológica com pacientes
confirmados; aqueles que estiveram em
áreas afetadas; ou nos casos em que os
testes para identificação da doença foram inconclusivos).
Tais diretrizes têm orientado a estruturação dos sistemas de notificação em
diferentes partes do mundo, inclusive no
Brasil. Cada país, no entanto, define os
critérios a serem utilizados na vigilância da doença. Aqui, tanto a contagem
de infectados como a de mortos pela
doença inclui apenas os casos confirmados, enquanto em outros países são incorporados também os casos prováveis.
A Covid-19 é uma doença de notificação obrigatória. No Brasil, ela se soma
a cerca de outras 50 enfermidades como sífilis, meningite e sarampo. Fazem
parte dessa lista doenças que requerem
medidas de monitoramento por parte
das autoridades sanitárias, com o objetivo de evitar ou controlar possíveis
surtos. Normalmente novos casos são
registrados de forma compulsória no
Sistema de Informação de Agravos em
Notificação (Sinan). Lançada pelo Ministério da Saúde no começo dos anos
1990, a ferramenta dispõe de uma base
de dados que tem subsidiado a criação
de políticas de prevenção e controle para diferentes enfermidades. O fato de
depender da transferência de arquivos
das secretarias municipais e estaduais
de Saúde, no entanto, torna-a pouco funcional para situações que demandam
atualização de dados em tempo real.
Com isso, a notificação de casos da
Covid-19 não está sendo feita no Sinan:
passou a ser realizada em sistemas específicos, que podem ser atualizados
on-line e não demandam transferência
de arquivos. Um deles é o e-SUS VE, que
foi lançado em 23 de março e é utilizado
para notificar pacientes com síndrome
gripal. O sistema está apto a registrar como suspeitos, confirmados ou descartados os casos que cumpram a definição de
síndrome gripal, ou seja, de indivíduos
com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre,
acompanhada de tosse, dor de garganta,
coriza ou dificuldade respiratória. “Um
dos problemas dessa plataforma é que
ela cataloga casos suspeitos, mas não
permite que nenhum hospital atualize
as fichas epidemiológicas com os resultados de exames, quando são realizados.
Apenas as secretarias de Saúde e alguPESQUISA FAPESP 292 | 31

mas poucas instituições conseguem fazer
isso”, observa a médica epidemiologista
Ana Freitas Ribeiro, coordenadora do
Serviço de Epidemiologia do Instituto de
Infectologia do Hospital Emílio Ribas e
professora de pós-graduação da Universidade Nove de Julho (Uninove). O fato
de o Ministério da Saúde ter orientado a
população com sintomas leves a observar
eventual desenvolvimento da doença em
casa também impacta o e-SUS VE. “Se
por um lado essa foi uma estratégia para
aliviar o sistema de saúde para que possa
concentrar esforços no atendimento a
pacientes graves, por outro, também tem
ocasionado uma enorme subnotificação
de casos”, analisa.

E

nquanto o e-SUS VE é utilizado
para o registro de pacientes com
sintomas de síndrome gripal, os
casos confirmados ou suspeitos
de Covid-19 que evoluíram para
SRAG são registrados na plataforma
Sivep-Gripe. Ela vem sendo utilizada
por hospitais de todo o país para notificar pacientes internados com SRAG,
de registro compulsório na pandemia de
influenza A (H1N1), em 2009, e atualmente na pandemia de Sars-CoV-2. A
plataforma possibilita o acompanhamento de todo o histórico do paciente
durante a internação hospitalar até o

desfecho do caso. O médico sanitarista
José Olímpio Moura de Albuquerque, da
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
da Secretaria Municipal da Saúde (Covisa-SMS) de São Paulo, explica que o
sistema passou a ser utilizado para registrar casos de Covid-19 que evoluíram
para SRAG após a declaração do estado
de transmissão comunitária da doença,
no dia 20 de março. “Isso significa que,
enquanto os hospitais tiverem leitos disponíveis para internação, a grande maioria dos pacientes graves da Covid-19, que
representam entre 10% e 20% dos casos
totais da doença, tende a ser notificada
no sistema”, diz.
Se eventualmente os hospitais não
puderem mais receber pacientes e os
doentes permanecerem em suas casas,
episódios graves da doença deixarão de
ser registrados no Sivep-Gripe. Com a
lotação dos leitos destinados a pacientes da Covid-19 em algumas regiões do
país, o avanço da pandemia deverá, então, passar a ser mensurado a partir dos
dados das centrais de regulação de ofertas de serviços de saúde, que mostram
as filas de espera por leitos em hospitais públicos. Albuquerque explica que
tanto o e-SUS VE quanto o Sivep-Gripe
reúnem informações sobre o perfil do
infectado, com dados sobre sexo, raça,
idade e local de moradia, tornando pos-

A CONTAGEM NO REINO UNIDO
Na Inglaterra, os laboratórios de saúde pública e do Serviço Nacional de Saúde
(NHS) são os responsáveis por informar, por intermédio de um sistema eletrônico,
os resultados de testes positivos para Sars-CoV-2 diretamente à Public Health
England, agência do Departamento de Saúde e Assistência Social do governo.
De acordo com Gwenda Hughes, diretora-adjunta do Serviço Nacional de Infecção
e Saúde Pública da Inglaterra, os demais países do Reino Unido utilizam sistemas
semelhantes. Hughes, que respondeu aos questionamentos da revista por e-mail,
explica que no começo da pandemia eram contabilizadas apenas as mortes
hospitalares por Covid-19.
A partir do final de abril, no entanto, todas as mortes de indivíduos que testaram
positivo para a doença passaram a integrar as estatísticas oficiais, o que envolve,
além daqueles que perderam a vida em hospitais, as mortes registradas em
domicílios particulares e casas de repouso. “Os dados do Escritório de Estatísticas
Nacionais incluem casos confirmados e suspeitos de Covid-19 e se baseiam nas
informações dos atestados de óbito. Porém são divulgados com atraso de 11 dias
devido ao tempo necessário para que as mortes sejam certificadas, registradas
e processadas”, comenta.
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sível identificar o padrão de disseminação da doença. “Na cidade de São Paulo,
por exemplo, entre o final de março e o
começo de abril, esse padrão se caracterizou por uma movimentação rumo às
regiões periféricas”, informa.
Os prazos para notificação compulsória variam segundo o modelo de contágio das distintas doenças. No caso da
Covid-19, o registro de casos suspeitos
deve ser feito em um intervalo de até 24
horas. Para atender a essa exigência, os
hospitais procuram inserir os dados do
paciente no Sivep-Gripe no momento
da internação, coletando amostras de
material biológico para identificação do
vírus causador da doença respiratória,
conforme a médica epidemiologista Carla Gianna Luppi, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e que atua no
Centro de Referência e Treinamento em
Doenças Sexualmente Transmissíveis e
Aids (DST/Aids) do estado de São Paulo. Com o resultado do exame laboratorial em mãos, o profissional consegue
atualizar a ficha de saúde do paciente
no Sivep-Gripe.
Apesar do esforço de alguns hospitais
em realizar a notificação de casos suspeitos com a maior agilidade possível, muitas vezes é preciso lidar com dificuldades
operacionais. Ribeiro, do Emílio Ribas,
conta que algumas instituições ainda utilizam fichas de papel que dependem de
malote para serem enviadas às unidades
regionais de vigilância em saúde, encarregadas de inserir os dados no Sivep-Gripe.
No município de São Paulo, há 27 unidades que atuam com essa função.
Embora a notificação no Sivep-Gripe
de casos suspeitos ocorra logo no momento da internação, os hospitais precisam identificar o vírus respiratório que
causou a SRAG antes da finalização do
registro no sistema, confirmando a infecção pelo Sars-CoV-2, por outro agente,
ou caracterizando o caso como não especificado, quando não é possível determinar a etiologia da doença. Enquanto
isso não acontece, o caso permanece em
aberto e não integra a contagem oficial
das secretarias e do Ministério da Saúde.
Mesmo assim, nos boletins epidemiológicos das secretarias e do Ministério da
Saúde, são incluídas informações sobre
os casos suspeitos.
Entre a internação do paciente e a confirmação do caso de Covid-19 podem se
passar até 60 dias, prazo estabelecido por
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Maior da América Latina,
o cemitério paulistano
da Vila Formosa registrou
aumento de 50% no número
de sepultamentos realizados
em maio, em comparação
com o mesmo período de 2019.
Excesso de mortalidade
permite estimar reais
impactos da pandemia no
sistema de saúde

portaria de 2005 do Ministério da Saúde
para que os hospitais encerrem cada caso
no sistema. Nesse processo, a testagem
representa elemento central na caracterização do quadro clínico, mas não é
o único. O diagnóstico final considera
também informações sobre a recuperação do doente ou óbito. “Na Covid-19, as
internações podem ser longas, de duas
a três semanas, e só conseguimos concluir o caso no sistema e confirmar ou
descartar a ocorrência da doença após
o desfecho da situação, que pode ser de
alta ou de óbito”, afirma Ribeiro.
De acordo com ela, a investigação de
um caso permite elucidar situações inicialmente consideradas negativas para a
Covid-19 pelo fato de o teste diagnóstico
ter sido realizado em período de difícil
detecção do vírus. No Emílio Ribas, ao
analisar um resultado negativo, a equipe
leva em consideração, quando a amostra
foi coletada, resultados de outras análises laboratoriais, a evolução do paciente

e as características radiológicas antes de
inserir o diagnóstico no Sivep-Gripe. A
contagem oficial do Ministério da Saúde
considera apenas os casos confirmados
por exames laboratoriais, depois de inseridos nos sistemas de notificações da
Covid-19 – ou seja, no e-SUS VE e no
Sivep-Gripe.

A

subnotificação de casos graves
tende a ser baixa em locais onde a rede hospitalar que atende
pacientes da Covid-19 tiver leitos
disponíveis para internação, mas
há um descompasso entre a identificação dos casos e a divulgação dos dados.
Albuquerque, da Covisa-SMS, enfatiza
que atualmente um dos principais gargalos envolve os atrasos nos registros.
“Entre o paciente ficar doente, procurar o serviço de saúde, ser internado e
notificado podem se passar pelo menos
10 dias, conforme a realidade de cada
hospital”, estima.
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SISTEMAS
DE NOTIFICAÇÃO
DA COVID-19

PACIENTE

Casos podem ser
registrados em
duas plataformas
conforme a gravidade
dos sintomas
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LEVES

SINTOMAS
GRAVES

Instituição

Instituição

de saúde sem

de saúde com

internação

internação

Caso suspeito

Caso suspeito
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no e-SUS VE

no Sivep-Gripe

Testagem
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Resultado é incluído

Resultado é incluído

no Gerenciador

no Gerenciador

de Ambiente

de Ambiente

Laboratorial (GAL)

Laboratorial (GAL)

Resultado

Resultado

é registrado na

é registrado na

plataforma

plataforma

e-SUS VE

Sivep-Gripe

Se o teste
der positivo, o caso
entra na contagem
do Ministério da Saúde
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“Em geral, os hospitais não têm equipes específicas para inserir os dados de
pacientes nas ferramentas para notificação de doenças. Mesmo em anos anteriores, quando o sistema de saúde não
estava tão sobrecarregado como agora,
a notificação de um caso de SRAG, por
exemplo, podia levar até um mês para
efetivamente acontecer”, observa o físico Marcelo Gomes, pesquisador em saúde pública do Programa de Computação
Científica da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e coordenador do Infogripe,
plataforma de monitoramento de casos
de Sars no Brasil. Gomes lembra ainda
que outro problema envolve a duplicidade dos registros, na medida em que
um caso pode ser notificado no e-SUS
VE, depois que uma pessoa é atendida
em um posto de saúde, e posteriormente
ser incluído no Sivep-Gripe, caso essa
mesma pessoa precise ser hospitalizada.
“Cada sistema possui sua própria base
de dados e elas não se comunicam. As
secretarias municipais e estaduais têm
procurado eliminar as duplicidades, analisando as fichas dos pacientes nas duas
ferramentas e excluindo, manualmente,
as repetições. Mas é um trabalho que demanda tempo e equipe”, informa Gomes.
O pesquisador observa que a integração entre o Sivep-Gripe e os sistemas dos
Laboratórios Centrais de Saúde Pública
(Lacen), unidades de referência dos estados, também constitui obstáculo para
a sistematização dos dados no sistema
de notificações da Covid-19. Esses laboratórios recebem material biológico
de pacientes internados na rede pública para identificação dos vírus respiratórios associados ao quadro de SRAG,
realizando prova e contraprova. Em um
cenário ideal, quando não há amostras
aguardando processamento, o resultado
de um exame RT-PCR, que faz a detecção direta do vírus em secreção respiratória, leva entre três e cinco dias para
ser conhecido. O dado é então inserido
no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), utilizado pelos Lacen
e que não é integrado ao Sivep-Gripe.
“Com isso, o profissional da saúde precisa acessar o resultado no GAL e atualizar manualmente a ficha do paciente no
Sivep-Gripe”, observa Gomes. Só depois
da inclusão do resultado do exame e da
finalização da ficha na plataforma o caso
passa a ser considerado como confirmado pelo Ministério da Saúde.

No Brasil, as estimativas do número
total de casos têm sido feitas por meio
de projetos vinculados à academia, como a pesquisa nacional Evolução da
Prevalência de Infecção por Covid-19
(Epicovid19-BR), coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no
Rio Grande do Sul. O estudo projetou
que, em maio, o número de contaminados no país era de cerca de 2,5 milhões
de pessoas.
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Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) está disponível na plataforma do Datasus
do governo federal, em que há o
registro dos dados sobre todas as
mortes ocorridas em território nacional. As informações são sistematizadas
a cada dois anos, o que significa que os
dados disponíveis se referem a 2018 –
muito antes, portanto, do registro oficial
de casos da Covid-19.
Além do Sivep-Gripe, o Portal da
Transparência dos cartórios de registro civil também mostra o número de
mortes ocasionadas pela Covid-19 e por
complicações respiratórias em geral.
Um dos problemas dessa plataforma,
na visão de Benilton de Sá Carvalho, do
Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), envolve as diferentes velocidades
de inserção de dados por parte de cada
cartório ou município. Assim, enquanto
alguns incluem a informação na plataforma ao receber a certidão de óbito,
outros podem demorar até três anos.
“Isso não significa que os dados desse sistema são falsos, mas, sim, que são
incompletos”, enfatiza. De acordo com
Carvalho, análises estatísticas dispõem
de mecanismos por meio dos quais é
possível mensurar os números totais de
um fenômeno, ainda que a partir de dados incompletos. Entretanto, para isso,
é fundamental conhecer qual a parcela
de conteúdo faltante, informação que
não é disponibilizada. Outra limitação,
segundo ele, é que a plataforma não dispõe de ferramentas que permitam recuperar retratos de determinado período
do passado.
Além disso, a partir da avaliação de
informações contidas na plataforma, reportagem publicada no jornal Folha de
S.Paulo em 14 de maio identificou que
meio milhão de mortes sumiu dos registros do portal. Segundo a Arpen, os

números excluídos se referem a duplicidades na base do Rio de Janeiro. “A
duplicidade é um problema comum em
grandes bases de dados. Porém, no caso
dos cartórios, os registros de mortos deveriam ser únicos, pois se apoiam no cruzamento de informações sobre RG, CPF
e carteira de trabalho do indivíduo que
faleceu”, diz Carvalho, lembrando que
há quem não tenha esses documentos, o
que dificulta a realização da verificação
nos cartórios e pode levar à duplicidade
de registros. Para ele, a existência de duplicidade nos registros evidencia que os
números do portal não podem indicar os
valores mínimos de óbitos ocorridos no
país. “Pensávamos que as atualizações
poderiam acontecer somente no sentido de elevar a quantidade de mortos
registrados, mas agora sabemos que elas
também podem representar a supressão
de casos, pois outras duplicidades podem
existir”, explica.
Na cidade de São Paulo, de acordo com
o epidemiologista Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (FM-USP), os dados do serviço funerário constituem o panorama
mais preciso para acompanhar a letalidade da Covid-19. “Em até 24 horas, o
serviço funerário entrega uma cópia de
todos os atestados de óbito que recebe
ao Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade [PRO-AIM],
da Secretaria Municipal da Saúde. Com
isso, o programa oferece atualização de
dados sobre mortes no município quase
em tempo real”, destaca. Em análise das
informações desse banco de dados, Lotufo constatou que as mortes por causas
naturais entre janeiro e fevereiro deste
ano ficaram na média dos cinco anos
anteriores. Em março, no entanto, foram registradas 743 mortes a mais, na
comparação com a média do mesmo
período, entre 2015 e 2019; 277 das 743
foram notificadas oficialmente como
Covid-19. O fenômeno, conhecido como
taxa de excesso de mortalidade, permite
calcular os reais impactos da pandemia
no sistema de saúde.
Utilizando a mesma metodologia, o
sistema European Mortality Monitoring
(EuroMomo) analisou a curva de mortalidade entre 23 de março e 19 de abril
em 24 países europeus, identificando a
ocorrência de 100 mil mortes a mais do
que a média observada nos cinco anos
anteriores. n

PESQUISA NA QUARENTENA

“COLOQUEI UMA
MESINHA NO
HOME OFFICE
E MINHA FILHA
DE 4 ANOS
ME ACOMPANHA”

A

fase inicial do isolamento foi
a mais difícil para mim. Trabalho

com melhoramento genético de milho
e sua adaptação às mudanças climáticas
no Centro de Pesquisa em Genômica
Aplicada a Mudanças Climáticas (GCCRC),
uma parceria entre a Embrapa
e a Unicamp. Foi um choque quando a
universidade anunciou em março
a paralisação das atividades. A primeira
coisa que fiz foi passar no supermercado.
Não sabia se tudo ia fechar e minha
reação foi garantir um estoque de comida.
No começo do isolamento, eu não
conseguia trabalhar direito. Ficava vendo
notícias e conversando com colegas
sobre a pandemia. Aos poucos, fui criando
uma nova rotina. Meu marido é professor
da Universidade Federal do Maranhão,
que suspendeu as aulas. Ele ficou
em Campinas conosco e assumiu muitas
tarefas da casa. Temos uma filha de
4 anos. Tenho feito muitas reuniões
de trabalho com ela ao meu lado.
Coloquei uma mesinha perto da minha
e ela me acompanha. Tenho de reservar
tempo para as atividades escolares dela.
Dois dias por semana, a escola faz
reuniões virtuais e ela vê os amiguinhos
e a professora pelo computador.
Continuo tendo atividades presenciais
e, dia sim, dia não, vou ao laboratório.
Trabalho em uma plataforma para
desenvolver plantas tolerantes à seca
e ao calor. Como as atividades não podem
parar, eu, uma aluna de pós-doc e um
aluno de doutorado nos revezamos nos
cuidados das plantas e dos experimentos.
Nosso laboratório tem mais de
20 pessoas, mas só duas podem visitá-lo
a cada dia. Quem precisa ir, tem que
marcar o horário.

JULIANA TEIXEIRA YASSITEPE é pesquisadora
da Embrapa Informática Agropecuária e trabalha
na Unidade Mista de Pesquisa Genômica Aplicada a
Mudanças Climáticas, uma parceria entre a Embrapa
e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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O ENIGMA
Criança indígena
recebe vacina contra
gripe e faz teste de
Covid-19 em Manaus

Pesquisadores investigam por que
uma pequena parcela das poucas crianças
oficialmente infectadas desenvolve
graves inflamações nos vasos sanguíneos
Frances Jones

INFANTIL
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O

s casos confirmados de Covid-19
em crianças e adolescentes variam
entre 0,5% e cerca de 3,5% do total
de pessoas acometidas pela doença
em diferentes partes do planeta.
Essa faixa etária é, de longe, a menos
afetada pela pandemia. Ainda assim, um
pequeno número de meninos e meninas
vem apresentando problemas sérios de
saúde que têm sido relacionados à infecção pelo vírus Sars-CoV-2. Essas graves
e inesperadas manifestações clínicas,
consequência de uma intensa resposta
inflamatória nos vasos sanguíneos e em
diversos órgãos, como o sistema respiratório, cardiovascular e gastrointestinal,
somam-se a várias questões ainda sem
resposta sobre as particularidades da
pandemia na população com até 20 anos
de idade. As crianças e jovens, cujo papel
na disseminação do novo coronavírus

ainda é desconhecido, aparentam ter um
risco menor de serem infectados e de
desenvolver formas graves de Covid-19.
Recentemente, médicos no Reino Unido, na Itália e nos Estados Unidos relataram a ocorrência de uma síndrome inflamatória pediátrica muito provavelmente
associada à pandemia do novo coronavírus. Em 19 de maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em conjunto
com o Ministério da Saúde, a Sociedade
Brasileira de Reumatologia e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),
emitiu uma nota de alerta sobre essa condição aguda e grave, potencialmente fatal. Segundo os médicos, ela parece ser
uma resposta tardia à infecção pelo vírus.
“Já tivemos também casos assim no
Brasil”, diz o pediatra Marco Aurélio
Palazzi Sáfadi, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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abdominais e sintomas
gastrointestinais (vômito e diarreia), além
de inflamação cardíaca.
Alguns testavam positivo para Covid-19; outros não. Na ocasião, a
associação com o vírus
Sars-CoV-2 não pôde
ser estabelecida de forma inequívoca.
Casos parecidos começaram a ser registrados em outros países.
Até 12 de maio, o Departamento de Saúde
do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, havia identificado 102 pacientes com
sintomas semelhantes, alguns deles com
detecção do RNA viral por exames de RT-PCR e a maioria com sorologia positiva,
sugerindo tratar-se de uma manifestação
tardia da infecção pelo Sars-CoV-2. Os
exames de RT-PCR e sorológico indicam,
respectivamente, que a pessoa está ou
esteve infectada pelo vírus.
Médicos do Departamento de Pediatria do Hospital Papa Giovanni XXIII,
na cidade italiana de Bérgamo, primeiro epicentro europeu da pandemia, publicaram em 13 de maio um artigo na
revista The Lancet em que descrevem
10 aparentes casos da doença, sete em
meninos e três em meninas. As crianças
haviam sido internadas apresentando
uma doença similar à de Kawasaki entre
18 de fevereiro e 20 de abril. Os autores
notaram que, no período, houve um aumento de 30 vezes no número de casos
de Kawasaki reportados ali em relação
aos cinco anos anteriores.
Antes da epidemia, o hospital tratava
cerca de um caso da doença de Kawasaki a cada três meses. Segundo o hospital,
o aumento não pode ser explicado pelo
crescimento no número de internações,
porque a instituição internou seis vezes
menos pacientes pediátricos do que fazia
no período pré-pandemia. Das 10 crianças italianas, oito testaram positivo para
anticorpos do Sars-CoV-2. Todos os pacientes descritos no estudo sobreviveram,
mas apresentaram quadros mais graves
do que os das crianças diagnosticadas nos
cinco anos anteriores no hospital com
Kawasaki. Além disso, eram mais velhas
do que os pacientes em geral acometidos
pela doença. Tinham em média 7,5 anos,
enquanto a idade dos casos clássicos de
Kawasaki gira em torno de 3 anos.

COVID-19 PARECE CAUSAR
INFLAMAÇÃO NOS
VASOS SANGUÍNEOS SIMILAR
À DOENÇA DE KAWASAKI
(FCM-SCSP) e coordenador do Serviço
de Infectologia Pediátrica do Hospital
Infantil Sabará, um dos autores da nota
da SBP. “Não temos dados oficiais, mas
recebo relatos de colegas de São Paulo
e de outros estados que acompanham
casos de crianças infectadas pelo Sars-CoV-2 com essa síndrome. Ela se parece
com o quadro da chamada doença de Kawasaki. Mas em algumas crianças, além
dos sintomas dessa síndrome, há ainda
intensa reação inflamatória e choque.”
Relativamente rara, a doença de Kawasaki é uma vasculite (inflamação da
parede dos vasos sanguíneos) sistêmica
de causa desconhecida. Foi descrita em
1967 pelo pediatra japonês Tomisaku Kawasaki. É mais frequente em quem tem
até 5 anos e apresenta incidência elevada
na Coreia do Norte e no Japão, onde chegam a ocorrer anualmente mais de 100
casos por 100 mil crianças. Como não
há um teste específico para confirmar a
doença, o diagnóstico é feito com base
em critérios clínicos e laboratoriais, nos
quais se observam sintomas como febre
persistente, conjuntivite, exantema, edema de língua e de lábios e vermelhidão
na palma das mãos ou na sola dos pés. A
doença é curável, mas se não for tratada adequadamente pode levar à morte.
A principal complicação é a ocorrência
de aneurismas na artéria coronária. No
Brasil, os dados epidemiológicos são escassos, pois não se trata de doença de
notificação compulsória.
Com a pandemia do novo coronavírus,
o primeiro alerta sobre os casos de crianças com uma síndrome multissistêmica
similar à doença de Kawasaki foi disparado por pediatras britânicos no fim de
abril. Quase uma dezena de pacientes
com idades que variavam de 4 a 17 anos
apresentava um quadro de inflamação sistêmica, com febre alta e persistente, dores
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Para o pediatra Lorenzo D’Antiga,
coautor do artigo e diretor da Unidade
de Transplante Pediátrico do Hospital
Papa Giovanni XXIII, as crianças do estudo apresentaram uma forma grave da
doença de Kawasaki que tem como gatilho a infecção pelo Sars-CoV-2. Após a
publicação do artigo na Lancet, outros
10 casos da doença foram registrados no
hospital. Um novo artigo deverá ser publicado em breve. “Ainda é uma doença
rara. Calculamos que atinja uma criança
em cada mil infectadas pelo vírus”, disse
D’Antiga em entrevista a Pesquisa FAPESP. “Mas antes ocorria um caso para
cada 100 mil crianças. É muito importante que os pediatras reconheçam a doença de Kawasaki e tratem os pacientes de
maneira adequada, com imunoglobulina,
esteroides e aspirina. Se não receberem o
tratamento correto, podem morrer.” Há
relatos de ao menos três óbitos de pacientes pediátricos com a síndrome nos
Estados Unidos e um no Reino Unido.

O

pediatra Marco Aurélio Sáfadi, que
também é presidente do Departamento Científico de Infectologia
da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que o movimento nos setores destinados a crianças e adolescentes
nos hospitais brasileiros está relativamente tranquilo. “A nossa experiência – e
a de outros países – mostra que a grande
maioria das crianças e adolescentes infectados tem boa evolução. Há casos graves,
mas são poucos e não tivemos nenhum
óbito até agora nos dois hospitais que
acompanho de perto.”
Ainda não se conhece o motivo pelo
qual as crianças e adolescentes representam uma fração tão pequena do total de
casos e um percentual ainda menor no
universo total de evoluções mais graves
da doença, na comparação com adultos
e idosos. “Há várias teorias, mas nenhuma evidência na literatura que demonstre de maneira categórica o porquê de
as crianças serem poupadas das formas
mais graves ou de terem risco menor de
complicações”, diz Sáfadi.
Uma das hipóteses frequentemente
citadas por médicos e cientistas está relacionada aos receptores do vírus nas células humanas. Já se sabe que o Sars-CoV-2
infecta as pessoas via receptor da enzima
conversora de angiotensina (ACE2), que
pode ser encontrada nos pulmões, no trato gastrointestinal, nos rins, no endotélio

REUTERS / FOTOARENA

e em outros tecidos. “De alguma forma
esses receptores não se alinham, não se
expressam nas crianças da mesma forma que nos adultos”, afirma o pediatra.
Isso explicaria também por que algumas crianças podem apresentar apenas
sintomas gastrointestinais, sem nenhuma
manifestação inicial da doença no aparelho respiratório, como descreveu um
estudo publicado em maio na Frontiers
in Pediatrics, a partir do caso de cinco
crianças internadas no Hospital Infantil
de Wuhan, na China.
Na capital paulista, médicos e pesquisadores da FCM-SCSP e da Universidade
de São Paulo (USP) publicaram o relato de
caso de uma garota de 10 anos infectada
pelo Sars-CoV-2, sem comorbidades, que
apresentou hematúria (sangue na urina)
e apenas leves sintomas respiratórios. “O
sangue na urina é encontrado mais frequentemente em adultos que manifestam
sintomas graves da Covid-19”, conta a
pediatra Flávia Jacqueline Almeida, da
FCM-SCSP, coautora do relato. “Nesse
caso, a menina teve quatro dias de febre
e três dias de hematúria, urinando puro
sangue. Depois disso, não teve mais nada.”

O caso, para Almeida, também deve
servir de alerta para pediatras daqui para
a frente. “Quando virem hematúria, é preciso pensar em infecção por Sars-Cov-2”,
afirma. A médica e outros colegas da
Santa Casa estão testando crianças que
passam pelo pronto-socorro do hospital,
com sintomas de resfriado comum e assintomáticas, para estudar a prevalência
do vírus da Covid-19 nessa população. A
quantidade de crianças portadoras do
vírus, mas assintomáticas, é também um
mistério a ser desvendado. Outra questão em discussão é qual a participação
dos mais jovens na transmissão do Sars-CoV-2. O tema ganha relevância principalmente agora que muitos países estão
saindo da quarentena ou do lockdown
e reabrindo escolas ou avaliando o momento de retomar as aulas.
Segundo um estudo de revisão da University College London (UCL), do Reino
Unido, divulgado em 24 de maio no repositório de preprints medRxiv que ainda
aguarda a revisão por pares para a publicação em uma revista científica, crianças
e jovens de até 20 anos têm 56% menos
risco de contrair a Covid-19. Os dados fo-

Espaço extra entre os alunos
na volta às aulas depois
do pico da pandemia
em Varsóvia, na Polônia

ram resultado da análise sistemática de
18 estudos, selecionados a partir de um
universo de 6.332 trabalhos. Os autores
concluem que os achados sugerem que
as crianças exercem um papel menor na
transmissão do Sars-CoV-2, porque têm
um risco menor de estarem infectadas.
A própria UCL, no entanto, afirma que o
trabalho não fornece informações sobre
a capacidade de transmissão do vírus por
crianças infectadas. n
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PARA PREVER
OS RUMOS
DAS EPIDEMIAS

Bombas de água de
uso público como esta,
em Londres, em
meados do século XIX,
disseminaram a bactéria
causadora da cólera

Aprimorados ao longo de 250 anos,
os modelos matemáticos de doenças
infecciosas, apesar das incertezas,
orientam as ações de combate à Covid-19
Carlos Fioravanti
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É

difícil lembrar de outra situação
em que a modelagem matemática de doenças infecciosas tenha
usufruído de tanta visibilidade
e sido tão prestigiada. “A valorização se deve provavelmente
ao estado de perplexidade gerado pela
epidemia, porque ninguém esperava um
quadro tão sério”, comenta o médico
epidemiologista Eduardo Massad, que
assumiu o cargo de professor de matemática aplicada na Fundação Getulio
Vargas (FGV) no ano passado, depois de
se aposentar na Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FM-USP).
“Nunca antes a modelagem foi tão necessária quanto agora, diante de uma
epidemia que avança tão rapidamente”,
reitera o sanitarista e epidemiologista
Hélio Neves, da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo
(FCM-SC-SP) e coordenador do Comitê Técnico-Científico Covid-19 da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.
Embora ainda ofereçam incertezas,
na medida em que descrevem situações
que mudam com rapidez e das quais têm
apenas dados incompletos, as previsões
do número de casos ou de mortes expressam o conhecimento acumulado durante
pelo menos 250 anos.
O matemático e físico holandês Daniel
Bernoulli (1700-1782), a quem se atribui a primeira modelagem matemática
da propagação de doenças infecciosas,
elaborou uma abordagem que mostrou a
eficácia da técnica de inoculação preventiva contra a varíola, então um problema
comum na Europa.
Bernoulli apresentou suas ideias em
1760 em dois artigos, um na revista Mémoires de mathématique et de physique e
outro na Mercure de France, valendo-se
de parâmetros ainda hoje utilizados para
examinar os rumos de epidemias.

Bernoulli dividiu a população em dois
grupos: os suscetíveis, ainda não infectados; e os imunes, que já tinham adquirido
proteção contra uma doença depois de
a terem contraído. Suas equações consideraram três variáveis, que faziam as
pessoas se moverem do primeiro para o
segundo grupo. A primeira era a taxa de
reprodução da doença ou força média
da infecção, que reflete a transmissão
das pessoas infectadas para as suscetíveis. A taxa de mortalidade decorrente
da doença era a segunda. A última era a
expectativa de vida no momento da infecção. Os cálculos assumiram que a taxa
de imunização seria 100% – a inoculação
era feita com uma agulha bifurcada – e
não haveria risco de transmissão do vírus dos inoculados para os suscetíveis.
A inoculação, ele concluiu, poderia ampliar a expectativa de vida de 26 anos e
7 meses para 29 anos e 9 meses.
CÓLERA EM LONDRES

O surto de cólera de Londres em 1854,
que no início de setembro daquele ano
matou 127 pessoas em apenas três dias,
mostrou a importância do trabalho de
campo, complementar aos modelos matemáticos. Mesmo sem formação específica em epidemiologia, o anestesiologista
inglês John Snow (1813-1858) concluiu
que a doença era causada por água contaminada de uma bomba de uso público na
Broad Street, hoje Broadwick Street, e não
pelo ar fétido da cidade, como pensavam
seus colegas e autoridades do governo,
adeptos da chamada teoria do miasma.
Snow fez um mapa mostrando que as
casas dos que haviam morrido estavam
próximas à bomba de água contaminada.
O mapa convenceu o reverendo Henry
Whitehead (1825-1896) da veracidade
da teoria da transmissão da cólera pela
água e o estimulou a buscar o primei-

ro caso para refazerem o percurso do
surto, com base em seu conhecimento
dos moradores do bairro de Soho, onde
o surto havia começado e se expandia.
“Foi Whitehead quem forneceu [a Snow]
a evidência crucial para determinar o
verdadeiro papel que a bomba desempenhou” no surto de cólera, relatou o linguista norte-americano Steven Johnson
no livro O mapa fantasma (Zahar, 2008).
Snow morreu de infarto aos 45 anos
sem ser reconhecido por suas ideias.
Whitehead acompanhou outro surto de
cólera em Londres, em 1866, desta vez
com o epidemiologista britânico William Farr (1807-1883), um dos fundadores da estatística médica. Por conhecer
as ideias de Snow e estar em um comitê
de saúde do governo, Farr examinou a
água fornecida por duas empresas aos
moradores da cidade. Descobriu que uma
delas fornecia água contaminada e imediatamente ordenou que se afixassem
cartazes alertando os moradores para
não consumirem qualquer água que não
tivesse sido previamente fervida.
O bioquímico William Ogilvy Kermack
(1898-1970) e o epidemiologista Anderson Gray McKendrick (1876-1943), ambos escoceses, do Royal College of Physicians, de Edimburgo, elaboraram uma
teoria sobre a transmissão de doenças
infecciosas, apresentada em artigo de
1927 na revista Proceedings of the Royal
Society A, que se tornou a base para as
modelagens atuais. Foi o modelo SIR,
correspondendo às iniciais de três grupos, os suscetíveis, os infectados e os
recuperados, que aprofundou os conceitos de Bernoulli. Durante uma epidemia, as pessoas mudam de um grupo
para outro à medida que uma pessoa infectada transmite o agente causador de
uma doença para uma comunidade de
indivíduos mais ou menos suscetíveis.
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C

om base nesses conceitos, a partir
dos anos 1980 Massad examinou
os mecanismos de transmissão de
malária, sarampo, dengue, febre
amarela e, mais recentemente, síndrome
respiratória aguda grave (Sars), zika,
entre outras doenças infecciosas, quando possível propondo novas estratégias
de prevenção. Em 1992, com base em
seus cálculos, a Secretaria do Estado
da Saúde de São Paulo (SES-SP) economizou cerca de US$ 15 milhões ao
vacinar apenas as crianças entre 1 e 10
anos, em vez de seguir a recomendação
da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) e imunizar toda a população

entre 9 meses e 15 anos, com a vacina
tríplice, contra sarampo, caxumba e
rubéola (ver Pesquisa FAPESP nº 8).
Detalhada em um artigo publicado em
1993 na revista Epidemiology & Infection,
a estratégia paulista se provou acertada.
“Usamos o modelo SIR, com muitos
mais compartimentos”, explica o físico
Roberto Kraenkel, professor do Instituto
de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista (IFT-Unesp). Com colegas
da USP e da Universidade Federal do
ABC (UFABC), ele coordena o Observatório Covid-19 BR, plataforma on-line
lançada em 15 de março com análises
sobre a evolução do número de casos
da doença no Brasil. “Dividimos a população em suscetíveis, expostos, mas
não infecciosos, e infecciosos, por sua
vez divididos em graus leves e graves e
hospitalizados ou não. Por fim, há os removidos, porque estão imunes ou porque
morreram”, conta.
A equipe do Observatório reúne atualmente 40 pesquisadores do Brasil, dos
Estados Unidos e da Alemanha. “Eles
são super-rápidos”, observa Neves, da
Santa Casa e da Secretaria Municipal
da Saúde, que fornece os dados sobre

Mapa original de John Snow do bairro de Soho, em Londres, em 1854. Os quadrados e retângulos
pintados de preto representam as casas das pessoas que tiveram cólera
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os casos registrados na capital paulista.
“Apresento um problema, eles fazem os
cálculos e as estimativas e em três horas
dão uma resposta.”
Segundo ele, as previsões sobre o número de casos e de mortes estão sendo
úteis para planejar a ampliação da rede
de laboratórios de testes diagnósticos e
de leitos em hospitais, o uso de escolas
e centros esportivos para receber pessoas com a forma mais leve da Covid-19
e o trabalho nos cemitérios públicos. “A
taxa de ocupação dos hospitais municipais não tem passado de 60%, porque
estamos ampliando o número de leitos
continuamente”, diz Neves. “O maior
problema é que não sabemos quando
será o pico da epidemia.”
Um dos grupos do Observatório determinou as cidades com maior risco de
disseminar e de receber o vírus de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dos
três estados da região Sul e nos nove da
Nordeste, com base no fluxo rodoviário.
Os estudos foram publicados em abril
como preprint na base de artigos científicos Scielo.
“Tão importante quanto o tamanho
dos municípios para o espalhamento
do vírus é o número de conexões ou de
linhas rodoviárias de ônibus com outras cidades”, explica o ecólogo Paulo
Guimarães, pesquisador do Instituto
de Biociências da USP e coordenador
da análise sobre o estado de São Paulo.
Por essa razão, segundo ele, Campinas
e São José do Rio Preto têm uma vulnerabilidade alta, proporcionalmente
maior que a população, por causa das
conexões, a primeira com 214 cidades e
a segunda com 135.
“O diálogo entre os especialistas de
áreas diferentes tem sido muito produtivo”, reitera a epidemiologista Maria
Amélia Veras, da FCM-SC-SP, que colabora com o Observatório examinando os dados enviados e as conclusões.
“As modelagens tentam se aproximar da
realidade com parâmetros previamente
conhecidos, por causa de doenças semelhantes”, ressalta. De fato, um grupo de
epidemiologistas da Fundação Oswaldo
Cruz se apoiou em um banco de dados
sobre gripe no Brasil, o Infogripe, para
prever os rumos da Covid-19 no país. Outro, da Universidade de Brasília, adaptou
um modelo matemático usado na epidemia de sarampo para estudar o alcance
da doença na Grande São Paulo.

IMAGEM SNOW, J. ON THE MODE OF COMMUNICATION OF CHOLERA, 2ND ED, JOHN CHURCHILL, NEW BURLINGTON STREET, LONDON, ENGLAND, 1855 / WIKIMEDIA ILUSTRAÇÃO FERNANDO CARVALL

A epidemia avança, de acordo com taxas de transmissão e letalidade que variam desde o início até o fim, e termina
quando os suscetíveis, depois de terem
sido infectados, tornam-se imunes e se
recuperam ou morrem.
O modelo SIR ganhou refinamentos.
O R passou a significar removidos, incluindo, além dos recuperados, os mortos, principalmente a partir da década de
1970, quando a modelagem matemática
começou a ser feita por computadores.

O MODELO SIR BÁSICO
DE DESCRIÇÃO DE UMA EPIDEMIA

PESQUISA NA QUARENTENA

Apresentado em 1927, tornou-se a base conceitual
para as análises de epidemias nas últimas décadas
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de cinco anos em que o pesquisador
precisa se esforçar bastante para
conseguir financiamento, publicar e fazer
pesquisa de ponta. Em casa, vivemos

“O principal limite dos modelos é a
qualidade da informação que os alimenta, porque estamos examinando fenômenos que mudam rapidamente”, pondera
Veras. Ainda que se tenham evidências
de que a Covid-19 seja mais grave em
pessoas com mais de 60 anos, não se sabe a taxa de transmissão entre grupos
de idades diferentes nem o número real
de pessoas infectadas, já que apenas as
hospitalizadas são testadas.

O

utro problema que contribui para
a incerteza dos resultados é que
a taxa inicial de transmissão do
vírus entre as pessoas, a chamada
R0, transforma-se em taxa efetiva, Re,
ao longo da epidemia. Valores acima de
1 indicam que o número de casos está aumentando, próximos a 1 indicam
estabilidade, abaixo, uma redução de
casos novos.
No final de abril na cidade de São Paulo, o Re oscilava ao redor de 1, o que significa que uma pessoa transmitia o vírus
para outra, em média. “Estamos em uma
fase de número estável de casos, mas
ainda é um número alto, da ordem de
100 a 200 novos casos graves por dia no
município”, diz o ecólogo da USP Paulo Inácio Prado, um dos coordenadores
do Observatório Covid-19. “Não é uma
situação confortável, embora seja melhor do que o crescimento exponencial

da primeira quinzena de março, quando
o Re estava entre 2 e 3.”
Ainda não se conhece a real dimensão
da epidemia no país por causa do acúmulo de testes diagnósticos ainda a serem
feitos. “O represamento dos exames gera
uma subnotificação e faz com que, nos
modelos, a epidemia pareça mais lenta
do que é na realidade”, diz Kraenkel.
“Corrigimos os modelos à medida que
os dados chegam, mas sempre temos um
risco enorme de errar”, diz Massad. Segundo ele, só será possível conhecer o
provável alcance da pandemia depois de
pelo menos um ano que ela tiver terminado, por meio da chamada soroprevalência, que indica, por meio de exames
de sangue, a proporção de pessoas com
anticorpos contra o vírus em relação ao
número de casos registrados de pessoas
infectadas. n

essa pressão em dose dupla. Minha
esposa, Mônica Kersch-Becker, também
bióloga, é professora na mesma
universidade e está em situação idêntica.
A pandemia veio em um momento
em que estamos preparando projetos
para apresentar a agências de fomento.
Quando nossos laboratórios
interromperam suas atividades,
transferimos o trabalho para casa
e instalamos no quarto os nossos
computadores. Mas raramente trabalhamos
juntos. De manhã, ela trabalha e eu
cuido das crianças. Temos um garoto
de 7 anos e uma menina de 4. De tarde,
eu é que vou para o computador.
A música tem me ajudado a recuperar
o equilíbrio. Já toquei em uma banda
no Rio Grande do Sul e, na quarentena,
comecei a compor de novo, em uma
parceria a distância com amigos. Como
eu tinha acabado de aprovar um projeto
sobre mudanças climáticas na National
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Science Foundation, fiz uma música

BERNOULLI, D. Essai d’une nouvelle analyse de la mortalite causee par la petite verole et des avantages de
l’inoculation pour la prevenir. Mémoires de mathématique et de physique, presentés à l’Académie Royale des
Sciences. n. 1. 1760.

sobre o impacto do desmatamento na

Os demais artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
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JOHNSON, S. O mapa fantasma – Como a luta de dois
homens contra o cólera mudou o destino de nossas
metrópoles. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

biodiversidade e o risco de pandemias.
Aprendi a usar um software de edição
de vídeo e consegui fazer um clipe
(bit.ly/2zujhp8).

GUILHERME BECKER é professor assistente do
Departamento de Ciências Biológicas da Universidade
do Alabama, nos Estados Unidos.
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ENTREVISTA
SERGIO MACHADO REZENDE

JUNTOS
CONTRA A COVID-19
Físico é um dos coordenadores
do Comitê Científico de Combate
ao Coronavírus no Nordeste,
que aconselha os governadores
da região
Marcos Pivetta

C

onfinado desde março em sua casa no Recife, o físico carioca Sergio
Machado Rezende, professor titular emérito da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), tinha como única tarefa urgente durante a
pandemia de Covid-19 revisar as provas de seu livro-texto Fundamentals of magnonics. A obra, em inglês, trata dessa área pouco conhecida
da física quântica e deve ser lançada pela editora científica Springer em
meados deste ano. No dia 29 de março, um domingo, Rezende recebeu um
telefonema que mudaria sua rotina de isolamento nas semanas seguintes:
foi convidado para ser, ao lado do neurocientista Miguel Nicolelis, da
Universidade Duke, dos Estados Unidos, um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, uma iniciativa do Consórcio
Nordeste, criado em março de 2019 por representantes dos governos dos
nove estados da região. Aos 79 anos, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia
(ocupou o cargo entre julho de 2005 e dezembro de 2010) aceitou o desafio. Atrasou um pouco a revisão do livro-texto e passou a trabalhar para
arregimentar pesquisadores para colaborar com o comitê, encarregado
de formular recomendações técnicas para os governadores sobre como
administrar a escalada de casos da doença. Nesta entrevista, o físico fala
sobre os trabalhos do comitê e a situação da Covid-19 no Nordeste, que
tem um terço dos casos oficiais da doença no país e quase 30% dos óbitos.
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Rezende em casa:
uma de suas
funções é redigir
o boletim com as
recomendações do
comitê científico

ARQUIVO PESSOAL

Como começou seu envolvimento com
o comitê científico?
Sou físico, trabalho com algo muito alienante, nanotecnologia. Em épocas muito
ruins, como a atual, normalmente posso
ficar alienado do mundo. Hoje não tenho
nenhum envolvimento com governos ou
política. No dia 29 de março, um domingo, o representante de Pernambuco no
Consórcio Nordeste, Antônio Figueira,
ex-secretário da Saúde e hoje assessor
especial do governador [Paulo Câmara,
PSB], me ligou e disse que o consórcio
iria criar um comitê científico. Ele me
convidou para ser um dos coordenadores
do comitê. Respondi que não entendia
nada de saúde. Em seguida, Carlos Gabas, secretário-executivo do consórcio,
me ligou reforçando o convite. Disseram
que eu seria uma espécie de coordenador

de gestão do comitê, e o Miguel Nicolelis,
médico e neurocientista, seria o coordenador da saúde. Acabei aceitando. Achei
que iria apenas ajudar e não teria muito
trabalho. Mas me enganei. É um trabalho
monstruoso. Hoje o comitê tem 15 membros, incluindo os dois coordenadores e
representantes dos estados [na verdade
14, pois o representante do Rio Grande
do Norte saiu em 20 de maio]. Em 1º de
abril, tivemos uma reunião com os governadores, que tinham muitas perguntas,
dúvidas e sugestões sobre a Covid-19.
Em seguida, nós, do comitê, passamos
a nos reunir diariamente, de forma virtual, para discutir o que fazer.
O principal objetivo do comitê é estimular a ação conjunta dos estados do
Nordeste contra a pandemia?

O principal objetivo é trocar informações
e experiências e ter ações articuladas por
meio do consórcio. A maior parte das
ações é feita individualmente pelos estados e prefeituras. Como há muitos aspectos em comum nos estados do Nordeste,
a ideia é somar esforços. Criamos nove
subcomitês, como os de epidemiologia,
de virologia e vacinas, de equipamentos
hospitalares e de simulações. Cada um
deles é coordenado por um membro do
comitê e inclui pessoas do Nordeste indicadas pelos representantes do consórcio.
Hoje há cerca de 100 participantes, todos
especialistas, trabalhando nos subcomitês, que produzem propostas e recomendações. Os subcomitês encaminham essas
propostas para o comitê. Mais ou menos
a cada semana produzimos um boletim
com as recomendações.
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O boletim é enviado para quem?
Ele vai diretamente para os governadores e os representantes dos estados.
Temos grupos de WhatsApp. O boletim
também fica disponível em nosso site
quase imediatamente. Ele não tem dia
certo para sair. É preciso que haja uma
densidade de informações para produzi-lo. Tivemos até agora sete boletins,
quase um por semana.
A situação da pandemia no Nordeste é
muito diferente do que ocorre em outras
partes do Brasil?
Acho que não. A situação é parecida com
a de São Paulo, Rio de Janeiro e de outros
lugares. A pandemia está se agravando
nas periferias das regiões metropolitanas
do Nordeste, como vemos nas grandes
cidades do país, e também no interior.
Todos os boletins começam falando da
importância do distanciamento social. O
primeiro era bem genérico. Tratava da
importância do distanciamento social, da
necessidade de apoio às pessoas menos
favorecidas, de articulação das fundações
de pesquisa. À medida que os subcomitês
foram fazendo recomendações, baseadas
na experiência das pessoas e também
nos artigos científicos que estão saindo
todo dia, eles começaram a ser mais específicos. Cada subcomitê tem seu grupo de WhatsApp e de troca de e-mails.
Eles repassam muita informação e papers. O segundo boletim explicou como
os subcomitês funcionavam. Lançamos
também um comunicado em que defendemos o uso de máscaras quando as
pessoas tivessem que sair de casa. Havia
uma controvérsia se a máscara ajudava
ou não nessa situação.
O comitê se posicionou sobre o uso da
cloroquina?
Sim. No terceiro boletim, não recomendamos o emprego da cloroquina para
tratar pacientes de Covid-19, independentemente da gravidade do caso. Embora houvesse médicos em nosso grupo
que eram a favor de seu uso, fizemos essa recomendação baseados em artigos
científicos que não mostravam melhora
significativa e ainda apontavam risco
aumentado de problemas cardíacos e de
mortes quando esse medicamente era
usado. No quarto boletim, falamos do
que chamamos de brigada emergencial
da saúde. Um dos problemas dos municípios do interior do Nordeste é a falta
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A PANDEMIA
ESTÁ SE
AGRAVANDO
NAS PERIFERIAS
DAS REGIÕES
METROPOLITANAS
DO NORDESTE
E TAMBÉM
NO INTERIOR
de médicos. Algumas cidades só tinham
os profissionais do programa Mais Médicos, que foi extinto no início do governo
Bolsonaro, e hoje estão sem esses profissionais. As brigadas da saúde podem
ser formadas por estudantes de medicina
que estariam se formando agora em junho se não tivesse ocorrido a pandemia.
Eles ainda não são médicos, mas podem
ocupar uma posição remunerada, com o
nome que se achar mais adequado, algo
como técnico em saúde, e trabalhar sob
a supervisão de um médico mais experiente. Isso poderia ser feito até a distância, com o auxílio de ferramentas de
internet. Outra proposta nossa, que causou polêmica, é encontrar uma forma de
revalidar o diploma de médicos formados no exterior. Para isso, o médico tem
de passar por um exame denominado
Revalida. Mas, por dificuldades do governo federal, o Revalida não é aplicado
desde 2017 [em 14 de maio, o Ministério
da Educação divulgou que vai aplicar o
Revalida em duas fases, em outubro e em
dezembro deste ano]. Sugerimos que as
universidades estaduais com curso de
medicina assumissem a responsabilidade
de revalidar esses diplomas.
Mas essa medida tem base legal?
Parece que não tem. A proposta causou
uma reação muito grande dos conse-

lhos corporativos de medicina. Fomos
muito criticados com o argumento de
que essa medida seria uma forma de
contratar gente sem preparo. A reação
ocorreu antes de qualquer governador
tomar qualquer medida, apenas diante
da proposta. Então o presidente do consórcio, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez uma consulta formal sobre
essa possibilidade aos ministérios da
Educação e da Saúde. Mas não obteve
resposta. Mesmo sem esse aval, o governo do Maranhão tomou uma iniciativa
concreta. Em 8 de maio, a Universidade
Estadual do Maranhão lançou um edital,
em caráter emergencial, para iniciar o
processo de validação de até 45 médicos
diplomados no exterior.
Quantos profissionais já se juntaram a
essas brigadas?
O movimento ainda é muito pequeno,
foi iniciado há poucas semanas. Estamos
apenas começando. Não estou informado
sobre os números ainda.
O comitê sugere a adoção do lockdown
nos estados do Nordeste para conter
a disseminação do novo coronavírus?
No início de maio, enfatizamos a necessidade de tornar mais rigoroso o isolamento social. Sugerimos alguns critérios
quantitativos para que os governos decretassem o lockdown. Os estados deverão adotar essa medida quando a ocupação dos leitos hospitalares ultrapassar
80% e, ao mesmo tempo, a curva de casos e de mortes de Covid-19 permanecer
ascendente. Na verdade, já ultrapassamos essa situação. Sabemos que na maior
parte do Brasil temos um confinamento
inferior a 50%. Temos um grupo que faz
simulações da evolução da pandemia
com ferramentas sofisticadas, que inclui
o físico José Soares, da Universidade Federal do Ceará (UFC), o astrofísico José
Dias do Nascimento Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), o físico Roberto Andrade, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA),
entre outros. Eles sempre trabalharam
com simulações, mas não na área da saúde. A partir da porcentagem de pessoas
em confinamento, esse grupo simula o
comportamento da curva de casos, se ela
sobe ou cai. Esse tipo de dado é muito
importante para ser discutido com os
políticos que tomam decisões. Há cerca de um mês, o governador do Ceará,

Camilo Santana (PT), queria flexibilizar
o isolamento. Mas, em uma audiência,
Soares mostrou ao governador que os
baixos índices de confinamento não permitiam afrouxamento. O governador se
sensibilizou, foi até a televisão explicar
a situação e até mostrou uma figura com
a evolução da curva de casos. O ideal é
que mais de 70% das pessoas obedeçam
ao confinamento. Quando essa porcentagem é mantida, ocorre a diminuição do
crescimento da pandemia em duas semanas. No Brasil, só Fernando de Noronha conseguiu fazer isso. Eles fecharam
o aeroporto e fizeram um confinamento
de três semanas. Hoje não tem mais caso
de Covid-19 lá.
Esse índice de 70% de adesão ao confinamento é difícil de ser atingido e
mantido.
Mas há um país com 96 milhões de habitantes que conseguiu isso e não teve
uma morte por Covid-19, o Vietnã [até
21 de maio, apenas 324 casos da doença
tinham sido oficialmente registrados no
país e nenhum óbito]. Estive lá há cinco
anos e fiquei muito impressionado com
tudo, era o país que mais crescia na Ásia.
Assim que o novo coronavírus surgiu na
China e começou a se espalhar pela Coreia, o Vietnã trancou as fronteiras e fez
um lockdown rigoroso. Eles têm uma vantagem: o povo vietnamita aprendeu a fazer lockdown na guerra contra os Estados
Unidos [entre 1954 e 1975]. Em certas
regiões do Vietnã, as famílias ficavam
anos escondidas em cavernas, debaixo
do solo. Eles são muito disciplinados e
obedientes. No Brasil, temos dois problemas. Um é a falta de disciplina. Na Europa, sobretudo na Alemanha, quando os
governos decretam que é preciso fazer
confinamento, as pessoas obedecem. Somos, por razões diversas, desobedientes.
Mas em alguns países latinos da Europa, como Itália e Espanha, muitas
pessoas demoraram para cumprir o
isolamento.
O Brasil tem mais casos de Covid-19 do
que toda a América do Sul, onde todos
também têm sangue latino. Aqui temos
um segundo agravante da situação: a
questão política, o mau exemplo do presidente da República. Desde a chegada
da pandemia no país, não há uma semana
sem um mau exemplo dele. Ele já disse
que a doença não passava de uma gripe,

de um resfriado, que ela não chegaria
aqui. Foi a aglomerações e as promoveu.
No dia a dia, quais são suas funções no
comitê científico?
Sou membro de dois subcomitês. Um é o
de pesquisa, formado por dirigentes das
nove fundações de apoio à pesquisa do
Nordeste. Felizmente, todas estão funcionando, embora algumas com poucos
recursos. Fazemos reuniões por vídeo e
trocamos informações por WhatsApp.
Também estou no grupo de simulações.
Mas meu papel mesmo é ajudar na gestão. As pessoas trocam muitas informações. Sempre lembro que precisamos fechar as projeções até um determinado dia
e ter um conjunto unificado de análises.
Todas as projeções que temos mostram
que o pico da doença no Nordeste não
será atingido antes de 15 de junho. Mas
nós não divulgamos muito essa projeção,
pois ela tem um grau de incerteza e depende de uma série de variáveis. Além
disso, essa informação pode causar uma
sensação de desânimo na população por
sinalizar um tempo de isolamento muito longo. Outra função minha é redigir a
primeira versão do boletim. Em seguida,
outros membros do grupo fazem sugestões, adicionam mais detalhes. Nicolelis,
que está confinado em São Paulo, tem um
papel fundamental. Ele atua diretamen-

NO BRASIL,
TEMOS
DOIS PROBLEMAS
DURANTE
A PANDEMIA.
UM É A FALTA
DE DISCIPLINA.
O OUTRO É A
QUESTÃO POLÍTICA

te em várias questões e conseguiu atrair
colaboradores voluntários de São Paulo
e de outros estados. Também estamos
usando projeções que foram feitas pelo
Instituto de Matemática e Estatística da
Universidade de São Paulo (IME-USP).
Criamos no nosso site o projeto Mandacaru, aberto a voluntários que queiram
nos ajudar. Estamos produzindo mapas
dinâmicos da pandemia. Alguns não estão no nosso site, mas no que chamamos
de sala de situação virtual. Nicolelis e eu
acessamos essa sala virtual e podemos
pedir para que seja feita uma determinada simulação.
Segundo dados oficiais, os três estados do Nordeste com situação mais
preocupante são Ceará, Pernambuco
e Maranhão. Essa também é a avaliação de vocês?
Sim. A pandemia agora está se interiorizando. Por isso, no nosso penúltimo
boletim, pedimos que os governadores
fechassem as estradas do Nordeste. Isso,
no entanto, ainda não foi feito. É preciso
botar a força policial nas rodovias para
multar e impedir a viagem de pessoas
que não tenham uma justificativa para
se deslocar. A quantidade de carros nas
estradas é menor do que antes da pandemia, mas ainda é grande. O vírus é levado
pelas pessoas. Só deveria ter passagem
livre caminhões com cargas essenciais
e ônibus com pessoas acomodadas de
forma espaçada, usando máscara, e que
tivessem sido testadas. Há um mês, a
Paraíba implantou bloqueios nas estradas que dão acesso ao estado. Em 11 de
maio, Pernambuco decretou o lockdown
até o fim deste mês. O Ceará também está
em lockdown. O Maranhão esteve, mas
acabou de deixá-lo.
Os governos estaduais seguem a maioria
das recomendações do comitê científico?
Algumas são acatadas por todos os estados, ainda que em momentos distintos,
uns antes, outros depois. No final de abril,
o governador de Sergipe assinou um decreto que flexibilizava o isolamento social. Nós fizemos uma nota criticando o
decreto, Nicolelis deu entrevista para a
televisão, também contrária à medida, e,
no dia seguinte, o governador Belivaldo
Chagas (PSD) voltou atrás e alterou o
decreto. Os governadores têm seguido
nossas recomendações, e por isso ficamos
satisfeitos e motivados para trabalhar. n
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LAÇOS EM
RECUPERAÇÃO
Estudo registra altos índices
de confiança da sociedade
na ciência em meio à pandemia
Rodrigo de Oliveira Andrade

Dados de pesquisa feita
com 10 mil pessoas de
10 países* apontam para
um aumento do índice
global de confiança
em médicos, cientistas
e instituições globais e
nacionais de saúde
Percentual dos que consideram
que nesse momento é preciso
ouvir mais os cientistas e
menos os políticos no que diz
respeito a assuntos sobre o
novo coronavírus
*PAÍSES
PESQUISADOS:
BRASIL, ÁFRICA DO
SUL, ALEMANHA,
CANADÁ, COREIA
DO SUL, ESTADOS
UNIDOS, FRANÇA,
ITÁLIA, JAPÃO,
REINO UNIDO
FONTE
2020 EDELMAN
TRUST BAROMETER
SPECIAL REPORT:
TRUST AND THE
CORONAVIRUS

85%

89%

Mundo

Brasil

S

e há alguns meses a ciência
sofria com a desconfiança de
parte da população brasileira
(ver Pesquisa FAPESP nº 284),
hoje ela é vista pelo público
como a principal ferramenta
para combater a Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus
(Sars-CoV-2) ainda sem tratamento específico. Os reflexos dessa mudança na
percepção da sociedade podem ser observados em um levantamento publicado
em abril e realizado em 10 países, entre
eles o Brasil, sobre o índice de confiança
pública em atores políticos, científicos e
sociais no atual contexto de pandemia.
Executada pela agência global de comunicação Edelman, a pesquisa ouviu
10 mil pessoas, mil de cada país, e mostrou que, para 85% dos entrevistados, é
preciso agora ouvir mais os cientistas e
menos os políticos no que diz respeito
a assuntos sobre o novo coronavírus. No
Brasil, essa porcentagem chegou a 89%
das pessoas ouvidas.
Os cientistas também aparecem como
a fonte mais confiável de informação
sobre a Covid-19 para 91% dos entrevistados brasileiros, seguidos de médicos
pessoais (86%). No mundo, organizações
médicas internacionais, como o Centro
de Controle de Doenças dos Estados
Unidos (CDC) e a Organização Mundial

da Saúde (OMS), aparecem como fontes
mais confiáveis para 75% e 72% dos entrevistados, respectivamente. Autoridades governamentais receberam 48% das
indicações de confiança no geral; e 53%
no Brasil. Ao mesmo tempo, no mundo,
74% afirmaram que os governos e as autoridades médicas deveriam compartilhar mais informações sobre novas descobertas científicas sobre o Sars-CoV-2
e, para 69%, essas informações deveriam
tratar de avanços na obtenção de uma
vacina contra o vírus.
Na avaliação do biólogo Atila Iamarino, que há 13 anos atua como divulgador
da ciência na internet, os resultados sugerem que a ciência está recuperando
parte do prestígio outrora perdido, em
maior ou menor grau, em sociedades do
mundo todo, inclusive no Brasil. “Em
tempos de crises de saúde, como a que
estamos vivendo com o novo coronavírus, é natural que as pessoas busquem
respostas rápidas e concretas da ciência”, diz. “Os pesquisadores estão atendendo a essa demanda, seja por meio de
pesquisas com foco no desenvolvimento de uma nova vacina ou na obtenção
de uma estratégia de tratamento contra a doença, seja por esclarecimentos
e orientações sobre como lidar com o
vírus em entrevistas na mídia e na internet.” Esse engajamento também tem

como um de seus reflexos o aumento
recente no número de cientistas que se
tornaram colunistas em alguns dos principais meios de comunicação do país.
Essa demanda social, contudo, não
é um processo isento de efeitos colaterais. Segundo o biólogo, ela está ligada, em grande medida, à ansiedade e à
insegurança associadas à falta de uma
estratégia comprovadamente segura e
eficaz contra a nova doença. “Há um
impulso primário das pessoas em se
apegar a qualquer coisa que as ajude
a restabelecer a sensação de controle
sobre suas próprias vidas. Em uma situação de pandemia, esses sentimentos
abrem caminho para uma cobrança mais
intensa por respostas rápidas da ciência
e também pela busca desesperada por
alternativas que se apresentem como
possível solução para o problema, como
um protocolo, um ritual ou um medicamento ‘milagroso’”, comenta. Esse comportamento ficou evidente no frisson a
respeito das supostas potencialidades
da hidroxicloroquina, apesar da falta de
estudos científicos que comprovem sua
eficácia em pacientes com a Covid-19.
Iamarino sugere ainda que esse comportamento não é exclusivo do público. “Mesmo alguns cientistas estão se
apegando a fórmulas rápidas”, destaca
o divulgador de ciência.
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Para o filósofo Marcos Nobre, pesquisador e atual presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap),
a pandemia de Covid-19 pode ser uma
oportunidade para os cientistas mostrarem à sociedade como a ciência funciona
e por que ela é importante para o desenvolvimento dos países. “A pior coisa que
os cientistas podem fazer agora é tentar
buscar a adesão da sociedade com base na falsa promessa de que terão uma
resposta para a doença em um tempo
determinado”, diz.
O físico Peter Schulz, da Faculdade
de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
secretário-executivo de comunicação
da mesma instituição, compartilha dessa
preocupação. Para ele, é importante que
os cientistas deixem claro que a ciência
não é uma prateleira de resultados prontos e produtos mágicos. Pelo contrário. “O
momento é de ser transparente e reforçar
a ideia de que a ciência é um processo
lento e complexo, baseado em métodos,
e seus resultados precisam ser submetidos à avaliação de outros cientistas da
mesma área para serem validados – e que
esses aspectos constituem algumas das
suas principais qualidades.”
A crise do novo coronavírus também
pode servir para a ciência deixar claro
ao público que seus resultados são uma

Fonte mais confiável
de informação relacionada
à Covid-19 na opinião apenas
dos entrevistados brasileiros

91%

86%

Cientistas

Médico
pessoal
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consequência direta dos investimentos
em pesquisa feitos por cada país ao longo
de décadas. Nobre cita o caso do sequenciamento do genoma humano, concluído
em 2003. “As sociedades, à época, não
perceberam a aplicação dos resultados
desse esforço de pesquisa”, explica. “No
entanto, graças aos investimentos feitos nessa área há cerca de 30 anos e à
criação de uma ampla rede de colaboração nesse sentido, os pesquisadores hoje
contam com métodos e ferramentas que
lhes permitem sequenciar o genoma do
novo coronavírus e entender melhor seu
comportamento, o que poderá ser fundamental para o desenvolvimento de uma
vacina ou de um fármaco para a doença.”
A ciência, ele diz, tem um passado de
realizações que legitima a pesquisa básica
como fonte de novas aplicações e tecnologias. “É preciso aproveitar o momento
para mostrar como a pesquisa guiada pela
curiosidade intelectual dos pesquisadores pode ajudar a preparar a sociedade
para problemas que ainda nem existem.”
Para Nobre, que também é professor
de filosofia na Unicamp, um dos fatores que parecem contribuir para que a
ciência recupere parte da confiança da
sociedade envolve o fato de o discurso
científico, nos últimos meses, ter se dissociado do poder político. “A sociedade tem
cada vez mais clareza de que a realidade

da pandemia é muito diferente, e muito
mais grave, do cenário pintado por alguns representantes políticos”, comenta
o filósofo. “No Brasil, os atos e discursos
do presidente Jair Bolsonaro contrários
às recomendações científicas e aos modelos epidemiológicos foram decisivos
para que houvesse uma ruptura entre a
ciência e o poder político”, diz.
Os reflexos desse fenômeno podem ser
observados na adesão de parte significativa da população à estratégia adotada
no mundo de distanciamento social para
conter a transmissão do vírus. “Enquanto
o presidente insiste na ideia de restabelecer a atividade econômica no país, boa
parte da população continua em casa e,
quando sai, o faz de máscara. Isso significa que as pessoas, inclusive a maioria
esmagadora dos governadores, estão mais
dispostas a confiar em recomendações
baseadas em evidências científicas do que
no discurso do chefe de Estado.”
Por sua vez, a falsa dicotomia criada
pelo governo federal entre a implementação de estratégias que contenham o
avanço do novo coronavírus e a preocupação com a recuperação econômica ajudou a gerar um novo tipo de polarização
política no país. Isso teria sido decisivo
para o aumento recente dos ataques e
ameaças a pesquisadores, jornalistas e
divulgadores de ciência nas redes sociais
quando estes passaram a defender a adoção de medidas de distanciamento social
e paralisação de atividades determinadas
por governos estaduais e municipais, na
contramão do discurso federal.

O

utro aspecto importante no levantamento realizado pela Edelman
envolve a proliferação de notícias
falsas, hoje mais conhecidas como
fake news, sobre o novo coronavírus. No estudo, 74% dos entrevistados se
disseram preocupados com a propagação
de informações falsas relacionadas ao
Sars-CoV-2. Ao mesmo tempo, 45% afirmaram ter dificuldades para identificar
dados confiáveis sobre esse assunto. A
OMS já havia manifestado preocupação
e chamado a atenção para a disseminação massiva de desinformação, mentiras
e rumores sobre a pandemia, caracterizando esse fenômeno como “infodemia”.
As redes sociais constituem a principal ferramenta usada para espalhar fake
news, sendo o movimento contra a vacinação um dos mais atuantes. Nos Es-

tados Unidos, um estudo publicado em
maio na revista Nature sugere que páginas
no Facebook que propagam conteúdos
contra a vacinação tendem a ter poucos
seguidores, mas são mais numerosas do
que as a favor da vacinação, e costumam
estar vinculadas a discussões em outras
páginas, como aquelas de associações de
pais em escolas – cuja posição sobre a vacinação tende a variar. Por outro lado, as
páginas que explicam os benefícios e os
princípios científicos das vacinas estão
vinculadas a redes desconectadas desses
e outros atores envolvidos na discussão.
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E

m um cenário em que a falta de
uma vacina é justamente o principal problema, esses grupos trabalham para readequar seu discurso,
de modo a adaptá-lo à realidade
da pandemia do novo coronavírus. Segundo Dayane Machado, doutoranda do
Departamento de Política Científica e
Tecnológica da Unicamp, que estuda os
movimentos antivacina na internet, uma
das estratégias usadas por esses grupos
é buscar associar a Covid-19 a teorias da
conspiração envolvendo países como a
China ou grandes empresas farmacêuticas, que teriam fabricado o vírus para
depois vender e lucrar com uma vacina.
“Há também a narrativa de que o novo
coronavírus seria uma farsa para tentar
convencer as pessoas sobre a importância das vacinas usadas contra as outras
doenças”, explica a pesquisadora.
Em muitos casos, esses grupos se engajam em plantar dúvidas sobre o discurso
oficial, sugerindo a existência de interesses ocultos por trás das orientações dos
governos, das organizações de saúde internacionais, dos resultados de estudos
publicados em revistas científicas e de
notícias veiculadas na imprensa. “O objetivo é distorcer a realidade e promover
um sentimento de desconfiança acerca do
discurso oficial para, em seguida, apresentar o que afirmam ser ‘a real verdade’
dos fatos.” Alguns pesquisadores que estudam esse movimento, no entanto, alertam que ele pode comprometer os esforços de imunização contra o Sars-Cov-2
caso os cientistas consigam desenvolver
uma vacina nos próximos anos.
Outra estratégia usada por esses grupos, segundo Machado, é a de se valer da
credibilidade de instituições reais para
legitimar informações falsas. “Há vários
casos de boatos baseados em estudos in-

ventados, muitas vezes atribuídos a pesquisadores que não existem atuando em
instituições respeitadas, como a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, por
exemplo”, conta. Estudo recente realizado por pesquisadores da Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) verificou
tendência semelhante no Brasil. Eles analisaram denúncias e notícias falsas recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo entre 17
de março e 10 de abril. Constataram que
71,4% das mensagens falsas difundidas no
aplicativo de mensagem WhatsApp citam
a Fiocruz como fonte de textos ou estudos sobre a Covid-19. A OMS e o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef ), juntas, somam 2% das instituições
mencionadas como fonte de informações
falsas sobre cuidados e medidas contra o
Sars-CoV-2 em mensagens disseminadas
por meio do aplicativo.
As informações falsas sobre a pandemia também alimentam canais de saúde
alternativa em plataformas como o YouTube. Segundo Machado, muitos desses
canais, acostumados a propagar informações científicas falsas sobre vacinas,
agora estão investindo na promoção de
terapias e produtos alternativos para que
as pessoas “fortaleçam” seu sistema imunológico contra o vírus e se protejam da
pandemia. “Políticos e celebridades estão
desempenhando um papel central nesse
ciclo de desinformação na internet ao
compartilharem esses vídeos, que passam
a ter um alcance inimaginável.”
Diante disso, diversos países estão investindo em medidas para tentar conter
a propagação de fake news, sobretudo
aquelas relacionadas à Covid-19. O combate à desinformação científica, contudo, depende de um esforço mais amplo,
envolvendo o poder público, cientistas,
jornalistas e divulgadores de ciência na
internet. “As pessoas nunca estiveram tão
dispostas a ouvir e a falar sobre ciência
como no contexto atual”, destaca Iamarino. “Essa é a melhor hora para os pesquisadores investirem em estratégias de
comunicação com o público.” Para Nobre,
essa comunicação precisa ser aberta e
transparente. “Só assim a ciência poderá restabelecer, de fato, sua legitimidade
social”, conclui. n
Artigo científico
Johnson, N. F. et al. The online competition between
pro- and anti-vaccination views. Nature. mai. 2020.

PESQUISA NA QUARENTENA

“COM A CRISE
SANITÁRIA,
A IDEIA DE
COESÃO SOCIAL
SE TORNOU
MAIS VITAL”

N

unca imaginei estar tão
ocupada numa quarentena!

Nos últimos dois meses, tive que cancelar
10 viagens. Agora, todas as reuniões
estão sendo feitas on-line. O desafio
tem sido conseguir conciliar tudo isso
com minha intensa rotina de trabalho.
Sou vice-presidente do International
Science Council [ISC]. Como parte das
atividades do ISC, tenho participado
de diferentes frentes. Uma delas
envolve uma comissão internacional
que discute os problemas correntes,
inclusive as vulnerabilidades que
surgirão em decorrência da pandemia.
Como cientista social, nesse fórum
costumo propor reflexões relacionadas
à renda, ao trabalho e à educação.
No Brasil, onde há muito trabalhador
precarizado, eu pensava os vulneráveis
como trabalhadores informais ou
pessoas sem acesso à educação.
Mas agora vejo que gente da classe média
também ficou vulnerável. Haverá uma
parcela grande de pessoas que
perderá emprego e renda, obrigando-a
a mudar seu estilo de vida. Além das
vulnerabilidades, o ISC vem discutindo
assuntos envolvendo coesão social
e resiliência, este último um conceito
do qual não gosto muito, mas que está
sendo usado para tratar da situação
das sociedades no contexto da pandemia.
Antes da Covid-19, já havia sinais
no mundo do aumento da polarização
política e do populismo. A crise
sanitária eclodiu em meio a esse
panorama, fazendo com que a ideia
de coesão social seja ainda mais vital.
Como manter a sociedade coesa,
em meio a tantos desafios? Estamos
trabalhando sobre isso, para entender
que variáveis afetam o grau de coesão
social das sociedades.

ELISA REIS, socióloga política, é professora titular
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
DEPOIMENTO CONCEDIDO A CHRISTINA QUEIROZ
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CALCULANDO

NO ESCURO
Criatividade ajuda cientistas a prever o impacto
econômico de uma crise sem precedentes
Diego Viana

Q

uando a economia sofre um choque, um conjunto de modelos e
precedentes históricos costuma
estar disponível para responder às
perguntas dos economistas. Qual
a intensidade e a duração da crise? Que
setores são afetados? O que acontece com
o mercado de trabalho e as principais
variáveis econômicas, como o câmbio, o
Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação?
Mas a crise decorrente da pandemia é
diferente: nem superprodução, nem quebra do mercado financeiro, nem variação
súbita de um preço fundamental, como
o câmbio, os juros ou o petróleo. Dessa
vez, uma doença ainda pouco conheci-

da levou governos ao redor do mundo
a interromper boa parte da atividade
econômica, por um período que pode
ultrapassar dois meses. Tem sido preciso
exercitar a criatividade para estimar a
reação das economias a esse evento novo.
O cálculo do PIB não costuma ser complicado: soma-se quanto as famílias consumiram em bens e serviços, quanto as
empresas investiram, quanto o governo
desembolsou e quanto o país exportou e
importou em determinado período. Sabendo como a economia se comportou
anteriormente, e como têm caminhado
os principais fatores que a afetam, como
a taxa de juros, o câmbio, o desempenho

dos principais parceiros comerciais, a cotação dos produtos de exportação, entre
outros, é possível adiantar quanto será
produzido e consumido no país nos meses e anos seguintes.
O mesmo não acontece quando a atividade econômica é interrompida. “Normalmente, em crises grandes, a queda
da demanda chega a 4% ou 5%. Nessa,
tem gente falando em 40% ou 70%. Não
tem paralelo. O nível de incerteza, para
qualquer previsão, este ano é enorme”,
diz José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

LÉO RAMOS CHAVES
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Uma das dificuldades é a própria pandemia. Quanto tempo vai durar? Que
volume de recursos é direcionado para
equipamentos médicos? Quanto trabalho
continua sendo feito enquanto as pessoas
são mantidas em casa? “Para estimar o
curto prazo, é impossível trabalhar normalmente. Até mesmo os números que
vêm da epidemiologia são incertos, porque pequenas variações dão resultados
muito diferentes. Qualquer indicador
de incerteza que eu escolha para meu
modelo é duvidoso”, lamenta Souza Júnior. “Nesse momento, eu me sinto mais
confortável fazendo previsões de longo
prazo, para 10, 20, 30 anos”, diz.
O economista relembra que os técnicos
do Ipea fizeram “uma série de reuniões
on-line para entender o que poderia ser
feito do ponto de vista técnico”. Uma dificuldade é que a crise tem dois momentos.
No primeiro, o “choque de oferta”, a produção é interrompida – como aconteceu
em janeiro e fevereiro na China, provocando falta de peças e insumos chineses
em indústrias mundo afora. “Esse já entendemos como é. O problema está no segundo momento: o choque de demanda”,
informa o economista do Ipea, referindo-se à interrupção do consumo durante o
isolamento. “Estamos utilizando modelos
que não costumávamos usar, que analisam
a economia setor a setor. A dificuldade
é entender até que ponto vai o choque
da oferta e quando chega o choque de
demanda. A retomada da economia vai
depender muito do comportamento da
demanda”, resume Souza Júnior.
Outra dificuldade está na obtenção dos
dados em que as projeções se baseiam.
Grande parte dos números vem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A principal fonte é a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Con54 | JUNHO DE 2020

tínua (Pnad Contínua), publicada mensalmente com números referentes ao trimestre anterior. Na pandemia, o instituto
foi obrigado a uma série de adaptações. A
primeira foi o adiamento do Censo para
2021. Outra foi o cancelamento de visitas
a domicílio para a Pnad.
O IBGE substituiu as visitas por telefonemas, usando diferentes bases de
dados que já possuía. Em maio, teve início a chamada Pnad-Covid, em parceria
com o Ministério da Saúde. Receberam
ligações 193,6 mil domicílios, com perguntas principalmente sobre a doença,
mas incluindo também questões relacionadas ao trabalho e ao rendimento das
famílias. “Determinamos o fim da coleta
presencial em 17 de março e, desde então,
começamos uma discussão com os técnicos sobre a continuidade das pesquisas,
assim como o eventual desenvolvimento
de outros produtos”, declarou, no lançamento da iniciativa, Eduardo Rios-Neto,
diretor de Pesquisas do IBGE. Segundo
a coordenadora de Contas Nacionais do
instituto, Rebeca Palis, a taxa de resposta
aos questionários apresentou queda em
março. “Mesmo assim, avaliamos que
os dados necessários para alimentar as
contas nacionais no primeiro trimestre
estão adequados”, afirma.
O sociólogo Ian Prates, pesquisador
do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da Social Accountability International, menciona que a interrupção dos procedimentos normais de
pesquisa chegou a ser chamada de “apagão de dados”: o ritmo de produção das
informações não é o mesmo, a base de
comparação é imperfeita e alguns números acabam não sendo produzidos.
“Se o dado oficial não existe, não podemos cruzar os braços e esperar acabar a
pandemia”, observa.

A

pesar das dificuldades, projeções
começaram a ser apresentadas já
na última semana de março. O Ipea
estimou uma queda do PIB brasileiro entre 0,4%, se o isolamento
social durasse até o fim de abril, e 1,8%, se
durasse até junho. A projeção foi publicada na Carta de Conjuntura, número 46. Em
abril, o instituto lançou outras projeções
avulsas, adiantando o número 47. Todos
os textos ressaltam o caráter especulativo
das previsões, anunciando que o número
inicial de 1,8% estava superado.
Na primeira semana de abril, o Departamento das Nações Unidas para Assuntos
Econômicos e Sociais (Desa) calculou que
o PIB mundial cairia quase 1% – a previsão anterior era de expansão de 2,5%. O
Fundo Monetário Internacional (FMI),
por sua vez, estimou a queda em 3%. O
Banco Mundial foi além. Projetou uma
redução do PIB de 4,6% para a América
Latina e de 5% para a economia brasileira.
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Usando máscaras
de proteção
e observando regras
de distanciamento,
pessoas em busca do
auxílio emergencial
fazem fila em frente
à agência da Caixa
Econômica Federal,
no Rio de Janeiro

“Estamos usando dados que, em situações normais, nunca usaríamos”, diz
Prates, referindo-se a informações sobre
consumo e circulação coletadas com o
apoio de instituições como Google e Cielo,
e sobre a situação das empresas, obtidas
com o auxílio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Esses
são os dados que estão disponíveis, mas
também são os que fazem sentido nesse
momento. Se até agora prestamos menos
atenção a eles, pode ser por causa da rotina científica”, especula.
“Há alguns tipos de dados com os quais
não costumávamos trabalhar, mas agora
estamos trabalhando, porque nosso objetivo é a atuação no curto prazo, e não
só a compreensão de processos sociais”,
acrescenta o também sociólogo Rogério
Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), um dos Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela
FAPESP. Um exemplo é a geolocalização
das pessoas por meio de seus telefones celulares, em parceria com a empresa Inloco.
Barbosa e Prates são responsáveis pelas pesquisas sobre mercado de trabalho
e renda, proteção social e políticas emergenciais na Rede de Pesquisa Solidária,
criada em março para estudar a pandemia.
A rede reúne investigadores de diversas
disciplinas e instituições de ensino superior, publicando boletins com análises sobre a evolução da pandemia no país e seus
efeitos sobre a sociedade e a economia.

Também em abril, o Banco de Compensações Internacionais (BIS) publicou uma
compilação de projeções sobre pandemias
hipotéticas, baseadas em eventos anteriores, como a gripe espanhola, que teria infectado cerca de 500 milhões de pessoas
entre 1918 e 1920. As estimativas vão de
uma queda da economia global de menos
de 1% neste ano a tombos de mais de 4%.
Não se sabe ao certo qual foi o impacto
econômico da própria gripe espanhola,
que teria matado entre 50 milhões e 100
milhões de pessoas, segundo cálculos do
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Em março,
porém, um grupo de economistas liderado
por Robert Barro, da Universidade Harvard, calculou que, de 1918 a 1920, a queda do PIB mundial ficou entre 6% e 8%.
Ainda assim, as crises sanitárias do passado não fornecem instrumentos para
prever o desempenho econômico deste
ano, lamenta o economista Emerson Marçal, coordenador do Centro de Estudos
Em São Paulo, a rua José Paulino
concentra lojas de vestuário e atrai
revendedores de todo o Brasil: a pandemia
paralisou o comércio não essencial

em Macroeconomia Aplicada da Escola
de Economia de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (EESP-FGV). Pandemias
recentes, como a Sars de 2003 e a da gripe
H1N1 em 2009, tiveram alcance restrito
ou efeito mundial bem menos intenso
do que a Covid-19. A gripe espanhola,
por outro lado, teve escala global, mas,
para um episódio ocorrido há 100 anos,
“os dados são inexistentes ou insuficientes”, diz Marçal. “Naquela época, as séries macroeconômicas não eram tão bem
calculadas. Só temos estimativas, que são
bem-feitas, mas não permitem modelar o
que aconteceu há tanto tempo”, explica.
Marçal e sua equipe se basearam em
dois eventos da história econômica recente para calcular, ainda na segunda
metade de março, o efeito da pandemia
sobre o PIB brasileiro. Para a influência
externa, foi escolhida a crise financeira
de 2008, que interrompeu o fluxo de capital e causou uma queda no produto em
2009. Para uma paralisação com origem
doméstica, o pesquisador tomou como
referência a greve dos caminhoneiros,
em maio de 2018, que bloqueou estradas
do país durante 10 dias.

O resultado, apresentado no início de
abril e com ampla repercussão na mídia
e no mercado, foi uma contração que poderia chegar a 4,5% neste ano. “Naquele
momento, tive a impressão de que saiu
um número pessimista demais. Agora
estou revisando, com os dados que já começam a ser coletados, e me parece que
pequei por excesso de otimismo”, declara
Marçal. O fator doméstico acabou tendo
mais peso do que o internacional, já que
a paralisação da economia brasileira está
durando mais do que a greve dos caminhoneiros. “Se eu tivesse feito um modelo
com interrupção [da atividade econômica] mais longa, teria como resultado um
número mais pesado”, reconhece.
Aos poucos, as previsões do mercado e do governo vão convergindo para
números parecidos com os obtidos por
Marçal. No começo de março, o Ministério da Economia ainda previa ligeiro
crescimento para 2020. O boletim Focus,
publicação semanal do Banco Central que
traz projeções de instituições financeiras
para as variáveis da economia brasileira,
detectava apenas uma pequena contração. Mas, em meados de maio, o Focus já
2
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apresentava 4,4% de recuo e o Ministério
da Economia indicou um tombo de 4,7%.
Essas novas projeções já incorporam
os primeiros dados oficiais do IBGE. No
início de maio, o instituto divulgou o efeito da pandemia sobre a indústria no mês
de março: uma queda de 9,1% sobre fevereiro. No setor de serviços, divulgado
na semana seguinte, o resultado também
foi devastador: recuo de 6,9%. Segundo
o Banco Central, o Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br), considerado uma
“prévia do PIB”, teve retração de 1,95%
no primeiro trimestre em relação ao último trimestre do ano passado. Só em março, a queda do índice foi de 5,9%. O PIB
do primeiro trimestre, segundo o IBGE,
encolheu 1,5%. “E o primeiro trimestre
só sofreu com os efeitos da pandemia por
duas semanas”, lembra Marçal.
Muito do impacto econômico da pandemia, no longo prazo, vai depender
também da eficácia das medidas tomadas pelo governo para evitar falências,
demissões e perda do poder de consumo
de itens básicos. No Brasil, essas medidas
incluem a redução das reservas compulsórias que instituições financeiras man56 | JUNHO DE 2020

têm no Banco Central, a diminuição da
taxa básica de juros (Selic), o pagamento
do auxílio emergencial de R$ 600,00 a
desempregados, trabalhadores informais,
autônomos e microempreendedores individuais (MEI), a autorização para reduzir jornadas de trabalho e salários,
entre outras iniciativas.
Para Souza Júnior, do Ipea, ainda não
se pode calcular o efeito do auxílio governamental a empresas e indivíduos,
exceto por uma comparação contrafactual. “Sem as medidas, poderíamos estar
sofrendo um caos social. Se as pessoas
estão restritas a ficar em casa e ao mesmo
tempo não veem perspectiva de ganhar
dinheiro para consumir o mínimo, isso
é uma bomba que poderia resultar em
saques e revoltas”, avalia.

N

o início de maio, a equipe do Grupo Indústria e Competitividade do
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(IE-UFRJ) publicou uma projeção para os diversos setores da economia
brasileira, em que alguns chegam a reduzir 10% de seu nível de atividade. Isso

Avenida Paulista esvaziada, no final de maio:
eficácia das medidas tomadas pelo
governo para evitar falências, demissões
e perda do poder de consumo será decisiva
para minimizar os efeitos da pandemia

se aplica à construção civil, à indústria
extrativa (por exemplo, mineração) e de
transformação (como fábricas de bens de
consumo), além do comércio.
Os pesquisadores trabalharam com
três cenários, usando a Matriz Insumo-Produto, metodologia que permite olhar
para cada setor da economia separadamente. No cenário otimista, já defasado, o isolamento social seria curto, mas
eficiente; somado a medidas efetivas do
governo para evitar falências, a recuperação seria veloz. Mesmo assim, o recuo
do PIB seria de 3,1%, com a taxa de ocupação dos trabalhadores caindo 4,4%.
No cenário pessimista, as medidas de
isolamento e de mitigação dos efeitos
econômicos da pandemia são ineficazes.
A queda do PIB chega a 11%, com um
tombo catastrófico na ocupação de 14%.
Entre os dois, está o cenário base, em
que o isolamento social é prolongado e
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as medidas de contenção ao vírus levam
algum tempo para fazer efeito, mas a situação do país não chega a ser desastrosa.
Nesse caso, o PIB sofreria uma queda de
6,4% e a taxa de ocupação dos trabalhadores diminuiria em já impressionantes 7,9%.
A indústria de transformação, tanto na
fabricação de bens de consumo quanto
de bens de produção, pode ter um tombo de 11,3% (cenário base) ou até 18,8%
(cenário pessimista). “Fala-se muito na
queda do setor de serviços, mas vamos
ter também uma retração importante da
demanda, porque a renda, a exportação e
o investimento diminuem. A indústria deve ser ainda mais afetada do que os serviços”, afirma a economista Esther Dweck,
professora do IE-UFRJ e coordenadora
do estudo. “Mesmo se, graças aos produtos agrícolas, as exportações não caírem,
os manufaturados vão perder espaço no
mercado externo. Isso agrava o processo
de desindustrialização do país”, prevê.
Para entender o efeito da pandemia
sobre a indústria, a economista Cristina
Fróes de Borja Reis, da Universidade Federal do ABC (UFABC) e pesquisadora
da Technische Universität de Berlim, na
Alemanha, entrevistou, no início de abril,
32 empresários do setor de máquinas e
equipamentos, de diversas regiões do país.
Eles confirmaram o forte impacto da pandemia sobre seus negócios. Segundo Reis,
53% das companhias foram atingidas gravemente ou muito gravemente, algumas
mencionando o risco iminente de falência.
Com o avanço da pandemia, houve ruptura de cadeias de fornecedores internacionais, cancelamento de contratos,
queda de demanda doméstica e externa,
anulação de feiras de negócios. As empresas também foram prejudicadas pelo
impedimento físico da equipe de vendas
em encontrar clientes, acrescenta a economista. Para setores industriais que dependem de insumos importados, a desvalorização recente do real frente ao dólar
também foi péssima notícia.
“Isso não quer dizer que a indústria
vá morrer porque ela pode mudar sua
atividade, mas é muito ruim para as empresas mais complexas e inovadoras”,
afirma Reis. “O que deve acontecer é a
intensificação de um processo que já estava em curso: as indústrias brasileiras se
tornando cada vez mais dependentes da
tecnologia externa e as multinacionais
fazendo apenas o estágio de montagem
no Brasil.”

N

ão só o tamanho da crise mas também a forma da recuperação é uma
incógnita. No cenário internacional, o Fórum Econômico Mundial
compilou hipóteses. O retorno em
poucos meses aos níveis esperados para
antes da crise, a chamada “recuperação
em V”, é cada vez mais improvável. O retorno “em Z”, com um breve período de
crescimento acelerado capaz de compensar os meses de queda, antes do retorno
à tendência dos anos anteriores, também
parece improvável aos analistas do Fórum.
Na China, primeiro país atingido pela pandemia da Covid-19, os dados que
começam a ser publicados indicam um
retorno lento ao patamar de produção
anterior à queda abrupta do PIB. É a chamada “recuperação em U”. As projeções
da UFRJ, do Ipea, da FGV e do Ministério
da Economia trabalham sobretudo com
a hipótese da recuperação “em U” para o
Brasil. No alfabeto do choque econômico, também há duas possibilidades ainda
mais preocupantes. Na recuperação “em
L”, a atividade permanece por bastante
tempo em patamar inferior ao que teria
normalmente. No cenário “em W”, depois
de um breve momento de salto, uma segunda recessão se instala.
Com a variedade das projeções e as
incertezas envolvidas, o esforço de antecipar dados e antever como a crise vai
se desenrolar nas semanas e meses seguintes pode parecer um exercício estéril, já que os erros serão grosseiros. Os
pesquisadores, no entanto, rechaçam a
hipótese de abdicar das previsões: elas
são indispensáveis para que o poder público e o setor privado tracem estratégias
de resposta ao choque sanitário.
“Nosso objetivo, ao elaborar projeções,
é orientar a ação do gestor público. Se alguma projeção é um pouco subestimada
ou superestimada, não importa. O que
importa é ser um bom instrumento de
ação”, observa Barbosa, do CEM. Souza Júnior, do Ipea, argumenta de modo semelhante. “Precisamos continuar
fazendo essas projeções, porque temos
que estar preparados e saber o que fazer,
dependendo do caminho que a economia tomar. Qual vai ser o impacto sobre
a arrecadação, o superávit primário, o desemprego? E o tamanho da dívida? Quais
serão as políticas fiscal e monetária? O
que pode ser feito em políticas sociais?
Tudo isso depende do tamanho do buraco e do ritmo da recuperação”, diz. n
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“EM ISOLAMENTO,
COORDENO
A BUSCA
DE FÁRMACOS
CONTRA O
CORONAVÍRUS”

C

omo tenho mais de 60 anos,
aderi ao isolamento social desde

março. Mesmo sem ir ao Instituto de
Física de São Carlos da USP, continuo
coordenando o Centro de Inovação
em Biodiversidade e Fármacos, o CIBFar.
Converso por WhatsApp o tempo todo
com a equipe que está no laboratório,
composta por três estagiários de
pós-doutorado e duas alunas de
doutorado. Também mantenho contato
com os 15 pesquisadores associados
do CIBFar, que atuam em outras
universidades e unidades da USP.
Em casa, fico revisando a literatura sobre
o novo coronavírus, que está fervilhante.
O foco do CIBFar é o desenvolvimento
de novos fármacos e estamos engajados
em um projeto, apoiado pela FAPESP,
que busca identificar compostos com
ação antiviral para tratar pacientes de
Covid-19. Queremos encontrar moléculas
que possam interagir com as proteínas
que o vírus Sars-CoV-2 utiliza para fazer
a sua replicação. Estamos testando
uma grande biblioteca de moléculas para
ver se alguma bloqueia o funcionamento
de alguma dessas proteínas.
Moro em uma chácara em São Carlos.
Como tem pouco movimento ao redor,
consigo andar de bicicleta. Tinha uma
pessoa que ajudava a cuidar da casa duas
vezes por semana, mas não está vindo
trabalhar. Gosto de cozinhar e lavo a louça
todo dia. Minha mulher, secretária da
diretoria do Instituto de Física da USP, vai
à universidade algumas vezes por semana.
Quando sai, ela cuida das compras.
Me aposentei, mas permaneço na USP
como professor sênior. Em 2019, dei
uma disciplina para a graduação.
Neste semestre só tenho compromisso
com a pesquisa.
GLAUCIUS OLIVA é professor sênior do Instituto
de Física de São Carlos da USP e coordena o Centro
de Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos
17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)
financiados pela FAPESP.
DEPOIMENTO CONCEDIDO A FABRÍCIO MARQUES
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ENTREVISTA Silviano Santiago

O literato
cosmopolita
Crítico, romancista e poeta foi pioneiro
em propor análises transdisciplinares e
pós-coloniais da literatura brasileira
Christina Queiroz

IDADE 83 anos
ESPECIALIDADE
Crítica literária,
romance e poesia
INSTITUIÇÃO
Universidade Federal
Fluminense
FORMAÇÃO
Bacharelado em
letras neolatinas pela
Universidade Federal
de Minas Gerais
(1959), doutorado pela
Universidade de
Paris-Sorbonne (1968)
PRODUÇÃO
30 livros, entre ensaios,
romances e poemários

|

RETRATO

Léo Ramos Chaves

N

ascido em 1936 em Formiga, interior de Minas Gerais,
a trajetória intelectual de Silviano Santiago é marcada por passagens em instituições do Brasil, França e
Estados Unidos. Romancista, poeta, crítico literário
e ensaísta, inovou ao ancorar suas análises sobre a literatura
brasileira nas teorias dos estudos pós-coloniais.
Na década de 1970, como professor da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), disseminou o pensamento do filósofo franco-magrebino Jacques Derrida (1930-2004),
com quem conviveu durante o período em que ensinou literatura
francesa na Universidade do Estado de Nova York (Suny), em
Buffalo, Estados Unidos. Como crítico, também foi um dos primeiros a incorporar documentos do período colonial brasileiro
nas análises literárias, abrindo perspectivas de leitura de autores
brasileiros desde o viés da literatura comparada.
Autor de cerca de 30 obras, entre romances, ensaios e livros
de contos e poemas, sua produção já foi traduzida para o inglês,
espanhol, italiano e francês. Agraciado com cinco prêmios Jabuti,
Portugal Telecom de Literatura e Oceanos, em 2019 recebeu o
Prêmio de Ensaio Ezequiel Martínez Estrada, da Casa de las Américas, de Cuba, pelo livro Uma literatura nos trópicos. No marco
dos 40 anos de seu lançamento, a obra foi reeditada pela Cepe
Editora no ano passado, com a incorporação de ensaios inéditos.
Nesta entrevista concedida a Pesquisa FAPESP, em seu apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Santiago
falou da gênese de conceitos-chave de seu pensamento, do interesse em abordar questões relacionadas ao envelhecimento e da
escassez de pesquisas que permitam mapear autores emergentes.
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Vamos começar falando dos seus anos
de formação?
Considero decisivos para o desenvolvimento do meu projeto intelectual e docente três anos do início da minha carreira: 1960, 1961 e 1962. Em 1948, quando
tinha 12 anos, minha família mudou-se
para Belo Horizonte, onde em 1959 me
graduei em letras neolatinas pela UFMG
[Universidade Federal de Minas Gerais].
Naquela época não havia programas de
mestrado e doutorado no Brasil. Em
geral, o candidato fazia concurso para tornar-se livre-docente em alguma
universidade e, se aprovado, recebia o
título de doutor. Por causa disso, após
a graduação, quem quisesse prosseguir
com os estudos tinha de sair do Brasil.
Eu me interessava por literatura e cultura francesas e consegui uma bolsa da
Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] para fazer especialização em um programa da
Maison de France, no Rio de Janeiro. O
curso era ministrado por dois franceses
e dirigido a graduados de todo o Brasil
que tivessem boas notas. Fui o único selecionado de Minas. Em 1960, mudei-me
para o Rio. Durante o curso, retomei de
maneira mais cuidadosa e atrevida os
conhecimentos sobre literatura francesa,
estudando autores como o filósofo Jean-Paul Sartre [1905-1980] e os poetas Paul
Valéry [1871-1945] e Charles Baudelaire
[1821-1867]. Também conheci o meio literário do Rio, a partir do convívio com
o escritor e jornalista Alexandre Eulálio
[1932-1988]. Nesse período, tomei gosto pela literatura. O programa durava
um ano e meio. Os três estudantes com
as melhores notas ganhavam bolsa do
governo francês para estudar em Paris.
Foi o meu caso.
Como foi a experiência na França?
Outro ano decisivo foi 1961. Ingressei na
Universidade de Paris, Sorbonne, com a
bolsa de doutorado do governo francês.
No projeto, pesquisava a gênese de Os
moedeiros falsos, publicado por André
Gide [1869-1951], em 1925. Eu tinha descoberto um manuscrito desse livro no
Rio de Janeiro e o achado me mobilizou.
Mas a bolsa era de 400 francos e com
esse dinheiro não era possível sobreviver direito. Passei a trabalhar em um
programa da Rádio Televisão Francesa
(RTF) para o Brasil e comecei a perceber que os dois anos para a conclusão
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do doutorado não seriam suficientes.
Foi quando um amigo me escreveu dizendo que havia sido aberto concurso
para professor de literatura brasileira
e portuguesa na Universidade do Novo
México, em Albuquerque, Estados Unidos. Resolvi me candidatar e fui aprovado. Assim, em 1962, mudei novamente
de país. Isso significa que entre 1960 e
1962 eu deixei o contexto do populismo
no Brasil, cheguei à França no momento da guerra colonial contra a Argélia
e fui aos Estados Unidos um ano antes
de o então presidente John F. Kennedy
[1917-1963] ser assassinado. No intervalo de três anos, tive a sorte de vivenciar
uma experiência profissional e pessoal
diversificada, em momentos cruciais da
história desses países e do mundo.
Naquela época, o senhor tinha menos
de 30 anos. Como enfrentou tantos desafios em intervalo tão curto de tempo?
Quando cheguei aos Estados Unidos,
tive de começar a dar aulas de literatura brasileira e portuguesa. Não estava preparado. Minha especialidade era
literatura francesa. Para dar conta da
tarefa, suspendi o desenvolvimento da
tese e comecei a estudar. Esse período da
minha vida é crucial para entender por
que minha visão da literatura valoriza

Conhecemos
melhor as
obras literárias
quando as
deslocamos de
seu contexto
nacional

pouco a questão do nacional. Desde cedo, o contato com diferentes contextos
culturais me deu uma noção clara de
que o caminho do crítico literário é o
da literatura comparada. Tive uma boa
formação no Brasil e na França e, de repente, me tornei professor universitário
nos Estados Unidos, passando a conviver
com uma sociedade que se transformava a passos de gigante, com a eclosão de
movimentos sociais e estudantis. Por outro lado, observava o desenvolvimento
da situação no Brasil e as circunstâncias que levaram ao golpe militar, em
1964. Ao mesmo tempo, acompanhava a
onda de protestos que se espalhou pela
França, em 1968, com uma das maiores greves gerais da Europa e que levou
o então presidente francês, Charles de
Gaulle [1890-1970], a renunciar no ano
seguinte. Ou seja, tive a possibilidade de
viver intensamente e in loco essas sociedades em transição. Cada uma delas me
ensinou algo e muito.
Como essas experiências impactaram
sua visão da literatura brasileira?
As leituras que proponho são marcadas por um viés pós-colonial e, ao mesmo tempo, inclusivo. Quando comecei
a me preparar para dar aulas nos Estados Unidos, não tinha me especializado
em literatura brasileira e portuguesa. As
experiências no Brasil, na França e nos
Estados Unidos me fizeram olhar para a
literatura brasileira com certa inocência.
Esse olhar me motivou a fazer questionamentos a respeito do fato de que a visão
que eu tinha da nossa literatura ignorava o período colonial. Na graduação,
aprendemos que nossa história literária
começa no século XVIII, principalmente a partir do Romantismo, deixando de
lado o período colonial. Uma das ideias
mais marcantes dessa visão envolve o
conceito de “formação”, que se refere
ao momento em que o sistema literário brasileiro começou a se constituir, a
partir da criação de um público leitor e
do esforço de escritores brasileiros para
explorar o que seria a genuína identidade nacional do país. Dessa forma, essa
visão define que a literatura brasileira se
iniciaria quando autores locais começam
a refletir sobre a identidade nacional do
país. O conceito de “formação” me impressiona desde aquela época. Quando
montei o curso de história da literatura
brasileira na Universidade do Novo Mé-
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conhecimento que desenvolvemos em
diferentes disciplinas, por meio da noção linear de tempo histórico. Exemplos
dessa tendência são os livros Formação
da literatura brasileira, do crítico literário Antonio Candido [1918-2017], e
Formação econômica do Brasil, do economista Celso Furtado [1920-2004].
Assim, o conceito de formação pode ser
considerado o paradigma dominante no
século XX. Porém, no campo literário,
ele acabou por excluir uma compreensão detalhada do período colonial. E
minha proposta foi inserir uma leitura desse período dentro dos chamados
estudos pós-coloniais, um conjunto de
teorias que procuram analisar os efeitos
políticos e artísticos do colonialismo.
Condecoração como Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres pelo governo francês, no Rio de Janeiro,
em 1997. Também foram homenageados Dalal Achcar, Heloísa Aleixo Lustosa e Franz Krajcberg

xico, em 1962, resolvi começá-lo com a
Carta, de Pero Vaz de Caminha [14501500], documento que registra suas impressões sobre a terra que mais tarde
seria o Brasil. Dessa maneira, propus
uma leitura da nossa história literária
a partir de um movimento de inclusão
de documentos que não são literários.
Nessas aulas, fiz uma leitura literária
da carta, mostrando como ela apresenta
uma metáfora capital, a da semente, que
será retomada por sucessivos autores.
Que autores trabalharam com essa metáfora?
No caso da Carta de Caminha, a semente
representa a palavra de Deus e a catequese dos índios. Ela também pode ser
interpretada como um certo menosprezo pela questão da agricultura, na
medida em que aqui “em se plantando
tudo dá”, para usar expressão do documento. A metáfora da semente é tão
importante, na minha leitura, que um
século e meio depois teremos o Sermão
da sexagésima, do Padre Antônio Vieira
[1608-1697]. A palavra aparece novamente, mas agora já não tão valorizada,
pois descobriu-se que a catequese dos
índios não seria um processo simples.
Esse movimento de incorporar documentos do período colonial na história literária me levou a observar que
era necessário complementar o estudo
da literatura com análises da cultura
brasileira. Nesse processo, a leitura de
Tristes trópicos, publicado pelo antropó-

logo francês Claude Lévi-Strauss [19082009] em 1955, foi muito importante.
Por quê?
Porque me dei conta de que a literatura
brasileira teria de ser lida dentro dos
princípios teóricos da literatura comparada e da perspectiva da transdisciplinaridade. O livro de Lévi-Strauss me
ajudou nesse sentido. A antropologia nos
ajudava mais a compreender o período
colonial do que a sociologia, que balizava as leituras iluministas da literatura
brasileira, que predominavam naquele
período, e segundo as quais nossa história literária começa, de fato, durante o
Romantismo. Propus uma releitura dessa
história, desconstruindo um dos conceitos mais fortes do pensamento nacional
do século XX, o conceito de formação.
Qual a importância desse conceito?
Ele é utilizado pela primeira vez pelo
[diplomata, jurista e historiador] Joaquim Nabuco [1849-1910], no seu livro
de memórias, Minha formação, publicado em 1900. Na obra, a ideia de formação era vista da perspectiva do indivíduo. Porém, em 1942, quando [o historiador e geógrafo] Caio da Silva Prado
Júnior [1907-1990] publicou Formação
do Brasil contemporâneo, com sua interpretação do Brasil colonial, utilizou a
noção de formação para definir os parâmetros da formação histórica e econômica do Brasil. A partir de então, a
ideia de formação passou a estruturar o

Ao deixar de lado a ideia de formação,
que conceitos passou a utilizar para
interpretar a literatura?
Era um trabalho delicado a ser feito. Defendi o doutorado na Sorbonne em 1968.
A partir de então, me tornei professor
de literatura francesa na Suny e passei
a me interessar pelas teorias de Derrida.
Nelas, encontrei apoio para elaborar minhas reflexões sobre literatura. Por meio
do termo “différance”, de Derrida, passo
a propor leituras transdisciplinares e
a articular ideias do pós-colonialismo.
“Différance” é um neografismo produzido a partir da introdução da letra “a”,
só visível na escrita da palavra différence
[diferença, em francês]. Pretende traduzir o duplo movimento do signo linguístico que, ao mesmo tempo, diferencia e
difere, colocando em questão a ideia da
existência de um começo incontestável,
de um ponto de partida absoluto.
Ao fazer a crítica literária, como o senhor aplica esse conceito?
A partir dele e de outros, criei, em 1971,
o termo “entre-lugar”, uma ferramenta
de trabalho que utilizo para explorar
do ponto de vista pós-colonial os textos
literários. Assim, me distancio da ideia
de formação para pensar a literatura latino-americana como constituída nesse
entre-lugar, ou seja, “entre o sacrifício
e o jogo, entre a prisão e a transgressão,
entre a submissão ao código e a agressão,
entre a obediência e a rebelião, entre a
assimilação e a expressão”, para mencionar um trecho do meu ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”.
A ideia de entre-lugar compreende a
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Como suas análises literárias foram recebidas no meio intelectual brasileiro?
O ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano” foi originalmente escrito em francês e lido na Universidade de
Montreal e, na sequência, traduzido para
o inglês. No Canadá e nos Estados Unidos, a repercussão foi imediata. Eu tenho
uma qualidade, que também explica a
ascensão da minha carreira norte-americana: sou bom professor. A repercussão
do meu trabalho era muito mais docente do que livresca. No âmbito docente,
o conceito foi bem recebido. Utilizei-o
enquanto ensinei literatura francesa na
Suny. Por meio dele, procurava abordar,
por exemplo, a contribuição africana à
literatura francesa. Além disso, minhas
reflexões dialogavam com o filósofo do
momento, Derrida. Com isso, despertei
o interesse dos alunos. No Brasil, esse
ensaio teve certa dificuldade para se
disseminar. O livro Uma literatura nos
trópicos, que contém esse ensaio e cujo
lançamento completou 40 anos em 2018,
teve a primeira publicação feita a duras
penas pela editora Perspectiva, graças
ao entusiasmo e à ajuda do amigo Sábato
Magaldi [1927-2016], crítico teatral e historiador. A publicação passou em brancas nuvens e apenas um jornal carioca o
resenhou. Mas isso não me incomodou.
Penso que as questões que coloco perturbam o ambiente, podendo gerar formas
discretas de censura.
E na América hispânica, como o conceito repercutiu?
A repercussão foi maior. Sou o único brasileiro a receber o prêmio Iberoamericano de Letras José Donoso, em 2014,
pela minha contribuição ao pensamento
e à criação literária na América Latina.
Parte desse reconhecimento advém das
análises que fiz a partir desse conceito.
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noção de que estamos, ao mesmo tempo, dentro e fora do Ocidente, em um
lugar onde desconstruímos o legado e
a violência da colonização europeia, na
busca por nossa singularidade literária.
Eu também comecei a me interessar pela teoria da dependência, que surgiu na
América Latina nos anos 1960, para explicar as características do seu desenvolvimento socioeconômico. Minha leitura
enfocava um elemento fundamental, o
eurocentrismo, que atinge tanto literaturas latino-americanas quanto africanas.
Silviano Santiago
(em pé) com os
escritores Wilson
Figueiredo, Autran
Dourado e Jacques
do Prado Brandão,
em Petrópolis

As críticas que faço ao eurocentrismo
incomodaram. O próprio Derrida sofreu por conta disso. Eu me considerava
seu discípulo e fui aderido ao problema.
Mais tarde, o filósofo foi sendo trabalhado pelas novas gerações. Nos anos 1980,
a Rocco fez uma reedição de Uma literatura nos trópicos. Hoje, o livro está disponível em inglês e espanhol, enquanto
“O entre-lugar do discurso latino- americano” foi traduzido para 12 idiomas. O
livro foi fazendo seu próprio caminho.
Sua visão pós-colonial se distancia de
análises de viés mais sociológico, que
pressupõem a ideia de um desenvolvimento mais linear da historiografia
literária. Há pontos de diálogo entre
essas correntes?
Conhecemos melhor as obras literárias
quando as deslocamos de seu contexto
nacional. Os deslocamentos provocam
ruptura, mas não devemos pensar essa
ruptura como geradora de processos de
exclusão. As correntes se complementam. Por exemplo, podemos ler um autor
como José de Alencar [1829-1877] dentro da temática do nacionalismo brasileiro, mas também há outra leitura possível, que questiona até mesmo a busca por
uma identidade nacional que não abriga
a noção de diferença. E uma noção de
identidade que não abriga a noção de diferença vai resolver todas as questões étnicas por meio de um estereótipo: a figura
do mulato. A noção de identidade em um
país complexo e rico como o Brasil, que

experimentou violências como o genocídio indígena e a escravidão negra, precisa
ser inclusiva, ou seja, é necessário trabalhar com formas de identidade e não com
uma identidade única.
Nos Estados Unidos, o senhor conheceu Derrida e o filósofo francês Michel
Foucault [1926-1984]. Como era a convivência com eles?
Em Buffalo eu tinha boa convivência
com intelectuais franceses e brasileiros.
Levei para a universidade, por exemplo,
o cineasta Glauber Rocha [1939-1981],
que deu palestras e organizou uma mostra com seus filmes. Também levei o artista plástico Hélio Oiticica [1937-1980],
meu amigo, que apresentou seu trabalho
na Albright-Knox Art Gallery, um dos
principais centros culturais de Buffalo.
Queria artistas brasileiros de destaque
para o campus e sugeri que Abdias do
Nascimento [1914-2011] fosse contratado para a cadeira de Cultura Africana
no Novo Mundo, do Centro de Estudos
Porto-riquenhos da Suny, onde mais tarde ele se tornou professor emérito. Ao
mesmo tempo, a universidade queria
disseminar o conhecimento de novas
questões relacionadas ao universo francês e passei a ensinar estruturalismo,
movimento filosófico que reuniu autores
de diferentes disciplinas. Mais tarde, a
instituição passou a convidar intelectuais
franceses para reforçar o departamento,
convivi então com filósofos como Michel
Serres [1930-2019] e Julia Kristeva, além

de Foucault. Lembro de uma greve organizada pelos Panteras Negras, quando
Foucault se recusou a dar o curso que deveria ministrar no campus, oferecendo as
aulas na casa do professor Raymond Federman [1928-2009], romancista, poeta
e ensaísta franco-americano. Tornei-me
chefe de departamento, com o historiador e crítico literário René Girard [19232015]. Era um departamento excepcional, por onde Derrida também passou.
O senhor voltou ao Brasil no auge de
sua carreira acadêmica. Por que decidiu deixar os Estados Unidos?
Foram dois motivos. Um deles era que,
como diretor de departamento, começou
a haver certa pressão para que me naturalizasse norte-americano e eu não queria perder a cidadania brasileira. Além
disso, sentia que já tinha aprendido tudo
que precisava aprender no estrangeiro.
Então, eu pedi uma licença à universidade e vim ao Brasil para trabalhar na
PUC-RJ [Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Depois de um ano
e meio, em 1976, vi que a experiência estava dando certo, fui aos Estados Unidos
para me demitir. Devolvi meu green card.
Não queria sentir a tentação de voltar.
Na PUC, o senhor disseminou o pensamento de Derrida no Brasil. Como foi
esse processo?
Derrida era um autor difícil para os alunos. Então propus que escrevessem um
glossário com seus principais termos e
conceitos, como forma de motivá-los a
se apropriarem de suas teorias. Sugeri
os verbetes e eles escreveram as definições. O livro foi publicado em 1976. Teve
uma boa repercussão. Em países como
o Brasil, considero a docência uma arma mais poderosa do que o livro. Nunca
deixei de escrever ensaios e romances,
mas também jamais me desvinculei de
instituições de ensino, tendo orientado
50 teses de mestrado e doutorado. Pelo
menos 15 delas foram publicadas.
A vinda do senhor dos Estados Unidos
para o Brasil representou outra virada
inusitada em sua carreira.
Minha carreira tem um elemento que
não entendo muito bem. Ela não é racional, apesar de eu ser uma pessoa bem
racional. Sou dedicado, estudioso e trabalhador, mas não preparo essas viradas.
A trajetória foi acontecendo. Tive gran-

des mentores e protetores só no início
da vida acadêmica.
Como as atividades de romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e professor
se alimentam?
Em Belo Horizonte, na adolescência,
eu frequentava o Clube de Cinema, que
reunia pessoas com diferentes formações, incluindo artistas plásticos, músicos e dramaturgos. Essa convivência
me deu uma visão ampla sobre a arte e
me motivou a exercitar não apenas meu
lado estudioso, mas também o criativo.
Sinto necessidade de me expressar por
meio de diversas linguagens: a subjetiva
da poesia, a conceitual dos ensaios e a
dramática dos romances.
O senhor tem acompanhado o cenário
da literatura brasileira contemporânea?
Vivemos um processo de inclusão que
motivou uma reação conservadora perigosa. Nesses momentos de inclusão, não
devemos fazer julgamentos definitivos de
qualidade. Em meus últimos trabalhos
sobre literatura brasileira contemporânea, procurei fazer mapeamentos, sem
priorizar julgamentos de qualidade. O
mapeamento de autores, para mim, é uma
atividade que se confunde com a atuação
docente. As melhores teses de mestrado

A noção de
identidade
em um país
complexo
como o Brasil
precisa ser
inclusiva

e doutorado que orientei não foram escritas por aqueles que, no primeiro ano,
eram os melhores alunos. Precisamos
acreditar que algumas pessoas precisam
de apoio para se desenvolver, enquanto
outras, que inicialmente parecem melhores, desaparecem com o passar do tempo.
Depois de transitar por distintos contextos nacionais e linguagens literárias,
quais são hoje suas inquietações?
Tenho me interessado por questões relacionadas à velhice. O tempo não é mais
tão elástico e o viver é mais cansativo. A
pessoa se torna mais egoísta, porque a
sobrevivência é mais dura do que a vivência. Na vivência, a gente é menos precavido. Na sobrevivência, somos mais. Há
várias coisas que já não podem ser feitas e o mundo se retrai. Passamos a nos
confundir com o próprio mundo. Tento
resolver essas questões em três livros,
um deles inédito. O primeiro é Machado,
que trata dos últimos quatro anos da vida
de Machado de Assis [1839-1908] e que
ganhou o Prêmio Jabuti de melhor romance, em 2017. O livro é um romance da
sobrevivência, ideia oposta à do romance de formação. Escritores como Gustave Flaubert [1821-1880] e James Joyce
[1882-1941] fizeram livros para retratar o
artista quando jovem. Eu quis mostrá-lo
velho. Outro livro, que escrevi ao mesmo
tempo, foi Genealogia da ferocidade, sobre Grande sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa [1908-1967]. Publicado em
2017, foi imediatamente traduzido para
o espanhol. Em 2019, ganhou uma versão
lusitana. Até então, minhas leituras desse livro de Rosa tinham sido modestas e
eu sentia que tinha uma dívida com ele,
pois queria fazer uma leitura ousada. Recentemente comecei a escrever minhas
memórias. Pretendo escrever os volumes que puder e já tenho o rascunho do
primeiro, que deverá se chamar Menino
sem passado. A ação vai de 1936 a 1948.
Nele, conto como minha vida inicial foi
acidentada. A perda de minha mãe, quando tinha 1 ano e meio de idade, é o tema
dominante. Outro é meu interesse por
filmes e gibis. Nesse período inicial, eu
tinha mais contato com a arte do que com
a realidade. Por pior que seja a qualidade
dos gibis, eles são uma fonte maravilhosa
de conhecimento. Por meio deles, vivi
acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial, enquanto morava em numa
cidade de 30 mil habitantes. n
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GÊNERO

MANUAL
DE GUERRILHA
CONTRA A
DESIGUALDADE
Relatório norte-americano reúne iniciativas
bem-sucedidas para ampliar a participação das
mulheres em carreiras científicas

A

s Academias Nacionais de Ciências, Engenharias e Medicina
dos Estados Unidos lançaram
uma espécie de manual de boas
práticas para combater a baixa
participação de mulheres em
certas carreiras científicas. O documento de 224
páginas tem como foco as áreas Stemm, sigla
em inglês para ciência, tecnologia, engenharias,
matemática e medicina, e é fruto do trabalho de
dois comitês de especialistas, sob a liderança da
microbiologista Rita Colwell, a primeira mulher
a dirigir a agência de fomento à pesquisa básica
National Science Foundation (NSF), entre 1998 e
2004. As recomendações do relatório, dirigidas
para universidades, agências e governos, são
lastreadas por exemplos bem-sucedidos de instituições de ensino e pesquisa que conseguiram
atrair e reter mais mulheres para carreiras científicas e por centenas de estudos que testaram a
eficiência de estratégias contra o desequilíbrio
de gênero. Segundo Colwell, há muito ainda a
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ser feito para melhorar, mas também há razões
para ser otimista em relação ao futuro. “Para
isso, é fundamental que todos nós consideremos
as lições aprendidas em pesquisas acadêmicas
e as histórias de sucesso”, afirmou, ao lançar o
relatório (disponível em bit.ly/3dS5HdM).
Um destaque entre as experiências apresentadas é a do Harvey Mudd College, uma escola
superior de ciências e engenharia que funciona
há 65 anos na cidade de Claremont, na Califórnia, e atende cerca de 900 alunos de graduação.
Entre os formados em ciência da computação em
2018, mais de 50% eram mulheres – ante uma
média nacional de menos de 20%. O resultado é
atribuído a uma abordagem inovadora para lidar
com os calouros. Nas disciplinas introdutórias do
curso, observava-se um fosso entre dois tipos de
estudantes: de um lado, um grupo predominantemente masculino que já tinha bastante experiência em programação e, de outro, um grupo sem
muita experiência prévia, no qual se concentravam as alunas. A solução foi separar os grupos e
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oferecer um curso talhado para os alunos com
menos experiência, em que podiam aprender
conhecimentos básicos em um ambiente mais
amigável. “Se você deseja estimular um aluno em
um curso introdutório, não deve colocá-lo junto
com pessoas que têm muito mais experiência e
que não se parecem com ele”, explicou à revista Inc. a cientista da computação Maria Klawe,
presidente do Harvey Mudd College desde 2006.
Outro caso com bons resultados é o da Universidade Estadual de Jackson, no estado de Mississippi, que conseguiu ampliar o número de alunas
formadas em física, muitas delas negras, graças a
um programa patrocinado pela NSF que organizou cursos de verão só para mulheres e proporcionou o apoio de mentores para estudantes do
sexo feminino. Já a Universidade de Michigan
distinguiu-se por garantir mais diversidade no
recrutamento de recursos humanos, em virtude
de um programa criado em 2002 que elevou a
proporção de mulheres admitidas como pesquisadoras. Entre 2001 e 2002, 14% do total de con-

tratações nas áreas de ciências e engenharias foi
de mulheres. Já entre 2003 e 2006, o índice chegou a 34%. A iniciativa criou regras e recomendações para o funcionamento de comitês de busca,
que incluiu treinamento de seus membros para
prevenir vieses e preconceitos, e propôs estratégias para atrair um número maior de candidatos
pertencentes a grupos sub-representados, como
mulheres e minorias raciais, por meio de canais
de divulgação com instituições de ensino e organizações profissionais que apoiam esses grupos.
O relatório menciona uma extensa lista de trabalhos científicos sobre a eficiência de intervenções no ambiente educacional, capazes de atrair
e reter alunas das carreiras Stemm. Tais estratégias, pondera o documento, podem ser úteis para
tornar essas disciplinas mais atraentes também
para grupos masculinos sub-representados, como
minorias étnicas ou que pertençam à primeira geração da família que alcança a universidade. Uma
das ações mais eficazes diz respeito à incorporação da chamada “aprendizagem ativa”, aquela em
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que, no lugar das aulas discursivas, os alunos são
estimulados a construir o conhecimento por meio
de discussões e exercícios em grupo – ao final, o
professor coordena a solução do problema com a
turma inteira. Um estudo publicado em 2018 pela
cientista da computação Celine Latulipe, da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, analisou o desempenho de 698 calouros após fazerem
um curso introdutório em ciência da computação
– parte deles teve aulas em um formato tradicional, com palestras e atividades de laboratório, e
a outra parte com o aprendizado ativo. Na versão
que incorporava o aprendizado ativo, as mulheres, inclusive de minorias raciais, mostraram-se
menos propensas a desistir da escolha pela ciência da computação, em relação às que fizeram o
curso tradicional. O treinamento adequado dos
professores ou de alunos facilitadores é essencial
para que a estratégia seja bem-sucedida – o engajamento das alunas é maior quando elas criam
uma conexão de confiança com o instrutor. “Além
dos benefícios pedagógicos da aprendizagem ativa, o trabalho em grupo em uma tarefa ajuda a
promover a conexão social com outros alunos, o
engajamento e a sensação de pertencimento ao
ambiente Stemm”, informa o relatório.
Os especialistas das Academias Nacionais não
encontraram evidências capazes de amparar a
ideia de que as mulheres têm baixa representação em certas carreiras porque lhes falta uma
habilidade inata para segui-las. Observaram, isso sim, uma série de comportamentos sociais e
vieses que influenciam a trajetória educacional
e a carreira das mulheres. Em disciplinas como
física, engenharia e ciência da computação, diz
o documento, as disparidades na participação
feminina são marcantes logo no ingresso do ensino superior. Já em biologia, medicina e química,
o desequilíbrio é muito menor, mas se vê ainda
um bloqueio no acesso a posições de liderança
nas universidades. O caso da medicina resume o
problema: as mulheres eram 18% dos estudantes
de graduação nos Estados Unidos em 1973 e hoje
passam dos 50%. Ainda assim, em 2018 elas eram
apenas 18% dos administradores de hospitais e
16% dos chefes de departamento de faculdades de
medicina dos Estados Unidos. O padrão da matemática é peculiar, com uma evasão que se agrava
ao longo da carreira acadêmica. As mulheres são
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40% dos estudantes de graduação, mas essa proporção diminui na pós-graduação e é francamente
minoritária entre docentes de universidades.

O

utra estratégia destacada no relatório
é o combate ao preconceito ainda
arraigado de que certas carreiras
são destinadas apenas para quem
tem um talento inato para a matemática ou o
raciocínio lógico. Um experimento liderado em
2007 pela psicóloga Lisa Blackwell, da Universidade Columbia, avaliou o desempenho de estudantes de ensino médio que participaram de
workshops sobre a maleabilidade do cérebro e
sua capacidade de expandir a inteligência. Esses alunos conseguiram melhorar suas notas
de matemática, ao contrário do observado em
um grupo de controle que não participou dos
workshops. Segundo os autores, a intervenção
foi eficaz porque incentivou os alunos a valorizar
o aprendizado e o esforço e a ter respostas mais
positivas diante de desafios.
A composição de turmas ou de grupos de estudo também tem um papel importante no estímulo à participação das mulheres nas carreiras
Stemm. Diversos estudos mencionados no relatório corroboram a ideia de que as garotas têm
desempenho pior quando estudam em um ambiente predominantemente masculino do que
quando frequentam turmas mais equilibradas.
Mas uma das conclusões mais curiosas diz respeito à importância de modelos femininos para
reter as garotas em cursos Stemm. Há efeitos
motivacionais fortes quando as alunas tomam
contato com exemplos de mulheres cientistas
de sua área, o que reforça o interesse pela carreira e ajuda a quebrar estereótipos sobre a superioridade masculina. O relatório aponta como exemplo dessa influência o chamado “efeito
Scully”, depois que um estudo publicado em 2018
pelo Centro Geena Davis sobre Gênero na mídia
sugeriu que alunas do ensino médio aficionadas na série de televisão Arquivo X eram mais
propensas a manifestar interesse pelas carreiras
Stemm em relação às que não a assistiam. Uma
das explicações aventadas seria a identificação da
audiência com a protagonista Dana Scully, vivida
pela atriz Gillian Anderson, uma agente do FBI
com formação em patologia forense.

No Brasil, algumas iniciativas para combater
o desequilíbrio de gênero em carreiras científicas convergem com exemplos citados no relatório norte-americano. O Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa) organizou no ano passado uma olimpíada de matemática exclusiva para
participantes do sexo feminino. O objetivo era
criar um ambiente e uma rede de relacionamento mais amigáveis para as alunas que gostam de
matemática, pois elas costumam se sentir pouco
à vontade com a predominância masculina nessas competições (ver Pesquisa FAPESP nº 282).
Já em outras estratégias, como o recrutamento de
mulheres para cargos acadêmicos, a experiência
do Brasil é muito diferente. “O ingresso na carreira
de pesquisador nas universidades públicas brasileiras é feito por meio de concursos, o que ajuda
a prevenir vieses, e a estabilidade no emprego
vem logo no início da carreira. Isso garante uma
posição mais confortável para as mulheres do que
nos Estados Unidos, onde a estabilidade só é conquistada depois de alguns anos e os pesquisadores
enfrentam o período probatório na fase em que
as mulheres se tornam mães, em uma desvantagem em relação aos homens”, afirma Ana Maria
Fonseca de Almeida, da Faculdade de Educação
da Unicamp, uma estudiosa do papel da escola
para a produção e reprodução de desigualdades.

E

la chama a atenção para outra distinção
entre o combate ao desequilíbrio de gênero na academia nos Estados Unidos e
no Brasil. “As iniciativas norte-americanas, assim como acontece em outras nações,
são impulsionadas por uma lei que preconiza a
igualdade de gênero nas universidades do país,
enquanto no Brasil elas nunca tiveram esse caráter institucional e são impulsionadas apenas
pela mobilização de grupos sociais”, diz. Fonseca
se refere a uma legislação em vigor desde 1972
nos Estados Unidos, conhecida como Título IX,
segundo a qual as instituições de ensino devem
proporcionar as mesmas oportunidades para
homens e mulheres. O grande efeito dessa lei
foi observado no esporte, pois as universidades
tiveram de oferecer um número equivalente de
bolsas de estudo para esportistas homens e mulheres. Atribui-se a essa lei um notável estímulo
à participação de mulheres nos esportes no país,

que explicaria por que nas duas últimas olimpíadas elas superaram os atletas masculinos
em número de medalhas de ouro. Apenas nos
últimos anos, contudo, a lei vem sendo invocada
para cobrar ações relacionadas ao desequilíbrio
de gênero em algumas carreiras e ao combate ao
assédio sexual no ambiente acadêmico (ver Pesquisa FAPESP nº 291). “As universidades norte-americanas investem nas iniciativas descritas
nos relatórios porque precisam prestar contas do
que estão fazendo nesse sentido, senão podem
perder financiamento federal”, afirma Fonseca.
Sem o comprometimento das instituições, algumas iniciativas brasileiras obtêm resultados de
alcance mais curto. Há cerca de 10 anos, surgiu
na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (Feec) da Unicamp um braço brasileiro do
grupo Women in Engineering (WIE), vinculado
ao Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Ieee), consagrada associação mundial
de profissionais na área de tecnologia. O grupo
foi idealizado para dar suporte às alunas de engenharia elétrica da universidade, que estavam
em franca minoria: apenas 7% dos alunos de graduação e 15% de pós-graduação na época. Até
hoje, promove fóruns de discussão e palestras
com engenheiras bem-sucedidas, convidadas a
expor para as alunas suas trajetórias e os obstáculos que enfrentaram. Para a cientista da computação Vanessa Testoni, que ajudou a fundar o
grupo quando era aluna de doutorado da Feec,
houve avanços nos últimos 10 anos no sentido de
debater a questão da representatividade feminina. “Hoje esse assunto não é mais novidade e se
vê uma preocupação das instituições em discutir
formas de enfrentá-lo”, afirma ela. Na prática,
contudo, ainda não houve mudanças expressivas.
“A porcentagem de alunas de graduação no curso
de engenharia elétrica da Unicamp melhorou um
pouquinho, mas mesmo assim não passa hoje de
10%”, afirma. Líder de um grupo de pesquisa no
Samsung Research Institute Brazil, em Campinas, Testoni também enxerga poucas políticas
de atração e retenção de mulheres em empresas
de tecnologia. “Enquanto em muitas carreiras a
briga das mulheres já é para alcançar posições
de liderança, na ciência da computação o esforço
ainda é para ampliar a representatividade, que
segue muito baixa.” n
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DESIGUALDADE

O
PARADOXO
DIVERSIDADE
‑INOVAÇÃO
Mulheres e minorias étnicas são
mas obtêm pouco reconhecimento,
segundo análise de 1,2 milhão de
teses de doutorado
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pródigas em propor ideias novas,

P

esquisadores da Universidade
Stanford, nos Estados Unidos, levantaram dados que demonstram
a presença no mundo científico
norte-americano de uma contradição bastante conhecida no universo
corporativo: o paradoxo diversidade-inovação.
O fenômeno combina duas realidades que soam
incongruentes. De um lado, há evidências de que
ambientes onde trabalham indivíduos com origens
e experiências diferentes são mais propensos a
produzir conhecimento novo e de impacto. Ao
mesmo tempo, os grupos sub-representados que
garantem mais pluralidade e capacidade inovativa,
como mulheres e minorias raciais, pouco se beneficiam dos ganhos que produzem e não conseguem
alcançar o mesmo sucesso na carreira dos grupos
majoritários, como os de homens brancos.
Em um artigo publicado em abril na revista
Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS), os autores observaram que pesquisadores pertencentes a grupos com baixa representação no ambiente acadêmico apresentam ideias
inovadoras com frequência superior à dos colegas vinculados a grupos majoritários. Mas suas
ideias sofrem uma espécie de desvalorização e
não desfrutam de reconhecimento equivalente
ao das apresentadas por grupos com representação alta na academia. “Descobrimos um padrão
problemático: as minorias demonstram talento

especial para produzir novidades científicas, mas
suas descobertas têm menos impacto”, explicou
em um texto publicado na revista Nature o sociólogo Bas Hofstra, estagiário de pós-doutorado da
Escola de Educação da Universidade Stanford,
autor principal do artigo.
As conclusões são lastreadas pela análise do
conteúdo de 1,2 milhão de teses de doutorado de
todas as áreas do conhecimento defendidas nos
Estados Unidos entre 1977 e 2015. Esse descompasso influencia a trajetória profissional dos pesquisadores. De acordo com os autores, as chances
das mulheres de ingressar no corpo docente de
uma universidade são 5% inferiores às dos homens. Já entre as minorias raciais, as chances são
25% menores que as de grupos majoritários. O
estudo mostrou que essa diferença de probabilidade chega a ser quase três vezes maior quando
a comparação considera apenas os pesquisadores que apresentaram novidades em suas teses.
Os achados não chegam a ser surpreendentes,
mas pela primeira vez foi possível generalizar
esse tipo de conclusão para o conjunto da comunidade acadêmica de um país. Antes, o que havia
eram evidências pontuais ou estudos de caso. Para alcançar tamanha escala, foi necessária uma
abordagem interdisciplinar – entre os autores do
estudo, há sociólogos, cientistas da computação
e um linguista – e a adoção de uma metodologia
original que utiliza ferramentas de aprendizado
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de máquina para analisar e extrair tendências de
um volume gigantesco de informações.
Os metadados das teses, como os nomes de alunos e orientadores e as áreas do conhecimento e
instituições a que eles estavam vinculados, foram
cruzados com informações de recenseamentos
realizados em 2000 e 2010 e com registros da
Social Security Administration, agência que administra a previdência social dos Estados Unidos.
Assim, foi possível inferir informações demográficas sobre gênero e raça dos estudantes. Também foram cotejados os registros da base Web of
Science, com mais de 160 milhões de artigos, a
fim de avaliar se os titulares das teses seguiram
carreira acadêmica e tiveram produção científica.
Mas o principal desafio foi avaliar o grau de inovação das teses e o impacto gerado pelas ideias dos
doutores. Em geral, estudos dessa natureza buscam identificar trabalhos inovadores analisando
a composição de suas referências bibliográficas,
pois combinações não usuais de autores podem
ser um sinal de originalidade. Se esses trabalhos
recebem muitas citações, a chance de que sejam
inovadores cresce. A equipe de Stanford, contudo,
resolveu criar um novo tipo de indicador, baseado nas características dos conceitos científicos
empregados nas teses. “O ponto de partida foi
uma intuição, presente na filosofia e na sociologia da ciência, de que o conhecimento científico
é parcialmente caracterizado como uma rede de
ideias e conceitos que refletem o que queremos
dizer ou compreender”, afirmou Hofstra à Nature.
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Técnicas de processamento de linguagem e de
modelagem computacional permitiram identificar termos que representam conceitos científicos
em milhões de documentos. As inovações foram
identificadas por meio da associação de pares de
conceitos. O estudo deu alguns exemplos simbólicos de como a estratégia funcionou. Os termos
“glioblastoma” e “molecular”, por exemplo, foram registrados em conjunto pela primeira vez
nas teses de doutorado em 1988 e, depois disso,
essa ligação foi detectada 87 vezes. Isso foi o resultado do progresso de uma linha de pesquisa
iniciada pelo oncologista Kenneth Kinzler, da
Universidade Johns Hopkins, que evidenciou
a origem genética desse tipo raro de tumor. Da
mesma forma, os termos “justificar” e “masculinidade”, que se repetiram 94 vezes nas teses de
doutorado desde 1984, foram propostos em trabalho pioneiro de Londa Schiebinger, professora
de história da ciência em Stanford, que se tornou
referência na pesquisa sobre viés de gênero na
academia (ver Pesquisa FAPESP nº 289).
Os conceitos extraídos das teses foram distribuídos em um mapa semântico, que mostrava o
quanto são ligados uns com os outros. Em alguns
casos, as novidades estavam bem próximas de
conceitos consagrados, aqueles que mobilizavam a maioria dos pesquisadores da disciplina, mas em outras situações elas estavam mais
afastadas – e tinham um “valor distal” maior. Os
autores constataram que, no caso das mulheres,
os temas inovadores estavam a uma distância

grande dos conceitos centrais das disciplinas, o
que pode explicar por que foram menos aceitos
e geraram menos impacto.
Para a cientista política Elizabeth Balbachevsky, da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), há duas formas possíveis de
interpretar esses dados. “O impacto dos conceitos inovadores pode ter sido menor porque
a produção do conhecimento em algumas áreas
é conservadora. Isso acontece em comunidades
disciplinares com agendas de pesquisa muito
fechadas e autorreferenciadas, que têm dificuldade de aceitar o que vem de fora”, comenta. “O
baixo impacto de artigos com inovações mais
radicais, medidos pelo alto valor distal entre conceitos presentes no trabalho, pode também indicar que inovações que acomodam conceitos
muito distantes tenham fragilidades teóricas
que atrapalham sua recepção.” Segundo ela, esse problema acontece em algumas pesquisas de
caráter interdisciplinar, quando a associação de
teorias de diferentes campos do conhecimento
leva a um afrouxamento no rigor do uso desses
conceitos. Se for isso, alerta a pesquisadora, a
aceitação mais baixa não seria necessariamente
um sinal negativo. “Por outro lado, a conclusão
do estudo de que trabalhos com igual valor distal
produzidos por autores pertencentes aos grupos
majoritários têm maior impacto do que aqueles
produzidos por autores provenientes de minorias
parece apontar para a presença de um elemento
real de preconceito, ou, pelo menos, de resistência
ao reconhecimento das contribuições de colegas
provenientes desses grupos”, afirma.

H

ofstra diz que pretende aprofundar-se
nessa questão e aprender a identificar
inovações científicas úteis para distingui-las de ideias novas de qualidade
ruim. Em outra frente de pesquisa, o grupo de
Stanford busca verificar se inovações de grupos
sub-representados, mesmo demorando para ter
reconhecimento, geram retornos de longo prazo
ou têm impacto em áreas interdisciplinares. Há,
ainda, uma meta adicional: levantar evidências
que possam ajudar a ampliar a presença desses
grupos nas universidades (ver reportagem na
página 64).
“O estudo de Stanford traz questões que não
estamos acostumados a discutir no Brasil”, diz
o sociólogo Glauco Arbix, também da FFLCH-USP. “Os resultados sinalizam como as raízes
da sociedade, com seus preconceitos e malhas de
poder, penetraram nas estruturas científicas.” O
pesquisador observa que a universidade brasileira
costuma ser vista como diversa, uma vez que há
uma base salarial nivelada entre homens e mulheres. “Isso é um avanço e sinaliza uma diferença

importante em relação ao que se pratica na sociedade, mas basta olhar as estruturas de comando
das universidades ou as agências de fomento para
percebermos que não é bem assim”, diz.
Na avaliação de Balbachevsky, os resultados
do estudo são interessantes também para pensar as dificuldades de comunidades científicas
de países emergentes de modo a fazer sua produção ser reconhecida internacionalmente. Ela
chama a atenção, contudo, para o risco de atribuir apenas a preconceitos a dificuldade que os
pesquisadores brasileiros têm de fazer pesquisa
de impacto internacional. “Isso pode levar a uma
acomodação, quando, na verdade, há outros fatores envolvidos, como o baixo grau de exposição ao
escrutínio internacional de parte significativa de
nossos pesquisadores, ainda bastante isolados.”
Observadora atenta de estudos de ciência e
gênero, a física Marcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pondera que o
trabalho de Stanford dialoga com pesquisas feitas
no universo corporativo. Uma delas é um estudo
da consultoria McKinsey, realizado em 2017 com
mil empresas de 15 países, segundo o qual aquelas
que mais promovem o equilíbrio de gênero são
21% mais lucrativas do que as que se preocupam
pouco com o assunto. “Também há estudos no
campo da psicologia que mostram por que grupos com diversidade conseguem soluções mais
inovadoras. Quando um indivíduo trabalha com
pessoas diferentes dele, faz um esforço adicional
para sair de sua zona de conforto e isso amplia
a produtividade do grupo. Desenvolve-se uma
inteligência positiva que cria mecanismos para
ganhar mais dinheiro”, afirma Barbosa.
A ideia de que a produção de grupos sub-representados é desvalorizada, independentemente de seu conteúdo, é corroborada por diversos
trabalhos científicos, segundo a física, que cita
um estudo publicado em 2012 também na revista PNAS em que currículos de candidatos a uma
posição de gerente de laboratório foram avaliados
por docentes de universidades intensivas em pesquisa dos Estados Unidos. Os nomes atribuídos
aos candidatos – femininos ou masculinos – foram incluídos aleatoriamente. O resultado é que
currículos idênticos recebiam avaliação diferente
de acordo com o gênero – os homens eram considerados mais competentes e contratáveis do que
as mulheres – e o preconceito estava presente até
quando o avaliador era uma mulher. De acordo
com ela, o estudo de Stanford tem força para se
tornar referência ao fornecer dados sobre ciência
e gênero utilizando ferramentas de pesquisa que
estão na fronteira do conhecimento. “É animador
saber que agora temos acesso a metodologias capazes de produzir evidências eloquentes por meio
da análise de grandes volumes de dados”, afirma. n
Fabrício Marques
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Amazônia e Cerrado concentraram
97% dos 12 mil quilômetros
quadrados de área desmatada
no ano passado no Brasil
Marcos Pivetta

Q

Boca do Acre,
no Amazonas,
estado onde foram
desflorestados
1.260 km2 em 2019,
segundo relatório
do MapBiomas

uase 97% da área desmatada no Brasil no ano passado
estava dentro de seus dois
maiores biomas, a Amazônia
e o Cerrado, que abrangem,
respectivamente, metade e
pouco mais de um quinto do território nacional.
Em 2019, foram cortados cerca de 12 mil quilômetros quadrados (km²) de vegetação nativa no país,
equivalente a uma vez e meia a extensão somada
dos 39 municípios da Região Metropolitana de
São Paulo. Do território desflorestado, 63% ficavam na Amazônia e 33,5% no Cerrado. Nos demais
ecossistemas (Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica
e Pampas), as zonas com vegetação retirada somaram cerca de 400 km² (ver quadro na página 74).
Metade da área desmatada no país se concentrava
em três estados: Pará (2.990 km²), Mato Grosso
(2.020 km²) e Amazonas (1.260 km²). Cinquenta
municípios, a maioria da região Norte, responderam por metade do desflorestamento total.
Os dados fazem parte do Primeiro relatório
anual do desmatamento no Brasil, lançado no final de maio pelo MapBiomas, uma iniciativa do
Observatório do Clima, organização não governamental (ONG) que reúne 36 entidades da sociedade civil brasileira, dedicada a mapear o uso
da terra no país. Segundo o documento, mais de
99% dos desflorestamentos foram feitos de forma
ilegal, isto é, sem autorização para corte ou em
zonas proibidas. “Somos o país que mais desmata no mundo. A Indonésia, que fica na segunda
posição, desmata anualmente uma área menor
do que a metade da suprimida no Brasil”, diz o
engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas. Mas o território desse país
asiático, onde vivem 260 milhões de habitantes,
equivale a um quarto do Brasil.
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O relatório contabiliza áreas desmatadas a
partir de 0,003 km² (3 mil metros quadrados),
aproximadamente metade do tamanho de um
campo de futebol. Cruzando dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de autorizações de
corte da vegetação e planos de manejo florestal,
o trabalho também identificou se a supressão de
vegetação ocorreu em unidades de conservação
e terras indígenas. Em 2019, houve ao menos um
alerta de desmatamento em 16% das 1.453 áreas
registradas no Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação e em 37% das 573 terras indígenas
situadas no território nacional.
Usando uma metodologia própria para consolidar a situação de cada bioma, o relatório adota
como fonte de seus dados de desflorestamento
três diferentes programas de monitoramento de
acesso público e gratuito. Para a Amazônia, foram
utilizados os alertas emitidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter),
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e pelo Sistema de Alerta de Desmatamento
(SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia (Imazon), uma organização ambiental
com atuação na região Norte. Os dados do Cerrado vieram apenas do Deter. A situação dos outros
ecossistemas foi retirada de informações do Global
Land Analysis & Discovery (Glad), iniciativa da
Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.
Por ser o primeiro, o novo relatório não pode
servir de base para fazer comparações com o passado e inferir tendências sobre aumento e diminuição de desmatamento. Mas outros trabalhos
indicam que o desflorestamento apresenta desde
o ano passado um viés de alta na Amazônia, depois de ter caído entre 2005 e meados da década
passada. Responsável por aferir as taxas oficiais
de desmatamento da Amazônia (e também do
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Cerrado), o Inpe ainda não fechou o número consolidado referente a 2019. Por ora, divulgou apenas
uma estimava de que o desflorestamento no ano
passado atingiu 9.762 km², um aumento de quase
30% em relação a 2018. Ainda neste mês ( junho),
o valor final da taxa de desmatamento deve ser calculado e divulgado. “Certamente, a tendência de
crescimento do desmatamento no ano passado será
mantida”, comenta o especialista em sensoriamento
remoto Cláudio Almeida, coordenador do Programa
de Monitoramento da Amazônia e outros Biomas
do Inpe. “Historicamente, o número consolidado
apresenta uma variação média de 4%, para mais ou
para menos, em relação à estimativa preliminar.”

A

cifra provisória de desmatamento na
Amazônia calculada pelo Inpe é maior
do que a apresentada pelo trabalho do
MapBiomas devido a três grandes diferenças metodológicas. Em suas análises, o instituto federal e a ONG empregam, como referência
de desmatamento, sistemas de monitoramento
distintos e não adotam exatamente a mesma área
geográfica e o período de observação. Além do
Deter, cuja principal função é expedir alertas sobre focos ativos de remoção da floresta a fim de
orientar as ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o Inpe mantém o Programa de
Monitoramento do Desflorestamento da Amazônia
Legal (Prodes). Criado em 1998, o Prodes considera
desmatamento a retirada de toda e qualquer vegetação, o chamado corte raso, em uma área de pelo
menos 0,0625 km² (ver Pesquisa FAPESP nº 283).
Os dados oficiais da taxa anual de desflorestamento divulgada pelo Inpe saem do Prodes e se
referem à Amazônia Legal, uma definição político-administrativa que, além das áreas da floresta

7.701 km2
4.086 km2
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Imagens sobrepostas
de radar mostram
desflorestamento em
parte de Mato Grosso:
áreas azuis foram
desmatadas em 2015,
verdes em 2017
e vermelhas em 2019;
setores em cinza
não tiveram mudança
significativa

tropical úmida, engloba uma pequena parcela do
Cerrado. O MapBiomas usa o Deter como fonte de
seus cálculos e trabalha com o conceito do ecossistema Amazônia, seguindo os limites geográficos
desse bioma definidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Por fim, o MapBiomas utiliza em seu relatório dados de janeiro a
dezembro de 2019 para calcular a taxa de desmatamento do ano passado em todo o Brasil. No caso
do Inpe, o Prodes contabiliza registros de agosto
de um ano até julho do ano seguinte. A taxa de
desmatamento de 2019 inclui, portanto, informações obtidas entre agosto de 2018 e julho de 2019.
Dados de curto prazo sinalizam que o corte de
vegetação nativa na região Norte continua em ritmo acelerado, inclusive depois da chegada ao país
da pandemia de Covid-19. Segundo o mais recente
boletim do Imazon, foram desflorestados 1.073
km² na Amazônia Legal de janeiro a abril de 2020.
Houve um aumento de 133% na área desmatada
em relação ao mesmo período de 2019. Os dados
são do SAD, criado em 2008 pelo Imazon, que usa
imagens de observação da Terra fornecidas pelas
famílias de satélites Landsat, da agência espacial
norte-americana (Nasa), e Sentinel, da Agência
Espacial Europeia (ESA). O sistema é capaz de
detectar o corte de vegetação em áreas a partir
de 0,01 km² (1 hectare). A mesma tendência se
esboça nos dados do Deter, do Inpe. Nos quatro
primeiros meses de 2020, esse sistema registrou

A extensão desflorestada
do país no ano passado
é 50% maior que
a Região Metropolitana
de São Paulo
o maior número de alertas de desmatamento na
Amazônia dos últimos cinco anos. De janeiro a
abril deste ano, o desflorestamento atingiu uma
área de 1.202,4 km², 55% maior do que nesse mesmo período em 2019.
A situação também é preocupante em outros
biomas do país. Ao longo de uma década e meia, o
Cerrado, onde se concentra boa parte do agronegócio nacional, reduziu a um quarto a área desmatada anualmente. Mas, desde 2016, esse número
deixou de cair consistentemente. Oscila entre 7
mil e 6.500 km² desflorestados a cada 12 meses,
segundo o sistema Prodes. Na Mata Atlântica, o
bioma historicamente mais devastado, onde se
concentra mais de 70% da população brasileira,
o desmatamento, que vinha diminuindo desde
2016, voltou a crescer. Segundo levantamento divulgado no mês passado pela entidade SOS Mata
Atlântica em parceria com o Inpe, a supressão de
vegetação nesse bioma aumentou 27,2% no período 2018/2019 em relação ao anterior. Foram
desmatados 145 km². Mais da metade do desflorestamento ocorreu em dois estados, Minas Gerais e Bahia. Em São Paulo, 0,43 km² do bioma foi
suprimido, menos do que a metade do registrado
no período anterior. “Pela primeira vez dois estados conseguiram zerar o desmatamento: Alagoas
e Rio Grande do Norte”, comentou, em material
de divulgação à imprensa, Marcia Hirota, diretora-executiva da SOS Mata Atlântica.
Como ainda não há programas específicos de
acompanhamento contínuo do desmatamento
nos demais biomas brasileiros (Caatinga, Pantanal e Pampas), é difícil saber com precisão o que
ocorre nesses ecossistemas. “Hoje, fazemos esse
trabalho com a Amazônia e o Cerrado. Mas até
2022 devemos estender esse serviço aos demais
biomas”, diz Cláudio Almeida, do Inpe. n
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ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS

Nova tecnologia permitirá estocar sob
águas ultraprofundas o dióxido de
carbono e o metano associados ao petróleo
extraído de campos do pré-sal
Domingos Zaparolli

U

Plataforma de
exploração
de petróleo da
Petrobras na
região do pré-sal

m sistema que armazena em cavernas
salinas em alto-mar e separa por gravitação o dióxido de carbono (CO2)
e o metano (CH4), que compõem o
gás associado extraído junto com o
petróleo em poços offshore, tem potencial de reduzir o impacto ambiental da exploração do pré-sal e gerar ganhos econômicos para a indústria
petrolífera. O método, que se encontra ainda em
fase conceitual, foi concebido pelo Centro de Pesquisa para Inovação em Gás (RCGI), baseado na
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(Poli-USP) e financiado pela FAPESP e a companhia anglo-holandesa Shell. No final de 2019, o
trabalho consagrou-se como um dos vencedores
do Prêmio de Inovação Tecnológica da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A equipe responsável pelo projeto
espera comprovar o conceito na prática, com a
perspectiva de construção de uma caverna experimental no Campo de Libra, na bacia de Santos.
Principal gás causador do efeito estufa, o CO2
é considerado refugo em uma plataforma de petróleo. O que se pretende com o projeto é armazená-lo de forma adequada, impedindo que escape
para a atmosfera. Já o CH4 é um gás valorizado
por ser a base constituinte do gás natural – corresponde a mais de 90% de sua composição. O gás
natural é fonte de energia para usinas térmicas,
que geram eletricidade. Também é usado como
combustível veicular e insumo industrial.
“Sabemos que o gás carbônico, mais pesado,
ocupará naturalmente o fundo da caverna, enquanto o metano, mais leve, ficará no topo, tornando mais fácil e barato seu resgate”, informa
Julio Meneghini, professor da Poli-USP e diretor
científico do RCGI, um dos Centros de Pesquisa
em Engenharia (CPE) apoiados pela FAPESP. “A
caverna experimental nos ajudará a determinar
o tempo necessário para os dois gases, ambos em
estado supercrítico, se separarem”, esclarece.
Os gases injetados na caverna serão pressurizados para equalizar a grande pressão da profundeza da camada de sal, por volta de 3 mil metros

(m) abaixo do nível do mar, onde será construída
a caverna. A pressão nesse ambiente supera 400
bar, ou seja, é pelo menos 400 vezes superior à
pressão atmosférica. A temperatura é de 40 graus
Celsius. “Nessas condições o gás passa para o estado de fluido supercrítico, aquele no qual não
há distinção entre o líquido e o gasoso”, explica o
engenheiro naval Gustavo Assi, coordenador do
projeto no RCGI e professor do Departamento
de Engenharia Naval e Oceânica da Poli-USP. “O
fluido supercrítico tem a densidade do líquido, o
que garante grande compactação e viscosidade
do gás, permitindo alta fluidez.” A densidade do
fluido supercrítico é 540 vezes maior que a do
gás carbônico na pressão atmosférica.
O RCGI também está construindo um laboratório para caracterização físico-química do gás
natural e do petróleo em condições sub e supercríticas no Departamento de Engenharia Química
da Poli-USP. A unidade terá equipamentos para
medição das propriedades físicas dos fluidos em
estado supercrítico. O laboratório estava previsto para entrar em operação em 2020, mas o cronograma está sendo revisado para se ajustar às
limitações impostas pelas medidas de contenção
do novo coronavírus.
O início da construção de uma caverna experimental, segundo os pesquisadores do RCGI,
aguarda apenas a decisão das operadoras que
produzem óleo e gás na região do pré-sal brasileiro e necessitam estocar e separar CO2 e metano
– já há negociações nesse sentido. A tecnologia
de construção de cavernas salinas é dominada
há décadas pela indústria do petróleo. Elas são
perfuradas por lixiviação, com o bombeamento
de água por um duto em meio a rochas salinas. A
água injetada dissolve o sal e a salmoura resultante é eliminada por outro duto. A estrutura possui
estabilidade geomecânica. A pressão da rocha
salina externa é estabilizada pela pressão interna da nova salmoura formada com a água que foi
bombeada. Na sequência é injetado o gás que se
pretende estocar, o que leva a uma nova expulsão
de salmoura (ver infográfico na página seguinte).
PESQUISA FAPESP 292 | 77

1

Uma estrutura inovadora

PERFURAÇÃO
Um poço
convencional (azul) é
perfurado no subsolo
marinho. Um duto
(cinza) avança além do
poço na camada de sal,
por onde é bombeada
água do mar, gerando
a expulsão de
salmoura original pelo
tubo azul (ao lado)

Confira como é feita a construção das cavernas salinas
e a estocagem e a separação dos gases
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FONTE CENTRO DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM GÁS (RCGI)

Até hoje, porém, as cavernas salinas, de dimensões pequenas e usadas principalmente para manter em definitivo o CO2 comprimido em
estado gasoso, são construídas em áreas subterrâneas em terra ou sob águas oceânicas rasas,
onde a pressão é baixa. Incomuns no Brasil, são
mais usuais em áreas petrolíferas no golfo do
México e na Europa.
No sistema criado pelo RCGI, as cavernas seriam construídas na camada de sal sob as águas
ultraprofundas – região submarina cuja lâmina
d’água tem pelo menos 1,5 mil metros de profundidade – nas proximidades dos campos de
exploração do pré-sal. Nesses locais, é possível
arquitetar estruturas de grande porte e sob alta
pressão, algo impraticável em águas rasas, onde
a espessura da camada é mais fina e a pressão
não é suficientemente elevada para viabilizar a
separação dos gases.
Em uma estrutura de 470 m de altura e 150 m
de diâmetro, como proposto pelo RCGI, é possível estocar 8 milhões de metros cúbicos (m3) de
fluido supercrítico, o equivalente a uma década
de gás associado retirado das profundezas por
uma plataforma de petróleo.
A separação gravitacional do CO2 e do CH4
nas cavernas salinas, diz Julio Meneghini, proporcionará ganhos econômicos às companhias
petrolíferas. Hoje o gás associado, quando não é
reinjetado nos próprios poços de petróleo de onde
foram retirados, é processado nas plataformas.
Para isso, utiliza-se um sistema de membranas
para separar o gás carbônico do metano e de outros gases comercializáveis como o etano (C2H6)
e o propano (C3H8), encontrados em baixa proporção. Nesse caso, o metano e os demais gases
são encaminhados para processamento em terra
e apenas o CO2 é reinjetado no poço.
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A separação por membranas, porém, demanda
alto consumo de energia e ocupa parcela significativa da área de processamento de um navio
plataforma tipo Floating Production Storage
and Offloading (FPSO), utilizado na exploração
do pré-sal brasileiro. “A separação em caverna
permitirá liberar espaço nas plataformas para
ampliar o processamento de óleo. Com isso, podemos até cogitar a construção de plataformas
menores e mais econômicas no futuro”, especula Meneghini.
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

A separação e o armazenamento do metano em
cavernas, afirma o diretor científico do RCGI,
permitiriam ainda que o gás seja resgatado pelas
empresas petrolíferas apenas quando sua exploração comercial for vantajosa. As companhias poderão controlar a oferta de acordo com a demanda por gás natural. No Brasil, o armazenamento
também possibilitará às empresas guardar o gás
produzido até que o país tenha a infraestrutura
adequada para o escoamento da produção offshore. Hoje, isso não ocorre.
Existem hoje dois métodos de escoamento da
produção de gás natural offshore. Um demanda a
construção de plataformas flutuantes para a liquefação de gás natural em alto-mar e seu posterior
transporte em navios metaneiros até a costa. O
Brasil não tem nenhuma plataforma marítima de
liquefação. A outra metodologia é a construção
de gasodutos ligando os campos de produção
offshore a uma Unidade de Processamento de
Gás Natural na costa. Há no país apenas dois gasodutos desse tipo em operação interligada que
transportam o gás natural da bacia de Santos e
da bacia de Campos, situada na região do pós-sal,
até Caraguatatuba (SP) e Cabiúnas (RJ), com ca-
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pacidades de escoamento, respectivamente, de
10 milhões de m3 por dia (Mm³/d) e 16 Mm³/d.
São as chamadas Rota 1 e Rota 2. As plataformas
que exploram o petróleo do pós-sal ficam a cerca
de 50 km a 80 km da costa.
Um terceiro gasoduto, Rota 3, ligando a bacia
de Santos a Itaboraí (RJ), para atender o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj),
está em construção, com capacidade de vazão
para 18 Mm³/dia. A previsão era de inauguração
em 2020, mas foi adiada e ainda não há uma nova
data anunciada. Segundo a ANP, a produção de
gás natural offshore no Brasil em março de 2020
foi de 106,8 Mm³/d, sendo 80,6 Mm³/d em campos do pré-sal. Em 2030 a agência estima a produção de 150 Mm³/d apenas nas áreas do pré-sal.
Da produção atual de gás natural do pré-sal,
quase metade do volume, 48%, é reinjetada nos
poços de petróleo. Por volta de 40% são destinados ao mercado e 10% utilizados para gerar a
energia que supre as plataformas. Os 2% ou 3%
restantes são queimados em flares, as tochas no
topo das plataformas, impactando a atmosfera –
a combustão não tem outra utilidade a não ser
dar um fim ao gás.
OFERTA E DEMANDA

Luiz Costamilan, secretário-executivo de gás
natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás
e Biocombustíveis (IBP), diz que a expansão da
oferta do insumo energético depende do aumento da demanda. Uma expectativa nesse sentido é
o Programa Novo Mercado de Gás, coordenado
pelo Ministério de Minas e Energia. O programa
prevê o aumento de competição no mercado por
meio da redução da participação monopolista
da Petrobras no sistema de processamento e
transporte do gás natural, além do fim do mo-

nopólio na distribuição, exercido por concessionárias estaduais.
O executivo diz que a expansão da demanda
não eliminará a reinjeção de gás nos poços de
petróleo. Ela é necessária, uma vez que o gás
reinjetado é utilizado para manter a pressão do
reservatório e aumentar a capacidade de extração de óleo. “Em uma operação adequada, com
reinjeção de gás ou injeção de água, é possível
retirar 50% do óleo de um poço de petróleo. Sem
reinjeção, entre 70% e 80% do óleo permaneceria
inacessível”, relata Costamilan.
Segundo informações da ANP, a reinjeção de
gás nos reservatórios é crescente e tende a continuar a expandir nos próximos anos por falta de
infraestrutura adequada de escoamento offshore e
de distribuição aos mercados consumidores. Para
Meneghini, apesar da importância da reinjeção
para o aumento da produção de óleo, o excesso
de gás reinjetado, como ocorre hoje em algumas
plataformas, pode reduzir a produtividade no
médio e longo prazo. Com a retirada do óleo e
reinjeção contínua de gás, ao longo do tempo o
percentual de gás associado retirado juntamente
com o óleo do reservatório aumenta. Esse percentual pode ultrapassar a capacidade da plataforma
de processamento da mistura, fazendo com que
eventualmente a produção seja interrompida.
“O ideal é reinjetar gás de forma calculada de
acordo com sua capacidade de gerar mais óleo, e
não por necessidade, como muitas vezes ocorre
hoje. O armazenamento em caverna permitiria
às petroleiras obter esse equilíbrio”, afirma. n
Projeto
Brasil Research Center for Gas Innovation (nº 14/50279-4); Modalidade Centros de Pesquisa em Engenharia; Pesquisador responsável
Julio Romano Meneghini (USP); Investimento R$ 23.718.372,37.
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ENGENHARIA BIOMÉDICA

MICROBATERIA
VERDE
Pesquisadores da USP
e de Harvard desenvolvem
protótipo feito com
gelatina vegetal para
aplicações médicas
Frances Jones
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N

a corrida para criar baterias
de nova geração sustentáveis
e orgânicas, uma equipe do
Instituto de Química de São
Carlos da Universidade de São Paulo
(IQSC-USP), em parceria com cientistas da Escola de Engenharia e Ciências
Aplicadas da Universidade Harvard, nos
Estados Unidos, conseguiu um avanço
importante. Eles criaram uma microbateria à base de gelatina vegetal com
uso potencial em dispositivos médicos
implantáveis, como microchips, ou empregados em exames, entre eles pílulas
inteligentes e cápsulas de endoscopia.
O detalhamento da pesquisa que resultou no protótipo do dispositivo foi publicado pela revista britânica Journal of
Materials Chemistry A. “Não há produto comercial com o mesmo perfil. Nossa
microbateria mostrou-se eficiente e mais
segura do que as disponíveis no mercado,
e é composta por elementos abundantes
na natureza”, diz a química Graziela Cristina Sedenho, do grupo da USP.
Pelo trabalho, Sedenho e seu orientador de doutorado, o químico Frank

Dispositivo poderá
ser usado em
microchips, cápsulas
de endoscopia
e pílulas inteligentes

Nelson Crespilho, ganharam o Prêmio
Kurt Politzer de Tecnologia, conferido
pela Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim), na categoria Pesquisador. Coordenador do Grupo de Bio
eletroquímica e Interfaces do IQSC-USP,
Crespilho se dedica há algum tempo ao
desenvolvimento de sistemas orgânicos
e bioinspirados de conversão de energia,
como biocélulas a combustível e baterias
orgânicas (ver Pesquisa FAPESP no 205).
Menor do que a ponta do dedo indicador – mede 1,5 centímetro (cm) de comprimento por 1,5 cm de largura e 4 milímetros (mm) de espessura – e pesando
apenas 0,50 grama, o protótipo é menos
tóxico do que as baterias tradicionais
usadas no meio médico, que têm em sua
composição prata ou lítio. Crespilho explica que as microbaterias convencionais
são geralmente compostas por eletrólitos
corrosivos ou inflamáveis ao contato com
ar ou água, o que torna arriscado seu uso
na medicina – eletrólitos são substâncias
condutoras de eletricidade. “Há vários
tipos de microbateria no mercado. Elas
são eficientes, mas o problema é a segu-

rança. Se uma dessas baterias contendo
lítio ou prata romper e entrar em contato
com o organismo do paciente pode até
causar a morte”, destaca o pesquisador.
No dispositivo desenvolvido pelos
cientistas da USP e de Harvard, a matriz para suporte dos eletrólitos é composta por hidrogel de agarose, popularmente conhecido como gelatina vegetal (ver infográfico abaixo). Biopolímero
constituído de açúcar extraído de algas
marinhas, a agarose é uma substância
amplamente disponível e de baixo custo. Para a geração de corrente elétrica,
foram incorporados no gel dois tipos de
moléculas sintetizadas em Harvard, que
possibilitam que a microbateria funcione
com eletrólito aquoso e não corrosivo.
A inspiração para uma dessas moléculas veio das quinonas, grupo de substâncias orgânicas presentes em galhos,
folhas e raízes de plantas. O cientista
Michael J. Aziz, da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, que
participou da pesquisa, já trabalhava com

essas moléculas no desenvolvimento de
baterias estacionárias de grande porte,
com a finalidade de serem acopladas a
conversores de energia eólica e solar.
Foi da equipe de Crespilho a ideia de
utilizar como matriz o hidrogel de agarose e aproveitar moléculas orgânicas e
organometálicas na elaboração das microbaterias. O grupo de São Carlos tem experiência na construção de sistemas bio
eletroquímicos para conversão de energia
elétrica utilizando moléculas orgânicas
e biológicas, que operam em condições
compatíveis com a do corpo humano.
A composição da bateria permite que
ela seja descartada sem causar prejuízo
ao ambiente, fazendo com que se encaixe na categoria de produtos verdes.
Além disso, a matéria-prima usada em
sua produção é renovável, ao contrário
do lítio, uma commodity cujas reservas
são finitas e cujo preço apresenta oscilações no mercado internacional.
As baterias foram desenvolvidas para
uso em microdispositivos por enquanto

Um dispositivo de gelatina
Conheça os detalhes da microbateria e saiba como ela funciona
Estrutura

Funcionamento
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Cobertura:
invólucro feito com
o bioplástico PLA
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molécula redox, que
transfere elétrons
para o circuito

No polo negativo,
a molécula orgânica
eletroquimicamente ativa
aprisionada no hidrogel de
agarose sofre oxidação,
liberando elétrons

2

e-

1

Membrana
separadora dos polos

2

Eles são conduzidos por
microfibras de carbono
(eletrodo) que se conectam
a um dispositivo médico,
como uma pílula inteligente,
fornecendo energia para seu
funcionamento
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FONTE GRAZIELA SEDENHO (IQSC-USP) E ARTIGO
NON-CORROSIVE, LOW-TOXICITY GEL-BASED MICROBATTERY
FROM ORGANIC AND ORGANOMETALLIC MOLECULES

pouco conhecidos e empregados no país.
“Embora a cápsula de endoscopia, usada para imagear o aparelho digestivo, já
seja comercial, ainda é pouco difundida
no Brasil”, diz Crespilho. Inovação ainda mais recente, as pílulas inteligentes
são dotadas de sensores capazes de detectar bactérias, sangramentos e outros
problemas no sistema gastrointestinal.
A físico-química Susana Inés Córdoba
de Torresi, coordenadora do Laboratório
de Materiais Eletroativos do Instituto de
Química da USP, na capital paulista, considera original e promissora a iniciativa
de se construir uma microbateria a partir
de gel de agarose. “A ideia é excelente.
Precisamos ver como vai funcionar na
prática, quando forem feitos os ensaios
clínicos”, afirma. A microbateria ainda
não foi testada em um dispositivo médico
de uso humano ou animal. Segundo Torresi, as únicas preocupações referem-se
à estabilidade – não física, mas relativa
ao funcionamento do dispositivo – e sua
biocompatibilidade.
Torresi destaca que microbaterias usadas na área médica em geral não precisam ter alta voltagem, já que os microdispositivos onde serão usadas não
demandam muita energia. Ressalta também que a aplicação delas se torna mais
fácil quando empregadas em dispositivos
como cápsulas de endoscopia – usadas
uma única vez, por pouco tempo –, ao
contrário de microchips, que são implantados e ficam no organismo por um
longo período.
Para os pesquisadores da USP, a tecnologia poderá ser utilizada no futuro
próximo em uma gama maior de dispositivos, como marcapassos, que regulam
os batimentos cardíacos de pacientes
cardiopatas. “Para isso, é preciso aperfeiçoar nosso projeto, já que marcapassos
requerem mais energia e uma bateria de
longa duração”, informa Sedenho. Ela
ressalta, no entanto, que, para os usos
propostos para o estudo, a tecnologia já
está suficientemente desenvolvida. “Estamos aptos a transferir o conhecimento
a uma empresa para que o dispositivo
chegue à sociedade.” n
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Projeto

Microdispositivo
médico

Bateria de fluxo redox acoplada com biocélula a combustível microbiológica (no 17/15714-0); Modalidade Bolsa
de Doutorado – Exterior; Pesquisador responsável Frank
Nelson Crespilho (USP); Bolsista Graziela Sedenho; Investimento R$ 109.838,33.
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Fechamento de escolas
e universidades
durante a pandemia
de Covid-19 traz
à tona debate sobre
educação a distância

m novo capítulo da história da educação
começou a ser escrito assim que a adoção
das primeiras medidas de isolamento social, para conter o avanço da Covid-19 no
mundo, provocou o fechamento de escolas e
universidades. Mais de 1,2 bilhão de alunos do
ensino infantil ao superior tiveram suas rotinas
alteradas, de acordo com levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco). A estimativa é
que 52 milhões de estudantes brasileiros, de todos os níveis, tenham sido afetados. A urgência
do problema levou ao desenvolvimento de estratégias de ensino remoto em vários países, na
tentativa de atenuar os efeitos imediatos sobre o
processo de aprendizagem. No Brasil, o Ministério
da Educação (MEC) autorizou a substituição de
aulas presenciais por virtuais enquanto durar
a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2.
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Bruno de Pierro

Registro de 17 de março
mostra estudante
solitário no campus da
Universidade de
São Paulo. Instituição
oferece 183 cursos
de graduação com mais
de 58 mil alunos

A estudantes de escolas públicas e privadas, de
diferentes regiões do país, têm sido ofertadas aulas
on-line, mas nem todos conseguem acompanhá-las. Caso dos mais socialmente vulneráveis, que
não têm computador em casa, tampouco acesso
a um serviço de internet de banda larga. Além
disso, nas classes mais pobres já conectadas, 85%
das pessoas utilizam a internet apenas pelo celular e com pacotes de dados limitados, de acordo
com o relatório mais recente do Comitê Gestor
da Internet.
Diante da desigualdade no acesso a conexões
rápidas e computadores, aprofundada durante o
isolamento social, a discussão sobre as possibilidades e impasses da educação a distância (EaD)
ocupa agora o centro do debate público sobre
práticas de ensino e aprendizagem. Especialistas
ouvidos pela reportagem, no entanto, afirmam que
o uso emergencial de ferramentas digitais – pa-

DE
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ra não paralisar completamente as atividades de
ensino – deve ser encarado como paliativo, e não
como verdadeira difusão da EaD no país. “Muitas
dessas iniciativas implementadas de última hora
não apresentam as principais características que
definem o conceito de educação a distância”, observa Eduardo Santos Junqueira, professor do
programa de pós-graduação em educação brasileira na Universidade Federal do Ceará (UFC) e
coordenador do Grupo Ler (Linguagens e Educação em Rede). “Há confusão sobre o que, de fato,
significa fazer um curso a distância.”
Cursos e processos de aprendizagem a distância
não são caracterizados apenas pela separação física entre professores e alunos. “É marcante o uso
pedagógico intenso de tecnologias de informação
e comunicação nesse modelo”, ressalta Junqueira.
De acordo com o pesquisador, nos últimos anos,
o desenvolvimento de sistemas de transmissão
em tempo real e de compartilhamento de dados
ampliou a capacidade de interação na EaD. “Por
meio de ambientes virtuais de aprendizagem como
o Moodle, professores e alunos podem interagir
com conteúdos de vídeo e áudio e aprofundar o
diálogo”, diz Junqueira, referindo-se ao software
livre criado em 2001 pelo programador australiano Martin Dougiamas. A plataforma é utilizada
como ferramenta de educação a distância em mais
de 150 países e funciona como uma universidade
on-line onde professores podem disponibilizar
material didático e propor atividades interativas,
como testes e discussões em fóruns. Para os estudantes, o ambiente facilita a troca de conhecimento e de arquivos multimídia. Instituições como
as universidades de São Paulo (USP), Federal de
Minas Gerais (UFMG) e Federal de Pernambuco
(UFPE) adaptaram esse sistema para criar suas
próprias plataformas de EaD.
Para que as tecnologias digitais ajudem a reduzir a sensação de distanciamento humano que
caracterizou grande parte da história da EaD no
mundo (ver linha do tempo) são necessários meses
de planejamento em torno da criação de uma disciplina on-line, ressalta Junqueira. Não se trata,
ele diz, de “jogar conteúdos numa plataforma di-

PAVIMENTANDO A EAD
Marcos do desenvolvimento da educação
a distância, no Brasil e no mundo

gital e esperar que os alunos aprendam sozinhos”.
É comum que a preparação do curso envolva uma
equipe multidisciplinar composta por pedagogos,
webdesigners, programadores e especialistas em
comunicação digital. “Não se pode esperar que
o professor tenha todas as habilidades técnicas
necessárias para a concretização de um curso a
distância. É fundamental que o docente trabalhe
conjuntamente com outros profissionais para que
ele e os alunos possam utilizar da melhor forma
possível os recursos tecnológicos.”
Ou seja, professores que se aventuram na EaD
precisam de treinamento específico. Em tempos
de pandemia, ficou mais evidente que muitos não
estão capacitados para atuar nesse modelo de educação, como mostra pesquisa feita pelo Instituto
Península com 7.734 professores de todo o país
que atuam na educação básica em escolas públicas
e particulares. Desse total, 83% disseram que se
sentem pouco preparados para o ensino remoto e
88% afirmaram que nunca haviam dado aula de forma virtual antes da quarentena. Dados do Comitê
Gestor da Internet ainda mostram que, no Brasil,
apenas 22% dos professores participaram de algum curso de formação continuada sobre o uso de
computadores e internet nas atividades de ensino.
Em geral, a formação de professores no Brasil
não os prepara para usar as tecnologias digitais,
seja a distância ou dentro da sala de aula, avalia
o matemático Klaus Schlünzen Junior, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Estadual Paulista (FCT-Unesp), campus de Presidente Prudente (SP). Ele coordena o Centro de
Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social
(Cpides) da Unesp, dedicado a formar professores para uma educação digital e inclusiva e para
utilizarem dispositivos tecnológicos e acessíveis
em sala de aula, em especial para alunos com deficiência. Desde sua fundação, em 2010, o centro
certificou cerca de 6 mil docentes de todo o país.
“A tecnologia está presente em vários lugares,
como hospitais e bancos, mas no ensino tornou-se
um tabu”, afirma Schlünzen. Em sua avaliação, o
uso de metodologias adequadas para a aplicação
de recursos tecnológicos é decisivo para o su-
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oferecia curso a distância

e tutorial por

de disciplinas como

cesso da aprendizagem no âmbito da EaD. “Plataformas digitais podem ajudar a estimular uma
postura mais ativa nos estudantes, rompendo
com o modelo tradicional centrado na figura do
professor”, considera. Em meio à abundância de
fontes de informação na internet, diz Schlünzen,
não cabe mais ao docente ser exclusivamente um
transmissor de conteúdo.
“Os professores podem ter um papel mais mobilizador, como o de mediar ações dos estudantes
nas plataformas digitais e propor projetos colaborativos”, sugere Schlünzen, que ministra uma
disciplina on-line de tecnologia aplicada à saúde
para graduandos em fisioterapia da Unesp. Recentemente, ele solicitou à turma que buscasse na
rede exemplos de inovações com potencial para
ajudar a mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. “Os estudantes encontraram diversas possibilidades, como sensores para monitorar sinais
vitais de pacientes em consultas on-line e games
utilizados na reabilitação motora de crianças hospitalizadas. A partir dessa pesquisa, debateram
as vantagens e desvantagens dessas tecnologias,
e eu participei dando feedbacks.”

A

profundar a relação com os alunos, porém,
não faz parte da realidade de muitos professores que trabalham com EaD. Especialmente no setor privado, é comum que os
docentes assumam várias turmas e recorram a
aulas meramente expositivas, disponibilizadas em
vídeos gravados. “Essa dinâmica é fruto do crescimento desenfreado do mercado global de educação
a distância, e no Brasil não é diferente”, afirma o
economista Gabriel Corrêa, gerente de políticas
educacionais da organização não governamental
Todos pela Educação. “Inovações tecnológicas têm
ajudado a democratizar a educação, ampliando o
acesso ao ensino formal. Ao mesmo tempo, cursos
on-line são multiplicados sem nenhuma preocupação com a qualidade do ensino.”
A situação é preocupante, sobretudo quando se
sabe que a maioria dos alunos que ingressa em cursos ligados à carreira do magistério, como pedagogia e licenciaturas, tem optado pela EaD. Dos 638

mil ingressantes em cursos voltados à docência em
2017, cerca de 61% se matricularam em cursos EaD,
de acordo com estudo realizado pela ONG. Entre
2010 e 2017, o total de ingressantes em cursos a
distância voltados à docência aumentou 44%. “Se
observarmos apenas os que ingressaram na rede
privada na modalidade de EaD, o crescimento foi
de 162%”, informa Corrêa. A pesquisa do Todos
pela Educação ainda mostra que a rede privada
de EaD já corresponde a 53% dos ingressantes nas
graduações voltadas à docência no Brasil. Esse
percentual era de 29% em 2010.
Diferentemente de países centrais, em que a
EaD está compromissada com ações sociais, no
Brasil a modalidade teve seu crescimento atrelado a questões mercadológicas, avalia Lucila
Pesce, professora da Escola de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), onde coordena o grupo de
pesquisa LEC (Linguagem, Educação e Cibercultura). “Cursos de licenciatura no campo das
ciências humanas exigem menos infraestrutura
laboratorial do que outras áreas, como as ciências biológicas e engenharias”, diz ela. “Os empresários da educação, que veem na EaD uma
estratégia mercadológica de economia de custos,
enxergaram nisso uma oportunidade de negócio.
Muitos cursos a distância, ela explica, têm mensalidades mais baratas do que os presenciais. Segundo a professora, a expansão de cursos on-line
busca atender públicos específicos. “No caso dos
licenciandos, estamos falando de pessoas que geralmente trabalham o dia todo, costumam ajudar
no sustento da família e, por isso, encontram na
EaD uma oportunidade para melhorar de vida.”
O mercado brasileiro de EaD vem crescendo
de maneira avassaladora nos últimos anos. Entre
2017 e 2018, o número de cursos de graduação
EaD passou de 2.108 para 3.177, de acordo com o
último Censo da Educação Superior, divulgado
no ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do MEC.
Já o ingresso de estudantes em disciplinas presenciais de graduação diminuiu 13% nos últimos
cinco anos. Estima-se que grandes corporações
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de educação atuantes no país – entre elas Kroton, Estácio e Ser – concentrem cerca de 75% do
total de alunos matriculados em cursos on-line.
“A legislação brasileira e a mudança no perfil
dos alunos, que fazem parte de uma geração conectada à internet, abriram caminhos para que
a EaD ganhasse escala”, sublinha Luciano Sathler, integrante do comitê de educação básica da
Associação Brasileira de Educação a Distância
(Abed). A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de
1996, estabelece o incentivo à EaD em todos os
níveis e modalidades de ensino, inclusive na educação continuada. Um decreto de 2017 atualizou a
regulamentação da EaD na educação superior no
país, permitindo que as instituições expandissem
o número de polos de apoio presencial e pudessem oferecer cursos exclusivamente a distância,
desde que cumpridas algumas exigências. “Outra
medida regulamentada pelo MEC e alinhada à
Base Nacional Comum Curricular possibilita a
oferta, no ensino médio, de componentes curriculares na modalidade a distância, até o limite
máximo de 20% do total de carga horária dos
cursos diurnos e 30% dos noturnos, o que inclui
o ensino técnico e profissionalizante”, informa
Sathler. Em dezembro de 2019, o ministério publicou uma portaria permitindo que até 40% da
carga horária dos cursos superiores presenciais
fosse ofertada como EaD no sistema federal de
ensino. Anteriormente, esse limite era de 20%.
Ocorre que o movimento de expansão da EaD
não tem sido acompanhado pela elaboração de
políticas capazes de promover a regulação desse
mercado, tampouco da avaliação da qualidade dos
cursos. A utilização de recursos como o YouTube
e podcasts pode ser benéfica, ao contribuir para a
disseminação do conhecimento, mas sua utilização
educacional tem de ser vista com ressalvas, disse

a Pesquisa FAPESP o canadense Stephen Downes,
pesquisador sênior do National Research Council, conselho nacional de pesquisa do Canadá, e
estudioso do uso da tecnologia para fins educacionais. De acordo com o pesquisador, faculdades do
mundo todo estão adotando os chamados cursos
on-line abertos em massa (Mooc), inspirados em
sistemas lançados nos últimos anos. “Trata-se
de um modelo que ganhou impulso com o surgimento de plataformas como Coursera, Udemy e
Udacity”, diz Downes. Esses portais se baseiam no
aprendizado autoguiado, ou seja, o aluno conduz
sozinho o processo de aprendizagem acessando
vídeos gravados. “Em alguns casos, o aluno tem
acesso a algum tipo de suporte do instrutor, mas
na maioria das vezes o material é ‘abandonado’
nesses portais. É bem possível que os usuários
paguem por cursos de baixa qualidade.”
Para Downes, a EaD ainda está a meio caminho
de atingir seu potencial pedagógico. Isso porque o
modelo tradicional de aprendizagem, que coloca
o aluno em condição passiva, apenas recebendo
informações, segue sendo bastante emulado. Mas
Downes não se diz pessimista. “Com a expansão
das plataformas digitais de comunicação simultânea, novos elementos interativos devem ser
incorporados pela EaD”, avalia o pesquisador,
referindo-se às tecnologias que possibilitam troca de informações e transmissões em tempo real,
como o aplicativo Zoom.
Downes defende a necessidade de que o setor de EaD seja regulado por agências e órgãos
públicos. Nos Estados Unidos e no Canadá, por
exemplo, há conselhos regionais que buscam
monitorar a qualidade das iniciativas locais de
EaD. “Mesmo assim, são experiências pontuais.
Há uma dificuldade constante para garantir que
a supervisão regulatória permaneça em vigor.”

GLOSSÁRIO
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD):
modalidade educacional
caracterizada pela
separação física entre
professores e alunos.
As atividades de ensino são
baseadas na utilização de
diferentes meios de
comunicação, de apostilas
impressas a computadores.

E-LEARNING:
é a oferta de programas de
educação e de aprendizagem
por meio de ferramentas
digitais, como softwares
e plataformas interativas.
Inicialmente os cursos eram
oferecidos em CD-ROMs.
Com o avanço da internet,
surgiram os cursos on-line.

HOMESCHOOLING:
ensino doméstico ou domiciliar.
Geralmente o estudante
é supervisionado diretamente
pelos pais. Neste modelo,
materiais de EaD costumam
dar suporte para as
atividades de aprendizagem.
A modalidade é legalizada
em países como Estados
Unidos, Áustria, Canadá,
França e Portugal, mas, no
Brasil, não está prevista em lei.

Aprendizado em
tempos de pandemia:
em uma casa em
Santo André, na região
da Grande São Paulo,
crianças assistem
a vídeo enviado pela
escola, sob a supervisão
de um adulto
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Nesse sentido, abriu-se espaço para que algumas empresas fornecedoras de tecnologia para a
EaD desenvolvessem seus próprios certificados
de qualidade. É o caso da Microsoft, que oferece programas de treinamento e validação para
professores que trabalham com ensino on-line.
Junto com a necessidade de regular o setor, outro desafio é definir critérios para mensurar como
o uso das tecnologias impacta na formação dos estudantes. Não há uma maneira única de avaliar a
aprendizagem dos alunos da modalidade de EaD
no ensino superior, ressalta a pedagoga Renata
Kelly de Souza Araújo, pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
“Existe hoje uma pluralidade de possibilidades
para aferir qualitativamente o desempenho dos
estudantes, tendo como base mecanismos interativos.” O professor pode, por exemplo, pedir para
que produzam vídeos ou áudios comentando algum assunto debatido em aula. “Também dá para
propor seminários on-line, fazer chats temáticos,
criar enquetes e mapas conceituais, que ajudam a
colocar o aluno como protagonista de seu processo de construção do conhecimento”, diz Araújo.
“É preciso estimular reflexões entre educadores,
instituições e MEC sobre esse assunto, para que
seja possível, num futuro próximo, implementar
práticas de avaliação da aprendizagem, considerando o ambiente on-line em detrimento da avaliação presencial.”
Para a Abed, o conceito de qualidade na EaD está
atrelado a uma série de fatores, incluindo a titulação dos docentes. O Censo EaD.br, divulgado pela
associação no ano passado, indica que as instituições públicas federais, estaduais e municipais de
fato alocam maior quantidade de doutores em seus
programas de ensino on-line do que as instituições
privadas com e sem fins lucrativos. As primeiras

têm em torno de 50% de doutores, enquanto as
demais têm 32% e 22%, respectivamente.

A

s metodologias e ferramentas de ensino oferecidas aos alunos também são um fator que
deve ser avaliado. Hoje, o principal recurso
utilizado na educação a distância são as teleaulas tanto nos cursos totalmente a distância
(92,6%) quanto nos cursos semipresenciais (81,8%).
Já o uso de livros na EaD caiu aproximadamente
10% nos últimos anos. No entanto, a desigualdade
digital evidenciada durante a pandemia parece
sugerir que a adoção de material impresso pode
ser uma alternativa para atender estudantes mais
vulneráveis com difícil acesso à internet.
Em Portugal, por exemplo, o governo firmou
parceria com serviços de correios para que o
conteúdo impresso seja enviado regularmente
a estudantes com problemas de conexão a plataformas de ensino on-line. De acordo com a
Unesco, medidas similares vêm sendo adotadas
em países como a França, onde há esforços para
emprestar dispositivos e fornecer material impresso para 5% dos alunos que não têm acesso à
internet ou a computadores. No estado de Washington, Estados Unidos, apenas as escolas que
conseguem assegurar acesso equitativo à internet
estão sendo incentivadas a ofertar aprendizado
on-line aos seus alunos. n
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OBITUÁRIO

Intérprete
dialético
Radicado na França,
Ruy Fausto era
considerado um dos mais
importantes teóricos
brasileiros do marxismo
Christina Queiroz

P

rofessor emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de
São Paulo (FFLCH-USP), Ruy Fausto
morreu no dia 1o de maio em Paris, França, aos 85 anos. Por décadas, estudou a
obra de Karl Marx (1818-1883) propondo
interpretações do pensamento do filósofo alemão para além da experiência
soviética e utilizou esse conhecimento
em análises críticas de partidos de esquerda, no Brasil e no mundo.
Paulistano, Fausto formou-se em 1960
na Faculdade de Direito da USP, cursando em paralelo a graduação em filosofia, quando a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era sediada na
rua Maria Antônia, no centro da cidade.
Fez parte da geração que viu a USP se
constituir como universidade pública
de renome internacional, em desdobramento da missão francesa que ajudou a
inaugurar seus trabalhos docentes, em
1934, lembra o sociólogo Ruy Braga, do
Departamento de Sociologia da mesma
instituição. “Fausto formou-se em filosofia em 1956, quando a USP se modernizava, mas ao mesmo tempo conseguiu
estabelecer uma ponte com um passado
mais tradicional, relacionado com sua
experiência no curso de direito. Essa
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trajetória ajudou a formatar sua visão
filosófica da teoria de Marx”, avalia.
Em 1964, com o golpe militar, Fausto
exilou-se no Chile e lecionou na Universidade Católica de Santiago. Com a
queda do presidente Salvador Allende
(1908-1973) em 1973, foi para a França,
dando continuidade a estágio de pesquisa iniciado anteriormente. Em 1981, defendeu duas teses de doutorado, conforme exigia a legislação francesa da época.
Seu orientador foi o filósofo e educador
Jean Touissant-Desanti (1914-2002). No
mesmo ano, tornou-se professor da Universidade de Paris VIII e radicou-se na
França. Com a reabertura democrática,
voltou a frequentar o Brasil, ministrando cursos no Departamento de Filosofia.
Em 1989, defendeu sua livre-docência na
USP. Era irmão do advogado e historiador Boris, da USP, e do médico e pesquisador Nelson (1936-2012), patologista da
Escola de Medicina da Universidade de
Washington, nos Estados Unidos.
“Fausto tomou o pensamento de Karl
Marx como objeto específico de reflexão sistemática, durante décadas”, opina
Braga. O sociólogo explica que Fausto
colaborou com a restauração de análises dialéticas do pensamento de Marx
em um momento em que, entre os anos
1970 e 1980, essa vertente teórica havia

sido praticamente abandonada pelo meio
acadêmico francês, devido à onda estruturalista, e estadunidense, devido ao avanço
do marxismo analítico. Com isso, Braga avalia, foi o brasileiro que colaborou
de forma mais original para a retomada
dialética do pensamento de Marx, articulando-o com as ideias do filósofo alemão Georg Friedrich Hegel (1770-1831).
Para realizar essa interpretação, Braga
conta que Fausto se valeu sobretudo da
leitura dos Grundrisse, manuscritos escritos por Marx entre 1857 e 1858 e que
deram origem ao livro O capital, publicado em 1876. Nesse caminho, o sociólogo considera a trilogia Marx: Lógica e
política – Investigações para uma reconstituição do sentido da dialética (editora
34), com ensaios escritos entre 1973 e
1997 e publicada em 2002, o trabalho
mais importante de Fausto. A despeito
de seguir tomando-o como objeto de estudo, Braga comenta que Fausto rompeu
ainda nos anos 1980 com o marxismo
como um programa político.
Michael Löwy, diretor de pesquisas do
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), na França, explica que
na trilogia Fausto se dedicou a estudar
a relação entre a lógica dialética e a política de Marx, temas que geralmente
são analisados separadamente. “Nessa
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Em Paris, onde vivia, em dezembro de 2012

ampla obra, cuja redação levou dezenas
de anos, ele abordou várias outras questões filosóficas discutidas na literatura
marxista: humanismo e anti-humanismo, historicismo e anti-historicismo,
antropologismo e crítica do antropologismo”, destaca. Löwy avalia que Fausto
procurava se situar nesses debates com
uma perspectiva dialética, para além de
dualismos rígidos. “No decorrer do seu
percurso, Fausto se afasta paulatinamente do marxismo, mas não da dialética”,
destaca. “Ele se definia como um intelectual de esquerda antitotalitário, estudioso de Marx sem ser marxista”, diz.
Amigo próximo de Fausto durante mais de 30 anos, Paulo Arantes, do
Departamento de Filosofia da FFLCH-USP, conta que, mais recentemente, o
pesquisador passou a abordar assuntos
políticos em seus estudos, deixando de
lado a investigação da lógica de Hegel e
sua relação com as teorias de Marx. “Ele
enveredou para análises da história das
formações políticas contemporâneas ou
posteriores ao socialismo soviético, investigando controvérsias atuais, sobretudo
os rumos da esquerda no Brasil, nos últimos 10 anos. Cultivou um gênero filosófico que procura realizar críticas à tradição
socialista da perspectiva da esquerda”,
resume Arantes. Essas reflexões foram
publicadas em livros como A esquerda
difícil: Em torno do paradigma e do destino das revoluções no século XX e alguns
outros temas (Perspectiva, 2007), Outro
dia (Perspectiva, 2009) e Caminhos da
esquerda: Elementos para uma recons-

trução (Companhia das Letras, 2017).
Sua última obra, O ciclo do totalitarismo
(2017), foi relançada este ano.
Cícero Araújo, professor do Departamento de Ciência Política da FFLCH-USP, conheceu Ruy Fausto no início dos
anos 2000. Os dois compartilhavam o interesse combinado por história e política.
Como resultado dessa afinidade, em 2007
organizaram um seminário para refletir
sobre o legado da Revolução Russa (1917)
e dos atuais movimentos de esquerda.
Na esteira desse processo, fundaram em
2010 a revista Fevereiro, cujo último número foi publicado em janeiro de 2018.
De acordo com Araújo, o filósofo planejava publicar mais um livro teórico para
complementar sua trilogia sobre Marx.
Mais recentemente, Araújo trabalhou
com Fausto na criação da Revista Rosa,
lançada em abril com o objetivo de reunir
análises críticas à trajetória da esquerda
mundial. “Fausto era uma pessoa muito
animada e viva. Relacionava-se com as diversas gerações, incluindo professores da
minha idade, com 50 ou 60 anos, e alunos
mais novos, que ele estimulava a desenvolver projetos intelectuais”, diz Araújo.
Certa vez, logo após a criação da Revista Outubro, fundada em 1997 por Braga
e pelo cientista político Álvaro Bianchi,
atual diretor do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp),
o sociólogo se encontrou com Fausto na
copa do prédio da FFLCH. “Outubro fazia referência à data em que os bolcheviques tomaram o poder na Rússia e Fausto,

Ruy Fausto em Paris com os irmãos: Nelson, em primeiro plano, e Boris, à esquerda

muito crítico ao stalinismo, comentou,
de forma divertida, que acharia muito
melhor uma publicação com o nome de
Fevereiro, fazendo alusão à revolução russa de fevereiro de 1917, que tinha caráter
liberal e reunia tanto grupos socialistas
como não socialistas”, relembra Braga.
Como professor, recorda Paulo Arantes, Fausto gostava de analisar e comparar
textos. “Suas colocações eram veementes
e a postura talvez até um pouco séria demais. Contrastava com seu jeito fora da
sala de aula, onde era uma pessoa muito
divertida. Era um grande contador de
histórias e observador de cenas pitorescas”, recorda. O filósofo também foi poeta,
tendo publicado, em 2008, Os piores anos
de nossas vidas: Histórias, “suspiros poéticos e saudades” (Editora da Fundação
Astrojildo), além de poemas dispersos
em revistas. “Era um grande memorialista, com um conhecimento enciclopédico
de casos da vida social e política de São
Paulo. Muita gente o procurava para ouvir
essas histórias”, diz Arantes, que conheceu Fausto em 1965, quando era aluno do
primeiro ano do curso de filosofia na USP.
Arantes lembra que o filósofo era, ainda, profundo conhecedor da história do
jazz, gostava de cantar autores da chanson francesa acompanhado de seu violão
e tocava piano.
“A súbita morte de Ruy foi um golpe
para mim. Éramos amigos há mais de 60
anos”, conta Löwy, ao relatar que eles se
conheceram em 1958, “quando ele tentou me recrutar para o Partido Operário
Revolucionário, de orientação trotskista”. A partir do final dos anos 1950, eles
se reencontraram nas reuniões do Grupo do Capital, das quais participavam
professores e estudantes da USP, entre
eles Fernando Henrique Cardoso e Paul
Singer, e, no começo dos anos 1960, em
Paris, como estudantes bolsistas. “Entre
1961 e 1964, fomos muito próximos, nos
víamos quase todos os dias e partilhávamos de uma visão anti-stalinista do
marxismo”, comenta. “Ruy era um intelectual brilhante, sutil, com uma imensa
cultura filosófica e política, que defendia
com ardor suas ideias e sua aposta numa
esquerda antitotalitária”, observa. Ruy
Fausto sofreu um infarto e seu corpo foi
encontrado pela ex-mulher, Beth Lobo,
ao lado do piano, em sua casa em Paris,
onde estava em isolamento social decorrente da pandemia de coronavírus. Deixa
a filha, Luisa, o irmão Boris e sobrinhos. n
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aseado na trajetória do autor, acadêmica
e na gestão pública, Desmilitarizar: Segurança pública e direitos humanos discorre
sobre mazelas da sociedade brasileira que são
agravadas pelas políticas de segurança pública
vigentes. A opção pela “guerra contra o crime”
não só não resolveu as questões de segurança
como contribuiu para o surgimento de novos
problemas. Gerou o encarceramento em massa e
o fortalecimento do crime organizado, a facilitação da corrupção policial e a formação de grupos
criminosos dentro das corporações, além da alta
letalidade nas ações policiais.
Diante disso, por que, depois de anos de políticas que não produziram resultados positivos,
que não geraram maior sensação de segurança
para a população, governos reproduzem as mesmas práticas na ilusão de conseguir resultados
diferentes? A explicação está dividida nas quatro
partes que compõem o livro. A primeira, mais
longa e mais importante, fala sobre as polícias.
Trata dos problemas que fazem da polícia uma
agência pouco eficiente em suas atribuições,
bem como da profissão policial – pouco atrativa e até causadora de sofrimento para aqueles
que a escolhem.
O nó górdio das polícias está no modo como
ficaram instituídas na Constituição de 1988. Manteve-se a divisão do trabalho policial entre duas
polícias distintas, algo que não se encontra em
nenhum outro lugar, e manteve-se o policiamento
ostensivo realizado por uma polícia militarizada.
Em outros países, polícias militarizadas atuam
em ações específicas, mas são raros os casos em
que respondem pelo policiamento cotidiano nas
ruas. Esse talvez seja o grande mérito do livro,
problematizar um modelo de polícia que, de tão
enraizado em nossa história, parece ser o único
possível. Ainda que o Exército seja a inspiração mais óbvia para uma polícia, a hierarquia e
a disciplina militares, fundamentais para organizar tropas, em nada contribuem para o trabalho
policial. Policiais forjados na vida militar estão
submetidos a uma relação de forte subordinação que acabam reproduzindo quando estão nas
ruas. Sabemos que bons policiais são aqueles que
se identificam e são próximos das pessoas que
atendem, que sabem lidar com as diferenças e

que prezam pelo reconhecimento do outro para
exercer sua autoridade.
A segunda parte trata da política de drogas, que
dissemina mitos e prejudica o debate qualificado
sobre a liberação de entorpecentes. A política de
enfrentamento traz consequências danosas: ênfase nas ações policiais sobre crimes relacionados
às substâncias ilícitas, especialmente no grande
“varejo”, sem que haja investigação e desmonte
das redes de tráfico; encarceramento em massa
de pequenos traficantes; aumento da violência,
da corrupção policial e do tráfico de armas. Às
vítimas da dependência química, somam-se as
vítimas da guerra às drogas.
A terceira parte trata dos problemas estruturais da sociedade brasileira que impedem avanços concretos na segurança pública: a profunda
desigualdade econômica e social e o racismo
estrutural. Se no discurso e nos códigos são defendidas a democracia e a cidadania, na prática
essa não é a realidade vivida por boa parte da
população, especialmente aquela formada por
jovens, negros e pobres, principais vítimas da
violência letal no país.
A quarta e última parte, extremamente atual,
apresenta um inventário sobre os estudos acerca
dos direitos humanos nas ciências sociais brasileiras e fala da necessidade de haver consenso
mínimo em relação a eles. Se o debate a respeito
da natureza desses direitos é divergente e assim
deve permanecer, na atuação é necessário o apoio
irrestrito aos direitos humanos como projeto político a ser construído, especialmente num momento em que foram eleitos grupos ancorados no
discurso da barbárie e de práticas que sinalizam
regressão do processo civilizatório. O livro conta
ainda com um rico glossário.
A conclusão que fica é: se queremos segurança
pública de fato, precisamos de atores políticos que
assumam a tarefa de transformar as instituições e
seus servidores para atuar de modo democrático
e de pessoas que apoiem e cobrem políticas de
estrito respeito aos direitos. Considerando que
estamos distantes disso, como podemos mudar?
Fica a sugestão para um próximo livro.
Viviane de Oliveira Cubas é pesquisadora no Núcleo de Estudos da
Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP).

MEMÓRIA

No âmago
do átomo

1

Nascido há 100 anos, o físico teórico carioca
Jayme Tiomno desvendou a interação entre
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partículas do núcleo atômico
Carlos Fioravanti

Q

uando embarcou para os Estados Unidos, em 1948,
o carioca e descendente de judeus russos Jayme Tiomno
(1920-2011) tinha concluído o curso de física na
Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade
do Brasil, que originou a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), e estudado durante um ano na pós-graduação da
Universidade de São Paulo (USP). Era um dos poucos passageiros
de um Panair e viveu horas de apreensão: o avião ia trocar
o motor, cuja garantia havia terminado, e todos a bordo estavam
preparados para saltar de paraquedas a qualquer momento.

2

Choque de partículas registrado no Cern,
em Genebra, em 2011 (no alto). As duas
linhas vermelhas são múons, estudados por
Tiomno (acima). As linhas laranja são sinais
de outras partículas formadas na colisão
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Desenho feito por Wheeler para mostrar
como Tiomno e ele, em 1949, uniram as
transformações entre três pares de partículas:
nêutron e próton (N e P); elétron (e) e
neutrino do elétron (v); e múon negativo (μ)
e múon neutrino (μ0)
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Jayme Tiomno em seu quarto em Princeton, em 1948

de cuja descoberta o também físico
brasileiro César Lattes (1924-2005)
participou – e descrevia sua
desintegração em múons e neutrinos
do múon; a terceira era o decaimento
de uma partícula com uma massa
200 vezes maior que a do elétron,
o múon, em um elétron, um neutrino
do elétron e um neutrino do múon.
“Naquela época”, explica o físico
Ignacio Bediaga, do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas (CBPF), “os três
decaimentos eram vistos como
fenômenos independentes, com
origens diferentes”. Tiomno propôs
a unificação das três reações
que ocorriam no núcleo atômico
e demonstrou matematicamente que
resultavam de interações com a força
fraca, mediadas, como se descobriu
experimentalmente somente em 1983,
por partículas bóson W eletricamente
carregadas. Expressa em um diagrama
conhecido como triângulo de
Tiomno-Wheeler em um artigo
de 1949 na revista científica Reviews
of Modern Physics, a proposta de
unificação dos decaimentos reforçava
uma ideia também nova para a época.
“O triângulo sintetiza o estado
da arte da física na época e hoje é um
conceito bem estabelecido”, comenta

o físico e historiador da ciência
Olival Freire Junior, da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Anos depois,
quando a autoria do diagrama se
perdeu, Wheeler reclamou e valorizou
o trabalho do ex-aluno.
O físico italiano Giorgio Salvini
(1920-2015) lembrou-se daqueles
tempos de Princeton em 1993, ao
visitar o CBPF e insistir com Bediaga,
que tinha feito o doutorado na Itália,
para falar com Tiomno. Não
conseguiu, porque o ex-colega estava
doente. “Ele era o único que resolvia
as listas de exercícios em 15 minutos
e depois passava para a gente copiar,
não era como os norte-americanos”,
justificou Salvini, que foi ministro
da Ciência na Itália de 1995 a 1996.
NO CBPF

Depois de voltar para o Brasil,
em 1950, Tiomno trabalhou como
assistente de pesquisa na USP
e reencontrou a física experimental
Elisa Frota Pessoa (nascida Elisa
Esther Habbema de Maia, 1921-2018).
Elisa, que viria a ser sua esposa, tinha
sido casada com o biólogo Oswaldo
Frota Pessoa (1917-2010). Depois de
18 meses, ele se demitiu da USP
para voltar ao Rio, onde trabalhou

FOTOS ARQUIVO JAYME TIOMNO

Uma vez nos Estados Unidos,
o trabalho correu bem: seu orientador
na Universidade de Princeton, o físico
norte-americano John Wheeler
(1911-2008), conhecia o trabalho
de outros dois brasileiros que se
destacavam na física de partículas,
Mario Schenberg (1914-1990)
e José Leite Lopes (1918-2006), que
haviam estudado ali antes dele.
Em Princeton, Tiomno conheceu
grandes físicos, como o húngaro
Eugene Wigner (1902-1995) e o
chinês Chen Ning Yang, que depois
ganharam o Nobel de Física.
Foi ali que ele fez um de seus
principais trabalhos científicos:
propôs a unificação da então chamada
interação universal de Fermi,
atualmente conhecida como interação
fraca, a força que regula a interação
entre as partículas do núcleo atômico.
No final dos anos 1940, depois de
décadas em que apenas três partículas
– nêutrons, prótons e elétrons –
pareciam dar conta da constituição
do átomo, os experimentos com raios
cósmicos revelaram outras partículas
elementares, com massas, cargas
elétricas e propriedades diferentes.
Havia três tipos de transformação:
a primeira era o chamado decaimento
beta, que consistia na decomposição
de duas partículas, nêutron e próton,
respectivamente em próton, elétron e
antineutrino ou em nêutron, pósitron
e neutrino do elétron; a segunda
tratava do méson-pi – a partícula com
uma vida média de 26 nanossegundos

Em Princeton, 1949:
César Lattes, Hideki
Yukawa e Walter
Schutzer (em pé, a partir
da esq.); Hervásio de
Carvalho, José Leite
Lopes e Jayme Tiomno
(abaixados)

como professor em tempo parcial
na Faculdade Nacional de Filosofia.
Em 1952, começou a trabalhar
no CBPF, criado dois anos antes, com
seu apoio, e juntando-se a Elisa, já sua
mulher, que estava lá desde o início.
Em uma entrevista concedida em 1977
a pesquisadores da Fundação Getulio
Vargas, quando também contou
do avião que o levou aos Estados
Unidos, Tiomno lembrou que o CBPF
foi criado porque, “no Brasil, com
exceção de São Paulo, todas as
universidades brasileiras criaram
o máximo de dificuldades à pesquisa”,
principalmente para quem tinha
estudado em outros países.
No CBPF, Tiomno explorou outra
ideia de sua tese de doutorado, a busca
de uma equação matemática que
pudesse explicar as interações fracas.
Ele selecionou duas abordagens
possíveis, apostou em uma delas,
mas a outra é que se mostrou
consistente com os experimentos nos
aceleradores de partículas. Em 2003,
Freire ouviu Tiomno reconhecer que
tinha esquecido das análises de
desintegração do méson-pi feitas por
Elisa e pela física Neusa Margem no
próprio CBPF que indicariam que
a segunda abordagem matemática

é que estaria certa. “Ele preferiu
usar os resultados mais recentes de
outro pesquisador, mas que estavam
errados”, comenta o historiador
da ciência Alfredo Tolmasquim, do
Museu do Amanhã, no Rio de
Janeiro. Sobrinho do físico carioca,
Tolmasquim espera publicar em
junho a biografia Jayme Tiomno –
A life for physics, a life for Brazil

(Springer), escrita com o físico
alemão William Brewer, pesquisador
aposentado da Universidade Livre
de Berlim que viveu 10 anos com
Sônia, enteada do biografado.
“Tiomno faz parte de uma geração
de pesquisadores brasileiros, como
Lattes, Schenberg e Leite Lopes,
que conviveu com grandes cientistas
e estabeleceu uma concepção
de trabalho que colocou a física do
país em um padrão internacional
de qualidade”, diz Bediaga, que
escreveu cinco artigos científicos
com Tiomno. “Ele cobrava muito
os estudantes para buscarem coisas
novas e ousadas, trabalhar muito
e brigar por suas ideias.”
Em 1960, em uma conferência de
física de alta energia nos Estados
Unidos, Tiomno propôs a existência
de um novo típo de méson, que
deveria resultar da desintegração
de outra partícula, o bárion. Foi o
primeiro estudo de transformação
de uma partícula em outras, mais
estáveis, a chamada ressonância.

Tiomno ao receber o Prêmio Moinho Santista, em 1957
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Logo depois, em um acelerador da
Universidade da Califórnia em
Berkeley, nos Estados Unidos, foi
descoberto o méson vetorial K*(890),
com massa próxima à que ele tinha
sugerido. Segundo Bediaga, a partícula
proposta por Tiomno seria mais
próxima do méson kappa (800),
identificada em 2002.
DE VOLTA A PRINCETON

Tiomno e Elisa Frota Pessoa na década de 1990
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Carta de 1987
de Wheeler
indicando Tiomno
para receber o
Prêmio Nobel,
o que não se
concretizou

é a que as acusações de que ele faria
parte de um grupo de comunistas –
depois desmentidas – foram resgatadas
e aproveitadas pelos órgãos de
repressão política em São Paulo.
Tiomno voltou para o CBPF e
também foi demitido. O resultado desse
episódio foi uma depressão profunda,

que o impedia de avaliar os convites
para trabalhar nos Estados Unidos.
Wheeler, que fez um dos convites,
insistiu e, por fim, em meados de 1971,
Tiomno e sua mulher foram para
Princeton. Voltaram em 1972 para
ingressar na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Com a lei da anistia de 1979, Tiomno
e Elisa retornaram ao CBPF.
Depois da segunda temporada em
Princeton, o físico começou a
trabalhar em cosmologia. “Era uma
área ainda com poucos dados
experimentais e mais especulativa que
a física teórica”, afirma Felipe Tovar
Falciano, do CBPF. Na década de
1980, ele se empenhou em promover
a participação de pesquisadores
brasileiros em projetos internacionais,
como ele e outros físicos haviam feito
décadas atrás, antes de essa atividade
ter sido abandonada durante
o governo militar (1964-1985).
Tiomno viveu no Rio até morrer,
aos 90 anos. Físicos que ele orientou
ou com quem conviveu trabalham
no CBPF e em universidades do país
e do exterior. n

ARQUIVO JAYME TIOMNO

Em 1965, Tiomno se mudou para
a Universidade de Brasília (UnB),
mas logo se demitiu, junto com
mais de 220 professores, que não
aceitaram as intervenções do governo
militar, e passou um ano no Centro
Internacional de Física Teórica,
em Trieste, na Itália. Estava na USP,
como professor concursado, em
1968, quando ele e Elisa foram
incluídos em uma lista de professores
universitários simpatizantes da
esquerda. No ano seguinte, com
o Ato Institucional nº 5, foram
afastados da universidade com muitos
outros professores, como Schenberg
e Leite Lopes e os sociólogos
Florestan Fernandes (1920-1995)
e Fernando Henrique Cardoso.
“Ninguém entendeu por que ele
entrou na lista de cassados”, diz
Tolmasquim. “Tiomno foi um crítico
da forma como foi implementada
a reforma universitária de 1968, mas
era muito reservado e nunca teve
atuação político-partidária.” Segundo
o historiador, a hipótese mais aceitável

CARREIRAS

Saúde conectada
Formação em telemedicina requer conhecimentos que vão além do uso da internet

ILUSTRAÇÕES ANA MATSUSAKI

A

telemedicina tem ganhado cada
vez mais relevância na área da
saúde. Ao lado de outras
tecnologias como inteligência artificial,
sistemas vestíveis e impressão em 3D,
é considerada por pesquisadores
do mundo todo como uma das grandes
transformações da medicina, com
amplo potencial de desenvolvimento
nas próximas décadas. “A tendência é
que médicos e pacientes se acostumem
com o atendimento remoto digital,
que ainda é visto com certo receio por
aqui”, afirma Chao Lung Wen, chefe
da disciplina de telemedicina da
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FM-USP).
A formação de médicos que atuam
nessa área adquiriu caráter de
urgência após a publicação, em março,
de portaria do Ministério da Saúde
que regulamenta o uso da
telemedicina para a realização de
consultas entre médicos e pacientes.
A medida deve permanecer em vigor

enquanto durar o período de
combate à pandemia de Covid-19.
Utilizada para a execução de
práticas médicas a distância,
a telemedicina tornou-se possível
com a disseminação do uso de
dispositivos eletrônicos ligados
à internet. Sua prática, porém, requer
conhecimentos que vão além da
utilização da videochamada para
a realização de atendimentos.
“No vídeo de atendimento, o médico
pode, além de fazer a investigação
semiológica, efetuar exame físico
de observação, avaliar aspectos
comportamentais do paciente, padrões
de respiração, movimentação, postura
ou eventuais lesões”, afirma Wen.
Além de estar familiarizado
com as tecnologias de comunicação
e plataformas para atendimento
a distância, o médico precisa de
conhecimentos que envolvam aspectos
éticos específicos a esse tipo de
consulta como a guarda de dados

digitais, o registro em prontuário
médico e envio de ficha síntese aos
pacientes, bem como as perspectivas
da telemedicina nas diversas regiões
do país, além de infraestrutura
tecnológica. Somam-se a isso os
conhecimentos que o profissional
já dispõe para a anamnese, entrevista
em que o médico consegue identificar
as necessidades do paciente e, com
isso, formular o diagnóstico. “Os
médicos podem pedir inclusive para
que os pacientes mostrem regiões do
corpo para observação de lesões ou
de seu estado geral, da mesma
maneira como acontece na consulta
presencial”, completa Wen.
As disciplinas que tratam da
telemedicina são ofertadas na
graduação, pós-graduação, residência
médica e em cursos de extensão.
No entanto, são poucas as faculdades
em que elas integram o currículo
obrigatório. No caso da FM-USP,
por exemplo, a disciplina é classificada
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como eletiva, ou seja, parte do aluno
o interesse em obter conhecimentos
nessa área. “Isso acontece porque
grande parcela da nossa rede ainda
está bastante focada no atendimento
presencial”, avalia Raymundo Soares
de Azevedo Neto, do Laboratório de
Telemedicina do Departamento
de Patologia da faculdade.
No Brasil, a tecnologia da
informação começou a surgir nos
currículos das faculdades de medicina
em 1986. Na FM-USP, a já extinta
disciplina de informática médica
tinha por objetivo iniciar os
estudantes no uso de computadores
e softwares. “Como os alunos hoje
têm bastante familiaridade com
esses equipamentos, resolvemos
ampliar o tema com a inserção da
disciplina de telemedicina”, explica
Azevedo Neto.
Ao se configurar como um ato
médico, ou seja, havendo para o
profissional a mesma responsabilidade
de uma consulta convencional, o uso
da telemedicina só se tornou possível
devido a protocolos e ensaios clínicos
que comprovaram sua eficácia
e equivalência com o atendimento
presencial. “Isso significa que são
necessários testes toda vez que
surge um novo procedimento de
telemedicina. Assim como acontece
com as novas medicações, é preciso
testá-lo e compará-lo à luz das
evidências”, conta Azevedo Neto.
A telemedicina também possibilita
a troca de informações entre
médicos iniciantes e os mais
experientes. A interação entre
distintas gerações de profissionais
viabiliza a avaliação conjunta de
casos complexos e a formação
de consenso sobre diagnósticos.
Algo parecido ocorre na Rede
Universitária de Telemedicina (Rute).
Criada em 2006 pelo então Ministério
da Ciência e Tecnologia, tem por
objetivo apoiar o aprimoramento de
projetos em telemedicina e oferecer
infraestrutura, equipamentos de
informática e comunicação para
grupos de pesquisa em universidades
de todas as regiões do país, além de
disseminar as atividades de pesquisa
e desenvolvimento entre as 139
instituições participantes. Os grupos
que integram a rede se comunicam
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por videoconferência para debater
casos, transmitir aulas e realizar
avaliações a distância sobre as várias
especialidades médicas, atingindo
estudantes em diversos estágios de
formação profissional. “Essa troca
de informações tem um importante
papel na formação de profissionais,
especialmente aqueles que estão
em regiões remotas do país”, afirma
Azevedo Neto.
MODALIDADES

As primeiras ações de telemedicina
tiveram início na década de 1960, com
a necessidade de garantir, a distância,
atendimento a militares em locais
remotos ou a astronautas que
participavam das missões espaciais
promovidas por Estados Unidos e
pela então União Soviética. “Na época
era bem caro, mas hoje ficou mais
acessível com a popularização da
internet de alta velocidade, dos
computadores e smartphones”, afirma
Wen. No contexto da atual pandemia,
o método de teleconsulta contribui
para a redução do fluxo de pessoas
em hospitais, evitando aglomerações
e o risco de contágio.
A telemedicina engloba atividades
como teleorientação, que permite
aos médicos informar sobre cuidados
e prevenção de doenças, orientar
outros profissionais da saúde,
ou encaminhar pacientes para
especialistas; telemonitoramento,
utilizado para acompanhamento de
pacientes em situação crônica e que o
médico já conhece; e teleinterconsulta,
que possibilita a troca de informações
e opiniões entre médicos para
a formação de consenso sobre
diagnósticos e tratamentos.
Realizada a partir de plataformas
específicas que asseguram a
confidencialidade do atendimento,
a teleconsulta propicia inclusive a
emissão de documentos médicos
oficiais, como receitas de
medicamentos, atestados e pedidos
de exames, que são validados
eletronicamente por meio de
assinatura digital e podem ser
impressos. Para evitar o uso
inadequado, cada documento vem
acompanhado de um protocolo que
é reconhecido em sistemas on-line
de farmácias e laboratórios.

A realização de uma teleconsulta
começa com o cadastramento do
paciente e se desenvolve em uma série
de etapas que incluem a aceitação dos
termos de consentimento para uso da
ferramenta tecnológica, teleavaliação
investigativa, preenchimento de
prontuário médico e envio de
relatório com resumo do atendimento
aos pacientes. “São esses passos
que fazem com que a teleconsulta
seja mais do que apenas uma simples
videochamada”, completa.
Como ocorre nas consultas
presenciais, mesmo facilitando
o contato entre pacientes
e profissionais da saúde, a telemedicina
pode trazer prejuízos para ambas
as partes, caso não seja realizada
adequadamente. Dentre os riscos
mais comuns para os pacientes estão
a exposição de dados confidenciais
e a interação com falsos médicos
ou profissionais com registro suspenso.
Para os médicos, o risco principal
envolve o uso mal-intencionado do
expediente, por parte de falsos
pacientes, que podem aproveitar
o método para iniciar demandas
jurídicas contra profissionais da saúde.
REGULAÇÃO

Apesar de ser amplamente utilizado
em países como Portugal, Alemanha
e Estados Unidos, por aqui o uso da
teleconsulta ainda é visto com receio
por parte da classe médica. “Há uma
ideia equivocada de que a teleconsulta
irá substituir todos os atendimentos
presenciais”, afirma Marcelo Queiroga,
presidente da Sociedade Brasileira
de Cardiologia. O telemonitoramento
da insuficiência cardíaca, por exemplo,
tornou-se um importante recurso
para evitar a reinternação de pacientes
que sofrem de problemas do coração.
“É preciso que os médicos enxerguem
essas tecnologias como aliadas do
exercício da medicina”, completa.
A primeira resolução sobre
telemedicina foi publicada em 2002
pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM). Em 2018, o órgão divulgou
uma resolução mais avançada,
reconhecendo a telemedicina como
forma de prestação de serviços
médicos desde que houvesse
cadastramento prévio das instituições
prestadoras do serviço e dos

A telemedicina e suas modalidades
TELECONSULTA
A relação se dá entre paciente e médico, em atendimento
similar ao presencial
TELEORIENTAÇÃO
Nesta modalidade de atendimento, o médico dá orientações
ao paciente, por vídeo ou telefone
TELEMONITORAMENTO
Aqui o médico monitora as condições de pacientes com
doenças crônicas, como diabetes
TELETRIAGEM
Ao analisar os sintomas, o médico direciona o paciente para
um especialista ou serviço presencial
TELEINTERCONSULTA
Médicos trocam informações entre si, a respeito de
determinado caso ou procedimento

profissionais envolvidos, registros de
data, horário de início e término
da consulta e produção de relatórios
contendo informações clínicas
relevantes em cada atendimento,
preenchimento de prontuário médico,
dentre outras exigências.
A teleconsulta, ainda assim, só
estaria permitida após a realização
de consulta presencial, não podendo
configurar como primeiro contato
entre médico e paciente. A medida,
que foi considerada um avanço no
setor, foi revogada pelo CFM após
críticas geradas pelos diversos órgãos
regionais, que alegaram ter feito um
debate prévio insuficiente.
Com a pandemia da Covid-19,
o conselho encaminhou ofício ao
Ministério da Saúde reconhecendo
atividades de telemedicina no país,
decisão que resultou na publicação,
em 20 de março, da portaria
nº 467, regulamentando seu uso no
enfrentamento da emergência de
saúde pública. Ao mesmo tempo foi
aprovado um projeto de lei de
telemedicina que resultou na Lei
Federal nº 13.989, com a intenção
de reduzir a circulação de pessoas
nos hospitais e centros de saúde
e diminuir a exposição ao vírus
Sars-CoV-2.

Mesmo antes da regulação,
os serviços de teleatendimento já
vinham sendo utilizados por médicos e
outros profissionais da saúde, como
enfermeiros, obstetras, nutricionistas,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e
psicólogos. No hospital Albert Einstein,
em São Paulo, por exemplo, a
telemedicina é praticada desde 2012.
Por meio da teleinterconsulta –
aquela que é realizada entre
profissionais da saúde –, os médicos
do hospital passaram a interagir com
profissionais da rede pública de saúde,
a partir do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do
Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).
“Desde o início, percebemos que os
médicos mais jovens que discutiam
casos conosco acabavam mudando
a conduta em 70% das vezes”, afirma
Eduardo Cordioli, gerente médico do
Departamento de Telemedicina
do hospital.
As teleconsultas propriamente ditas
tiveram início, no Einstein, em 2016.
Com plataforma exclusiva que pode
ser acessada por médicos e pacientes
por meio de aplicativo e página na
internet, os atendimentos são
criptografados e permitem a emissão
de atestados, receitas e pedidos de
exame certificados digitalmente.

“Nós entendemos que o profissional
tem autonomia para decidir qual o tipo
de atendimento mais adequado em
cada caso, pois o médico é responsável
por todas as consultas, sejam elas
presenciais ou remotas”, diz Cordioli.
O corpo clínico específico para
teleconsulta é composto por 200
profissionais que podem atuar nas
dependências do hospital ou em
sistema de home office.
Também por intermédio do
Proadi-SUS, o Einstein está trabalhando
na criação de uma plataforma
específica para atendimento remoto
de pacientes do sistema público de
saúde. A parceria, iniciada em março
deste ano com a Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (Saps), pretende dar
continuidade ao acompanhamento
de pacientes com hipertensão
e diabetes, por exemplo, cabendo aos
municípios a decisão sobre a forma
de agendamento das consultas.
A previsão é de que sejam capacitados
20 mil médicos no uso da teleconsulta.
“Além de ser uma importante
ferramenta para democratizar os
serviços de saúde, a telemedicina
diminui os custos de atendimento,
tornando menos árdua a jornada do
paciente”, completa Cordioli. n
Sidnei Santos de Oliveira
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Cunha, ganhador
do Patrick D. Wall
Young Investigator
Award for Basic
Science em 2020

Pesquisador brasileiro é indicado
para prêmio internacional
por seus estudos envolvendo
dores crônicas
Thiago Mattar Cunha tornou-se, no início
deste ano, o primeiro brasileiro a conquistar
o prêmio Patrick D. Wall Young Investigator
Award for Basic Science, mantido pela
International Association for the Study
of Pain (Iasp), com sede nos Estados Unidos,
e que homenageia jovens pesquisadores de
destaque em uma área relativamente
nova do conhecimento, a dos estudos sobre
dor. O cientista tem 38 anos e é professor da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).
A escolha, cuja premiação tem cerimônia
prevista para acontecer em junho do próximo
ano, em Amsterdã, na Holanda, levou em
conta a extensa produção científica de Cunha
na área – em especial, os estudos envolvendo
dores crônicas. Mineiro de Passos, ele integra
a equipe do Centro de Pesquisa em Doenças
Inflamatórias (Crid), um dos Centros de
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)
financiados pela FAPESP, com o objetivo
de aprofundar o conhecimento científico
sobre doenças inflamatórias.
A dedicação de Cunha aos estudos da dor
teve início em 2001, quando cursava o terceiro
ano de farmácia e bioquímica na Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
da USP. “Durante a iniciação científica comecei
a investigar métodos de avaliação da dor
em camundongos, passando depois a me
dedicar especificamente aos estudos da dor
inflamatória”, recorda. No mestrado, iniciado
em 2004, Cunha pesquisou os mecanismos
envolvidos na gênese da dor inflamatória
e suas relações com as citocinas, proteínas
secretadas por células do sistema imunológico
durante a inflamação que são responsáveis
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pelo surgimento da dor. No estudo, identificou
uma forma de neutralizar as citocinas com o
uso de medicamentos imunobiológicos, o que
gera alívio significativo da sensação dolorosa.
A imersão no campo da neurociência
aconteceu durante o doutorado, também
desenvolvido na FMRP, quando estudou os
mecanismos moleculares da ação analgésica
de opioides, substâncias sintéticas utilizadas
na fabricação de drogas como a morfina,
por exemplo. “Existia na literatura a
informação de que os opioides, além de terem
efeito analgésico no sistema nervoso central,
também poderiam agir de forma periférica.
Porém esses mecanismos ainda não eram
compreendidos”, afirma.
Apesar de seu importante papel como
sintoma, ou seja, na indicação de doenças no
organismo, a dor pode assumir aspecto crônico
quando é proveniente de uma disfunção do
sistema nervoso. “Nesse caso, a dor resultante
de um processo lesivo ou inflamatório persiste
no sistema nervoso central ou periférico
mesmo após o paciente estar curado e
torna-se uma enfermidade, conhecida como
dor crônica”, explica. A existência de remédios
que tratam a dor crônica, no entanto, ainda
não garantem os mesmos efeitos em todos
os pacientes. “Muitos deles não respondem
de forma plena aos medicamentos. Por isso,
buscamos desenvolver novas moléculas que
possam melhorar essa resposta”, completa.
Cunha também chamou a atenção da
comunidade científica ao estudar, em conjunto
com pesquisadores da Universidade Harvard,
nos Estados Unidos, o surgimento de fios
brancos em camundongos com pelagem escura
e que passaram por estímulos dolorosos de
forma aguda, confirmando a hipótese de que
o estresse leva à perda precoce da coloração
dos pelos. A descoberta foi publicada na revista
científica Nature em janeiro deste ano.
“Agora será preciso descobrir se os resultados
se aplicam a seres humanos”, conclui. S. S. O.

ARQUIVO PESSOAL

COMBATENDO
O SOFRIMENTO

CLASSIFICADOS

_ Anuncie você também: publicidade@fapesp.br | www.revistapesquisa.fapesp.br

Conﬁe à
ENTIB seus
programas de
capacitação
proﬁssional.

acesse

entib.org.br
e conheça nossa
plataforma de
ensino à distância.
O objetivo da Escola Nacional de Tecnologia
Industrial Básica (ENTIB) é difundir o
conhecimento no campo da tecnologia
industrial por meio da capacitação de
proﬁssionais em todos os níveis de formação
técnica e acadêmica, das áreas de metrologia
(cientíﬁca, industrial e legal), normalização,
regulamentação,
avaliação da conformidade
regulamenta
e tecnologias de gestão.

www.metrologia.org.br
cursos@metrologia.org.br

NAS BANCAS E LIVRARIAS
revistapesquisa.fapesp.br
revistapesquisa.fapesp.br

