
1UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  SETEMBRO 2020  |

SETEMBRO 2020 ANO 21 - Nº 247
PUBLICADO COM APOIO DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ DE CURITIBA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

www.cienciaefe.org.br

crianças podem ser 
hospedeiras do vírus

máscaras continuam 
por longo tempo

hERANçA DA COVID
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vada de motivação humana. Ela traz 
à tona o que há de melhor nas pes-
soas, mas, obviamente, exige tem-
po e paciência, para treinamento e 
aprimoramento para que a compe-
tência a ser demonstrada faça jus à 
confiança depositada.

O otimismo por excelência é 
aquele que considera que o mundo 
no qual vivemos é irrepreensível, 
pois deriva de um ser superior que o 
criou, e nós,que nele vivemos,somos 
insuperáveis e únicos também. A 
postura de acreditar que esse mun-
do é o melhor,ou pelo menos o mais 
necessário para nossa evolução,tem 
sido  sustentada por muitos filóso-
fos ao longo da história. Porém,para 
chegar ao otimismo e à raiz da vida 
,aniquilaram uma série de aderên-
cias de sua personalidade,que não 
lhes permitiam ver esse principio de 

otimismo e confiança.
Para muitos pensadores, Platão, 

Plotino, São Anselmo, São Tomás, 
etc..., ser otimista significa conhecer 
o sentido da vida, e ter confiança na 
máxima que diz: “Viver é crescer, 
evoluir e seguir os ciclos que se des-
tinam a esse aprimoramento”.

Dentro do otimismo filosófico, 
confia-se em que, se as coisas não 
são perfeitas, ao menos é factível 
torná-las melhor.

O otimismo é, em última análi-
se, uma chama que arde no cora-
ção do homem e que lhe permite, 
através da confiança, escrever sua 
história.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

SAÚDE MENTAL

Otimismo e Confiança

Edmilson Fabbri (*)

“O otimismo por 
excelência é aquele 
que considera que o 
mundo no qual vivemos 
é irrepreensível, pois 
deriva de um ser 
superior que o criou...”

Tenho para mim que o oti-
mismo é o filho da confian-
ça. Claro, quanto mais eu 
confio, mais eu acredito que 

as coisas serão como eu imagino, ou 
seja, acontecerão da melhor forma.

A confiança é a forma mais ele-

COVID-19 A LONGO PRAZO
A Covid-19 ainda está longe de deixar-nos. Isto 

é fato. A Ciência está às voltas da herança que o 
vírus causador está deixando. Efeitos colaterais 
de curto e longo prazo, sequelas, gatilhos para 
outras doenças (algumas fatais). Hospedeiros 
humanos (principalmente crianças que não apre-
sentam sintomas) podem carregar o Coronavírus 
por semanas, até meses, e continuar espalhando 
vírus na população. As incertezas no combate à 
doença, leva-nos a um combate desigual, assus-
tador. Símbolo máximo dessa luta é a máscara 
de proteção. Muitos já estão deixando de usá-la 
como dizendo que já venceram o vírus e estão 
partindo para outra.

Por outro lado, profissionais de saúde, cientis-
tas e pesquisadores afirmam que a máscara ain-
da será nossa indumentária em 2021.

A esperança está nas vacinas...
As Fake News, além da Covid, têm prato cheio 

no meio ambiente e nas teorias conspiratórias. O 
professor José Goldemberg uniu os dois, levan-
do-nos a reflexões. Vale a pena ler.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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do ponto, quando se perde na 
longitude do espaço, curvando-
se sobre si mesma, criando assim 
uma segunda dimensão.

Este curvar-se dá origem a 
uma terceira dimensão, a super-
fície, que constitui a noção de 
um plano horizontal ou vertical, 
surgindo assim a ideia de espa-
ço vazio, a ser ocupado pelas 
formas dos objetos. A quebra 
das superfícies constitui uma an-
gulação, que dá origem a uma 
quarta dimensão, tornando pos-
sível perceber os objetos como 
volumes, a quinta dimensão. 
Não obstante, essa percepção é 
parcial, face às dificuldades que 
a vista humana encontra em 
perceber, simultaneamente, lar-
gura, altura e profundidade, res-
tando sempre uma parte oculta.

Já a transformação, o sexto 
paradigma, se dá em processo 
dinâmico e dialético, no qual 
o espírito humano percebe que 
nada permanece estável, em fun-
ção de sua duração, passando 
por três momentos diferenciados 
em sua dinâmica: tese, antítese e 
síntese, como bem caracterizou 
o filósofo alemão George Frede-
rico HEGEL, que viveu no último 
quartel do século XVIII. Segundo 
ele, a antítese ou negação não 
significa a eliminação da afirma-
ção (a tese), restando sempre um 
momento de superação ou sín-
tese em dimensão superior, per-
mitindo assim que nada se perca 
na mudança, a garantia de que 
tudo que se transforma, o faça 

de forma evolutiva. Assim, a ne-
gação não se torna inteiramente 
destrutiva.

Ora, isto se confirma na sé-
tima estrutura arquitetônica do 
Universo, a percepção abstrata 
das formas, que por seu caráter 
ideal (PLATÃO), é puramente 
intelectual, produto de nossa ca-
pacidade mental. Dessa forma, 
confirma-se a presença virtual 
do Espírito na realidade física, 
uma graça concedida apenas à 
raça humana, com o poder mi-
lagroso de seu cérebro em for-
mar conceitos, em perspectiva a 
priori, autônoma dos sentidos, o 
que sustenta o realismo de nos-
sa espiritualidade.

Portanto, o ser humano aber-
to em suas possibilidades inte-
lectuais, estaria de posse de um 
poder espiritual independente 
de suas limitações materiais, 
garantindo assim sua supera-
ção até mesmo diante da morte, 
ocasionada apenas pela perda 
de nossos cinco sentidos, mas 
dotada de autonomia capaz de 
alçar aos princípios divinos de 
sua consistência imortal. Dessa 
forma, estando o ser humano in-
tegrado num projeto antrópico, 
é figura central na constituição 
de um universo humano. 

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e 
Doutor em Direito pela UFPR, é professor 
do curso de Direito da PUCPR e membro 
da Academia Paranaense de Letras. Autor 
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”. 
E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br

FILOSOFIA

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

O ESPÍRITO, ao criar o 
Universo, dispõe-no 
em algumas dimen-
sões diferenciadas, 

os arcabouços reais e mentais 
que o constituem. Estas dimen-
sões são comuns a todo o orbe 
universal, formado pela superpo-
sição de um triângulo encimado 
por um quadrilátero, dando ori-
gem ao já famoso número sete, 
aquele místico da cabala judai-

ca. Assim, tais paradigmas são 
o ponto, a linha, a angulação, a 
superfície, o volume, a transfor-
mação e as formas, ou seja, uma 
estática e uma dinâmica que 
funcionam como sístoles e diás-
toles no espaço e no tempo. Esta 
complexidade deve abarcar uma 
lógica dentro da qual tudo se al-
tera, mas permanece o mesmo, 
mantendo sua estrutura virtual-
mente estável.

Em desdobramento, o ponto 
é o milagre do aparecer e se as-
semelha ao UNO que cria todas 
as coisas sem nunca perder a sua 
consistência, o brotar mágico 
a partir do Nada que implica o 
Tudo. PLOTINO, pensador místi-
co do terceiro século da era cris-
tã, compreendeu-O semelhante 
a um princípio cósmico que con-
tém em si de todas as coisas. Já 
a linha é o desdobrar dinâmico 

Arquitetura 
antrópica do 
Universo

Antonio Celso Mendes

“O ser humano aberto em suas 
possibilidades intelectuais, estaria de 
posse de um poder espiritual independente 
de suas limitações materiais.”
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CORONAVÍRUS

Passados quase nove 
meses desde o início 
da pandemia, o co-
nhecimento acumula-

do sobre o agente causador da 
Covid-19, o novo coronavírus 
(Sars-CoV-2), indica que seus 
efeitos deletérios no organismo 
humano podem ser maiores e 
mais duradouros do que se pen-
sava. Antes descrita como uma 
pneumonia um pouco mais gra-
ve que se manifestava na parce-
la de infectados com sintomas 
severos, a Covid-19 hoje é con-
siderada por médicos e pesqui-
sadores uma enfermidade mais 
abrangente, capaz de desenca-
dear um processo inflamatório 
generalizado, semelhante ao 
causado pela sepse. “O pulmão 
é o marco zero da infecção”, 
destaca a patologista Marisa 
Dolhnikoff, coordenadora de 

equipe da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São 
Paulo (FM-USP) que está reali-
zando autopsias em pessoas que 
morrem por causa da Covid-19. 
“Sabemos que o vírus é capaz 
de infectar células de outros ór-
gãos, como o coração, os rins e 
o sistema nervoso central.”

Diante disso, e dos casos clí-
nicos atendidos por pesquisado-
res de diferentes países, passou-
se a chamar a atenção para a 
possibilidade de que, em parte 
dos casos, alguns sintomas da 
Covid-19 podem persistir por 
longos períodos após o fim da 
fase aguda da doença. O risco 
de desenvolver o que eles cha-
mam de síndrome pós-Covid-19 
se estenderia às pessoas com 
manifestações graves e mode-
radas da doença. A lista de sin-
tomas remanescentes é longa e 

variada. Inclui fadiga, batimen-
tos cardíacos acelerados, falta 
de ar, dores nas articulações, 
perda persistente do olfato e pa-
ladar, e dificuldade de concen-
tração. “Tenho pacientes que 
se curaram há meses e ainda 
hoje não recuperaram o pala-
dar; outros perderam o olfato”, 
comenta a pneumologista Mar-
gareth Dalcolmo, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio 
de Janeiro. A própria pesquisa-
dora, recuperada da doença há 
dois meses, ainda sofre de neu-
ropatias periféricas, como dor-
mência nas mãos.

COMPLICAÇÕES 
GRAVES

Estudos recentes também esti-
mam que a Covid-19 pode gerar 
complicações mais graves e até 
mesmo favorecer o surgimento 

de outras doenças, como a dia-
betes, quando o organismo não 
metaboliza de forma eficiente as 
moléculas de açúcar (glicose) no 
sangue. Esse cenário desenhado 
pelos pesquisadores é preocu-
pante e põe à prova a noção de 
que todas as pessoas que se livra-
ram da Covid-19 — até agora são 
mais de 16 milhões no mundo, 
das quais 3 milhões no Brasil — 
podem ser consideradas de fato 
curadas por terem sobrevivido à 
infecção. “Da mesma forma, é 
possível que o número de mortos 
seja, indiretamente, muito maior 
do que o estimado”, sustenta o 
infectologista Marcus Vinícius 
Lacerda, da Fundação de Medi-
cina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado, em Manaus. “Muitos 
pacientes que se recuperaram 
da Covid-19 e deixaram os hos-
pitais podem morrer tempos de-

pois por conta de complicações 
relacionadas à infecção. Essas 
mortes não serão contabilizadas 
nos números da pandemia, mes-
mo que estejam relacionadas.”

Ainda não existem estatísticas 
capazes de traçar um panorama 
claro acerca desse novo capítulo 
da pandemia. Também é difícil 
estimar o risco de um paciente 
desenvolver sintomas persisten-
tes após superar a fase aguda da 
Covid-19 ou mesmo por quan-
to tempo esses sintomas podem 
perdurar. Os pesquisadores tam-
bém não sabem quais seriam os 
fatores relacionados ao maior ou 
menor risco de uma pessoa aco-
metida pelo novo coronavírus 
desenvolver complicações mais 
graves após a infecção. A maio-
ria dos estudos de acompanha-
mento da saúde de indivíduos 
considerados curados da doença 

Os efeitos da Covid-19
Meses após terem 
superado a fase 
aguda da doença, 
alguns pacientes 
ainda apresentam 
complicações 
persistentes nos 
pulmões, coração 
ou cérebro

Infecção causada pelo Sars-CoV-2 nas células pulmonares pode levar à formação de fibroses, pequenas cicatrizes que tornam o órgão menos flexível, o 
que pode fazer com que o indivíduo infectado passe a ter dificuldade para respirar. (Kika Carvalho)

Rodrigo de Oliveira Andrade (*)
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CORONAVÍRUS

está em andamento ou em fase 
inicial de desenvolvimento. Não 
por acaso, as principais evidên-
cias dos efeitos de longo prazo 
da infecção emergem de traba-
lhos em países precocemente 
atingidos pela pandemia, entre 

dezembro de 2019 e fevereiro de 
2020, como a Itália. Um estudo 
publicado em julho no Journal of 
the American Medical Associa-
tion (Jama) verificou que 87,4% 
dos pacientes de um grupo de 
143 pessoas que haviam sido 

internadas em um hospital de 
Roma com Covid-19 ainda exi-
biam sintomas dois meses após 
terem recebido alta.

O principal problema identi-
ficado pelos pesquisadores foi a 
dificuldade para respirar (disp-

neia). Essa complicação resulta 
da formação de fibroses, peque-
nas cicatrizes, no tecido pulmo-
nar. Elas tornam o órgão menos 
flexível, o que pode comprome-
ter a sua capacidade de realizar 
as trocas gasosas e de oxigenar 
os demais tecidos do corpo. A 
formação de fibroses pulmona-
res seria mais comum nos casos 
mais graves de Covid-19, em 
razão da ação direta do vírus 
ou ainda de um efeito indireto, 
consequência de uma respos-
ta inflamatória desregulada na 
região afetada. As fibroses tam-
bém podem surgir em decor-
rência do tempo em que alguns 

desses indivíduos ficam em UTIs 
respirando com o auxílio de 
ventilação mecânica. “O risco 
de formação de fibroses no pul-
mão pode variar de acordo com 
a idade do paciente, a presença 
de doenças pulmonares preexis-
tentes ou mesmo determinantes 
genéticos individuais”, expli-
ca Dolhnikoff. “Seja como for, 
o que se tem claro é que uma 
parcela da população afetada 
poderá desenvolver essas cica-
trizes, com prováveis impactos 
em sua qualidade de vida.”

As complicações de longo 
prazo também podem se esten-
der para além do pulmão. Na 

Estudos sugerem que o novo coronavírus seria capaz de invadir e danificar 
diferentes células neuronais, como astrócitos e neurônios, causando 
uma inflamação que pode resultar em agitação psicomotora, delírios e 
alucinações meses após a fase aguda da Covid-19 (Kika Carvalho)

O Sars-CoV-2 também pode infectar as células que revestem a parede 
interna dos vasos sanguíneos, provocando alterações no mecanismo de 
coagulação, levando a um quadro de hipercoagulabilidade, com a formação 
de trombos que podem causar infartos e hemorragias no coração (Kika 
Carvalho)

Um artigo publicado em abril na revista Science destacava que um possível sinalizador das regiões mais 
vulneráveis do corpo seria aquelas ricas em receptores chamados ECA2 (enzima conversora da angiotensina 2).
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Alemanha, um estudo publi-
cado em julho na revista Jama 
Cardiology avaliou 100 pacien-
tes com idades entre 45 e 53 
anos. Todos se recuperaram da 
Covid-19. Cerca de 10 semanas 
após o diagnóstico da doença, 
no entanto, 78% deles haviam 
desenvolvido anormalidades 
cardíacas por conta de inflama-
ções no coração.

sobreviventes
No Brasil, pelo menos dois es-

tudos pretendem avaliar pacien-
tes que sobreviveram à doença e 
mapear seus impactos de longo 
prazo na saúde. Um deles envol-
ve a equipe de Marcus Lacerda. 
Em julho, eles iniciaram a coleta 
de dados de 800 pacientes que 
receberam alta de hospitais de 
Manaus após testarem negativo 
para a doença. “Vamos mapear 
os que morreram fora do hos-
pital e identificar as causas da 
sua morte”, ele explica. A ideia 
é estimar a incidência de deter-
minados problemas de saúde em 
pessoas consideradas curadas e 
comparar esses números com os 
daqueles que não tiveram Covid-
19. “Em outra frente, vamos ma-
pear as pessoas vivas que desen-
volveram algum tipo de sequela 
e tentar traçar possíveis relações 
entre a Covid-19 e as complica-
ções adquiridas.”

Também em julho, a equipe 
do médico Augusto César de 
Oliveira, do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas, em São 
Paulo, deu início a um estudo 
envolvendo os hospitais Albert 

Einstein e Sírio-Libanês, na ca-
pital paulista, e o Hospital Ge-
ral de Fortaleza, no Ceará. O 
objetivo é avaliar a incidência 
de disfunções neurológicas 
de longo prazo em indivíduos 
acometidos pelo Sars-CoV-2. 
“Vamos analisá-los ao logo dos 
próximos seis meses”, esclarece 
o pesquisador. Ele conta que 
desde o início da pandemia os 
relatos clínicos apontavam para 
uma alta incidência de dores de 
cabeça e algum nível de con-
fusão mental em indivíduos in-
fectados. “Achávamos que isso 
estava associado à fase aguda 
da doença, mas é surpreendente 
a quantidade de manifestações 
neurológicas após os pacientes 
se curarem.”

alterações 
cognitivas

Oliveira cita um caso especí-
fico: uma mulher de meia-idade, 
sem doenças preexistentes, que 
se infectou com o novo corona-
vírus e desenvolveu um quadro 
moderado de Covid-19. “Ela se 
curou, mas, quatro meses após 
os primeiros sintomas, começou 
a apresentar alterações cogniti-
vas e comportamentais, como 
lapsos de memória, dificuldade 
de concentração e agitação”, 
conta o pesquisador. No líquido 
cefalorraquidiano da paciente, 
que banha e protege o cérebro, 
foram encontradas amostras do 
Sars-CoV-2, o que “sugere que 
o vírus não apenas é capaz de 
invadir o sistema nervoso, como 
consegue permanecer nele por 

algum tempo, mesmo após a 
cessação dos principais sinto-
mas da enfermidade”. Segundo 
o médico Jorge Casseb, pesqui-
sador do Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo (IMT) 
da USP e subcoordenador do 
projeto, “essas sequelas podem 
causar lesões potencialmente 
graves ao longo da vida dos pa-
cientes”.

Dalcolmo, da Fiocruz, vem 
observando casos semelhantes 
em seu consultório particular. 
“Tenho pacientes que se cura-
ram, mas quase um mês depois 
desenvolveram meningoencefa-
lite, inflamação que acomete o 
cérebro e as meninges, membra-
nas que o envolvem.” Alguns, 
inclusive, foram submetidos ao 
teste RT-PCR, exame padrão 
para o diagnóstico da Covid-19 
a partir de amostras da secreção 
respiratória. O teste não identifi-
cou amostras do vírus no orga-
nismo. Ainda assim, tempos de-
pois, os pacientes continuavam 
a sofrer dos sintomas adquiridos 
ao longo da doença ou desen-
volveram complicações mais 
graves.

As situações observadas por 
Oliveira e Dalcolmo trazem à 
tona uma dúvida importante: 
os pacientes com sintomas per-
sistentes ou complicações mais 
graves ainda carregam o vírus 
em seu organismo meses após 
a fase aguda da infecção? Apa-
rentemente, não há um padrão. 
Alguns ainda têm o vírus, mes-
mo que em menos quantidades; 
outros, não. Alguns especialis-

tas sugerem ainda que é possí-
vel que o RT-PCR não consiga 
detectar a presença do vírus em 
outras partes do corpo, como no 
sistema nervoso, cujos impactos 
causados pelo vírus podem le-
var ao surgimento de outras do-
enças. Em julho, Lacerda e sua 
equipe descreveram, em Ma-
naus, o caso de um adolescente 
que, ao se infectar com o novo 
coronavírus, desenvolveu a sín-
drome de Guillain-Barré. Esse 
distúrbio imunológico leva à 
destruição da mielina, substân-
cia que reveste os nervos, pro-
voca fraqueza muscular e, em 
casos graves, causa paralisia to-
tal dos membros e até a morte.

Todas essas complicações, 
em parte, estariam relaciona-
das à versatilidade do vírus em 
invadir diferentes tipos de cé-
lulas. Tal como uma chave que 
se encaixa em uma fechadura, 
o Sars-CoV-2 usa sua proteína 
S – de spike, ou espícula – para 
se ligar à enzima conversora de 
angiotensina 2 (ACE2) na super-
fície das células que recobrem 
o pulmão. “Ocorre que as célu-
las do coração, do sistema ner-
voso e de vários outros órgãos 
também expressam a ACE2, de 
modo que praticamente todos 
os tecidos estão vulneráveis”, 
esclarece o biomédico Marcelo 
Mori, do Instituto de Biologia da 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (IB-Unicamp). “Ao invadir 
as células, o vírus começa a se 
multiplicar”, complementa o 
bioquímico José Carlos Alves-
Filho, da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto da USP. 
“Após atingir certo número de 
cópias, ele rompe sua membra-
na, destruindo-as para infectar 
outras células e repetir o pro-
cesso.”

Isso se estende aos monóci-
tos, células do sistema imune 
produzidas na medula óssea. 
Lançadas na corrente sanguí-
nea, elas migram para os teci-
dos e se diferenciam em ma-
crófagos, células de defesa que 
detectam e englobam partículas 
e microrganismos estranhos ao 
corpo. Em estudo publicado 
em julho na revista Cell Meta-
bolism, Mori e outros pesqui-
sadores da força-tarefa contra a 
Covid-19 da Unicamp verifica-
ram que o Sars-CoV-2 se multi-
plica de modo mais acelerado 
dentro dessas células nos casos 

de pacientes com alto teor de 
glicose no sangue. A glicose é 
usada pelas células para produ-
zir energia. “Nesse caso, porém, 
é como se o vírus a usasse para 
se replicar mais rapidamente 
dentro dos monócitos”, desta-
ca o pesquisador. Em resposta à 
crescente carga viral, os monó-
citos liberam grandes quantida-
des de proteínas (citocinas) que 
agravam a resposta inflamatória 
e, consequentemente, o quadro 
da doença.

Esse fenômeno ajudaria a 
explicar por que a Covid-19 é 
mais grave em indivíduos com 
diabetes, que apresentam níveis 
elevados de glicose no sangue. 
Nos últimos meses, porém, os 
pesquisadores têm observado 
cada vez mais casos de pessoas 
sem histórico dessa doença que 
passaram a registrar um aumen-
to dos níveis de glicose após se 
infectarem com o Sars-CoV-2. 
Uma das explicações aventa-
das por Mori é a de que o vírus 
infecte células do pâncreas, do 
fígado e do tecido adiposo que 
controlam os níveis de glicose. 
Ainda não se pode dizer que 
há uma relação de causalidade 
entre esses fenômenos, mas os 
especialistas não descartam a 
possibilidade de a Covid-19, em 
alguns casos, levar ao surgimen-
to de diabetes.

coagulos 
sanguíneos

Outro aspecto da infecção 
pelo novo coronavírus que pre-
ocupa médicos e pesquisadores 
são as complicações decor-
rentes da formação excessiva 
de coágulos sanguíneos (trom-
bos). A formação de trombos 
pode causar problemas sérios 
a depender de onde se alojam. 
Eles costumam se formar em 
vasos profundos das pernas ou 
da pélvis e podem viajar até os 
pulmões. Coágulos originados 
em vasos do pescoço e do tórax 
podem atingir o interior do crâ-
nio. Se não forem desfeitos com 
medicamentos, podem causar a 
morte de parte do órgão — e da 
pessoa — por falta de oxigena-
ção. Nas mais de 60 autopsias 
realizadas na FM-USP, Dolhni-
koff e sua equipe identificaram 
vários trombos em pequenas 
artérias pulmonares da maioria 
das pessoas mortas pela Covid-
19. O mesmo foi observado pela 

CORONAVÍRUS

O vírus pode infectar células do pâncreas e do fígado, que controlam os níveis de glicose (açúcar) no sangue, o 
que pode levar a doenças como diabetes, em alguns casos (Kika Carvalho)
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equipe de Lacerda em autopsias 
no cérebro e no coração de víti-
mas da doença em Manaus.

Estima-se que isso seja uma 
consequência da infecção do 
Sars-CoV-2 nas células que re-
vestem a parede interna (endo-
télio) dos vasos sanguíneos. Em 
muitos pacientes, essa invasão 
provoca uma série de alterações 
no mecanismo de coagulação 
sanguínea, levando-os a de-
senvolverem um quadro de hi-
percoagulabilidade, com a for-
mação de trombos que podem 
causar infartos e hemorragias no 
coração e no cérebro. “As se-
quelas dessas complicações são 
as mesmas de qualquer acidente 
vascular”, diz Oliveira, do Insti-
tuto Emílio Ribas.

Os sintomas causados pela 
infecção do novo coronavírus 
e as complicações subsequen-
tes estariam associadas a outro 
fenômeno importante. Em mui-
tos casos, o vírus provoca uma 
resposta inflamatória intensa e 
sistêmica, acionada pelas citoci-
nas. “Essa reação exacerbada do 
sistema de defesa à presença do 
vírus faz com que as células de 

defesa ataquem parte do tecido 
saudável em torno da área afe-
tada, potencializando os danos 
no órgão acometido, compro-
metendo suas funções”, explica 
Alves-Filho. É como se houves-
se uma briga entre o paciente e 
seu sistema imunológico. Essa 
briga, em algumas situações, dá-
se em órgãos vitais como os rins, 
afetando sua capacidade de fil-
trar o sangue. “A incidência de 
lesão renal aguda em pacientes 
hospitalizados com a Covid-19 
é de 36%”, destaca a bioquími-
ca Adriana Girardi, do Hospital 
das Clínicas da FM-USP. Segun-
do ela, nos casos dos que evo-
luem para um quadro mais grave 
da doença e são internados em 
UTIs, esse número chega a 90%. 
“Dois dos meus pacientes hoje 
precisam fazer hemodiálise, e 
provavelmente essa situação é 
definitiva”, comenta Dalcolmo.

Não se sabe por que o sistema 
imunológico de alguns age de 
forma acentuada enquanto o de 
outros atua de modo mais loca-
lizado nas células infectadas. É 
possível que isso envolva, entre 
outros fatores, a constituição ge-

nética de cada pessoa ou a pre-
sença de doenças preexistentes, 
que expõem constantemente o 
sistema imunológico a molécu-
las inflamatórias. Essa situação 
pode comprometer a capacidade 
de defesa do organismo contra 
outras doenças, como a Covid-
19. “Aqueles que precisam ser 
internados na UTI correm o risco 
de infecções bacterianas secun-
dárias, que tendem a exacerbar 
ainda mais a resposta inflama-
tória do organismo”, destaca 
Alves-Filho. “Estamos conhecen-
do a doença à medida que ela se 
espalha. É como trocar o pneu 
de um carro em movimento”, re-
sume Dolhnikoff.

PROJETOS
1. Manifestações neurológi-

cas agudas associadas ao vírus 
Sars-CoV-2 (nº 20/05984-2); 
Modalidade Auxílio à Pesquisa  
- Regular; Pesquisador respon-
sável Jorge Simão do Rosário 
Casseb (USP); Investimento R$ 
169.100,60.

2. Avaliação da anfiregulina 
como biomarcador prognóstico 
de gravidade e sua participação 

na fisiopatologia do Covid-19 
(nº 20/05211-3); Modalidade 
Auxílio à Pesquisa - Regular; 
Pesquisador responsável José 
Carlos Farias Alves-Filho (USP); 
Investimento R$ 145.386,25.

3. Estudo sobre fatores de ris-
co associados à maior gravida-
de a COVID-19 e mapeamento 
de vias metabólicas necessárias 
para a resposta anti-Sars-CoV-2 
(nº 20/04579-7); Modalidade 
Auxílio à Pesquisa ‒Regular; 
Pesquisador responsável Pe-
dro Manoel Mendes de Moraes 
Vieira (Unicamp); Investimento 
R$ 157.631,00.
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À medida que escolas em várias 
partes do mundo reabrem, um 
estudo americano sobre o po-
tencial de transmissão do coro-

navírus Sars-Cov-2 entre crianças apre-
senta resultados preocupantes, capazes 
de influenciar o debate sobre a volta às 
aulas.

Segundo as pesquisadoras do Hospital 
Nacional Infantil de Washington, crian-
ças infectadas podem transmitir a do-
ença durante semanas, mesmo que não 
apresentem sintomas.

O resultado corrobora o que já ha-
via sido apontado em um estudo ante-
rior, em que pesquisadores em Boston 
mostraram que crianças e jovens ti-
nham cargas virais surpreendentemen-
te altas.

O novo estudo, publicado em 28 de 
agosto no site da revista médica Jama 
Pediatrics, foi conduzido por Roberta L. 
DeBiasi e Meghan Delaney. Elas analisa-
ram dados de 91 crianças em 22 hospi-
tais da Coreia do Sul.

"Ao contrário do sistema de saúde dos 
EUA, quem testa positivo para covid-19 
na Coreia do Sul permanece no hospital 
até ter se recuperado completamente da 
infecção", explica DeBiasi.

De acordo com o estudo, 22% das 
crianças não desenvolveram sintomas 
durante toda a infecção; 20% começa-
ram assintomáticas, mas mais tarde de-
senvolveram sintomas; e 58% tiveram 
sintomas desde o primeiro teste positivo.

O estudo também mostrou grandes 
diferenças no período de tempo em que 
as crianças permaneceram sintomáticas, 
variando de três dias a três semanas. Um 
quinto dos pacientes assintomáticos e 
aproximadamente metade dos pacientes 
sintomáticos ainda estava transmitindo 
o vírus três semanas após a infecção ini-
cial. Isso não reflete diretamente, porém, 
seu nível de contagiosidade.

ALTA CARGA VIRAL
Os pesquisadores em Boston, por sua 

vez, encontraram cargas virais surpre-
endentemente altas entre os pacientes 
mais jovens. Para o estudo, eles colhe-
ram amostras de secreção do nariz e da 
garganta de 49 pacientes com menos de 
21 anos de idade. O estudo encontrou 
muito mais presença do vírus entre eles 
do que entre adultos sendo tratados em 
unidades de terapia intensiva para covid-
19.

Ainda de acordo com o estudo de Bos-
ton, publicado em 1º de agosto no perió-
dico científico The Journal of Pediatrics, 
os cientistas encontraram muito menos 
receptores ECA-2 entre as crianças me-
nores do que entre os jovens e adultos. 
Acredita-se que esses receptores sejam 
a porta de entrada para a covid-19 nas 
células do corpo.

O papel das crianças e dos jovens 
na propagação do coronavírus tem sido 
muito debatido desde que as primeiras 
infecções foram registradas. Uma coisa é 
certa: crianças e jovens podem infectar 
outras pessoas. Também é certo que as 
crianças e os jovens infectados muitas 

vezes mostram poucos ou nenhuns sinais 
de estarem doentes. E também está cla-
ro – embora a maioria das pessoas pre-
fira não falar sobre isso – que crianças e 
jovens também podem morrer ou sofrer 
com sequelas duradouras resultantes de 
uma infecção por covid-19.

Isso não significa automaticamente 
que todas as crianças e jovens são po-
tenciais origens de novos focos da do-
ença, impulsionando as taxas de infec-
ção ao seu redor. Ainda assim, crianças 
e jovens – através do jardim de infância, 
escola, amigos e esportes – frequente-
mente têm muito mais interação social 
do que os adultos. Os últimos meses 
também mostraram que os jovens são 
tão propensos quanto os adultos a igno-
rar o distanciamento social e as regras 
de higiene se não forem obrigados a fa-
zer o contrário.

JOVENS COMO 
PROPAGADORES

Na Alemanha, por exemplo, onde a 
epidemia é considerada sob controle, tu-
ristas voltando de férias de verão, além 
de festas e eventos lotados, levaram os 

índices de infecção aos níveis mais altos 
desde abril. Grande parte dos que testa-
ram positivo recentemente são jovens – a 
idade média de infectados é a mais baixa 
no país desde o início da pandemia.

Apesar das altas cargas virais e da ca-
pacidade de transmitir o vírus durante se-
manas – mesmo que uma criança seja as-
sintomática – especialistas dizem que os 
jovens ainda podem agir decisivamente 
para deter a propagação da infecção.

No final das férias de verão euro-
peias, as infecções aumentaram em toda 
a Alemanha e em muitos outros países. 
Entretanto, os jardins de infância, esco-
las e outras instituições de ensino estão 
abrindo suas portas, não apenas para dar 
alívio aos pais, mas também em prol do 
bem-estar das crianças.

Máscaras obrigatórias, distanciamento 
físico, regras de higiene e grupos de es-
tudo fixos podem reduzir o risco de pro-
pagação. Esse é o consenso, mas a forma 
de lidar com tais questões, assim como a 
frequência com que as aulas devem ser 
realizadas on-line ou presencialmente, 
permanece aberta à interpretação em 
muitos países.

A fim de detectar potenciais grupos 
de infecção e evitar o fechamento de es-
colas em larga escala, as infecções entre 
crianças e jovens assintomáticos devem 
ser detectadas precocemente, e a criança 
isolada, segundo especialistas.

Estes últimos estudos americanos sem 
dúvida levarão a uma reavaliação da 
necessidade de testar regularmente os 
professores, mas também da questão de 
saber se os testes devem ser realizados 
apenas nos alunos que apresentam in-
fecções respiratórias agudas ou em uma 
porcentagem mais ampla de crianças.

(*) ALExANDER FREuND, jornalista free lance, 
colabora com a DW (Deutsche Welle). Link 
permanente https://p.dw.com/p/3hnRc

Crianças assintomáticas podem 
carregar coronavírus por semanas
Dois estudos americanos apontam que menores não apenas apresentam uma carga surpreendentemente alta do Sars-
Cov-2, como podem transmitir a doença por semanas, mesmo sem sintomas.

Alexander Freund (*)

Estudo apontou que 22% das crianças não desenvolveram sintomas durante toda a infecção
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Em entrevista à DW, vi-
rologista alemão que 
desenvolveu o primei-
ro teste de covid-19 do 

mundo fala sobre o fim da pan-
demia e as regiões que mais pre-
ocupam. E antecipa um inverno 
difícil para a Europa.

A ação direta e decisiva da 
chanceler federal Angela Merkel 
logo no começo da epidemia 
no país foi um dos fatores para 
o controle da covid-19 na Ale-
manha, segundo o virologista 
Christian Drosten.

Em entrevista à DW, o espe-
cialista alemão, que desenvol-
veu o primeiro teste de diagnós-
tico do mundo do Sars-Cov-2, 
avalia a situação da pandemia 
no mundo e projeta até quando 
ainda as máscaras de proteção 
serão indispensáveis.

A entrevista é de Nina Haase, 
publicada por Deutsche Welle, 
19-09-2020.

EIS A ENTREVISTA
Por quanto tempo ainda vai 

persistir a pandemia causada 

pelo novo coronavírus?
É muito difícil fazer previsões 

em nível global. Temos muitas 
situações diferentes e difíceis na 
Europa. O inverno não vai ser 
fácil. Teremos vacinas no ano 
que vem, mas penso que deter-
minadas parcelas da população 
só poderão ser vacinadas no fim 
de 2021.

Não nos livraremos das más-
caras tão cedo. Pois, mesmo 
quando for iniciada a vacina-
ção, a maioria da população 
ainda terá que usá-las. Em paí-
ses como a Alemanha, onde há 
poucas infecções, não haverá 
uma imunidade ampla. Prova-
velmente também será assim 
nos demais países da Europa.

Já para outras regiões, é di-
fícil fazer previsões. Na África, 
por exemplo, o curso da do-
ença parece ser menos grave. 
Isso pode se dever à estrutura 
demográfica, mas no momen-
to estamos observando apenas 
os centros urbanos, onde vi-
vem muitos jovens. Não sabe-
mos como o vírus se comporta 

quando se propaga nas áreas 
rurais. Também não sabemos 
como está a epidemia lá no 
momento. Há dados indican-
do que as infecções estão di-
minuindo, mas não sabemos 
se podemos generalizar. É 
possível que a epidemia esteja 
diminuindo nas cidades, mas 
também pode ser que esteja 
apenas começando.

Que regiões o preocupam 
mais?

A Índia me preocupa mais no 
momento, porque lá a densida-
de populacional é alta e o vírus 
está se alastrando – eu não di-
ria que de forma descontrolada, 
mas quase. Depois, é claro, áre-
as da América do Sul. Já falei da 
África, uma pequena incógnita 
no momento. Mas também me 
preocupa o Hemisfério Norte, às 
portas do inverno, e há regiões, 
inclusive na Europa, com pou-
co controle sobre o vírus. Países 
onde é baixa a confiança nas 
estruturas médicas e nos cuida-
dos de saúde já estão entrando 

no outono com muitos casos 
de coronavírus. Creio que mui-
tas nações, também na Europa, 
muito em breve deverão adotar 
medidas mais rigorosas.

Outros países veem a Ale-
manha como uma espécie de 
modelo a ser seguido para lidar 
com a pandemia. O que os ale-
mães estão fazendo certo?

Certamente há uma combi-
nação de várias causas. Uma, 
sem dúvida, é a ação direta e 
decisiva da chanceler federal 
[Angela Merkel] no início da 
primeira onda. Ultimamente, a 
coesão dos estados federados 
enfraqueceu um pouco. Mas o 
fator decisivo foi com certeza 
o fato de a Alemanha ter agido 
muito rapidamente. Isso foi cru-
cial. Não em termos da data do 
calendário, mas em relação ao 
momento em que foram impos-
tas as restrições de contato – às 
vezes chamadas lockdown –, 
considerando a evolução real 
da epidemia. Assim, sabíamos 
de nossa epidemia com base 
em testes de laboratório. Eles e 
sua ampla disponibilização dis-
tinguem a Alemanha de outros 
países.

Outra explicação é que a 
epidemia começou um pouco 
mais tarde na Alemanha. Os 
primeiros casos importados de 
covid-19 não viraram epidemia 
já em janeiro, mas só no final 
de fevereiro. Os primeiros ca-
sos importados foram mantidos 
sob controle, em vez de se alas-
trarem. Esta é provavelmente a 
razão da eficiência da nossa 
abordagem. Após o lockdown, 
digamos a partir de meados de 
maio, houve na Alemanha ape-
nas poucos casos, e isso não 
mudou, apesar de termos agora 
novamente um ligeiro aumento 
dos contágios.

Estamos às portas do outono 
e inverno no Hemisfério Norte. 
O que acha que vai acontecer 
na Alemanha?

Acho que há poucas dife-
renças entre os países europeus 
em termos de estrutura popu-
lacional e outros parâmetros. 
Devemos, portanto, olhar para 
os demais, França, Reino Uni-
do, Espanha. O que virmos lá, 
veremos também na Alemanha, 
se não reagirmos em tempo de 
forma objetiva, mas suportável 
para a economia. É difícil en-
contrar o momento certo para 
mudar as medidas que temos no 
momento e sobre as quais não 
há o que criticar.

O senhor disse que provavel-
mente teremos que usar más-
caras ainda por algum tempo. 
Quando poderemos abraçar 
novamente?

Essa será uma questão mui-
to regional. Portanto, não me 
surpreenderia se em algumas 
partes do mundo no próximo 
ano a população estiver imuni-
zada. Isso significa que ela terá 
passado por uma epidemia que 
pode não parecer tão grave por 
causa de sua estrutura etária. Na 
África, por exemplo, poderia ser 
esse o caso. Eu gostaria de ver 
a população africana protegida 
por causa de seu perfil etário 
mais jovem. Em outras partes 
do mundo, onde a meta é evi-
tar a transmissão generalizada 
do vírus e esperar pela vacina, 
podemos contar com o uso de 
máscaras até o fim de 2021. É 
impossível fazer previsões pre-
cisas, mas no ano que vem ain-
da estaremos usando máscaras.

(*) NINA HAASE, correspondente de 
política para a DW (Deutsche Welle). Link 
permanente https://p.dw.com/p/3igyA. 
Adaptação: Roselaine Wandscheer

ESPECIALISTA ADVERTE:

“Não nos livraremos das 
máscaras tão cedo”
Nina Haase

Uso de máscaras é obrigatório em público em muitos países
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Das mais de 2 mil 
unidades de con-
servação espalhadas 
pelo mapa do Bra-

sil, muitas lidam com sistema 
precário de proteção, falta de 
profissionais capacitados e de 
recursos. É o que aponta a pro-
motora de Justiça Cristina Seixas 
Graça, presidente da Associa-
ção Brasileira dos Membros do 
Ministério Público de Meio Am-
biente (Abrampa), destacando 
que a proteção não é tão grande 
quanto parece.

Em entrevista à DW Brasil, 
Graça fala sobre o papel do Mi-
nistério Público (MP) diante de 
retrocessos das leis ambientais no 
governo de Jair Bolsonaro, como 
desmantelamento dos órgãos de 
fiscalização e tentativa de redu-
zir unidades de proteção.

Segundo a promotora, o sis-
tema jurídico precisa se aperfei-
çoar e conhecer mais profunda-
mente as questões ambientais 
para tomar decisões mais acer-
tadas nos tribunais. "A Cons-
tituição brasileira faz ativismo 
ambiental. Nós apenas, como 
defensores dessa sociedade, 
temos o papel de implementar 
isso", afirma.

Em todo o país, áreas que 
deveriam estar protegidas são 
consumidas cada vez mais por 
desmatamento, invasões e quei-
madas. Dados do último Prodes, 
sistema de monitoramento do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), mostraram que 
a devastação cresceu 35% nes-

ses locais entre agosto de 2018 
e julho de 2019.

DW Brasil: Neste momento 
de retrocessos ambientais no 
país, quais questões mais ur-
gentes têm exigido atuação do 
Ministério Público?

Cristina Seixas Graça: Temos 
uma legislação ambiental de 
grande eficiência, as leis brasi-
leiras são boas. O grande mo-

mento que a gente tem vivido é 
de retrocesso de proteção, o que 
é proibido, inclusive. A gente 
observa vários movimentos vol-
tados para reduzir direitos que 
já chegaram a um ponto que 
não se pode mais voltar atrás.

Um dos pontos mais impor-
tantes hoje é a sociedade bra-
sileira tomar consciência da 
importância do seu arcabouço 
jurídico ambiental e da necessi-

dade de preservá-la como está.
Outra área que vejo com 

muita fragilização neste mo-
mento no Brasil é exatamente a 
desestruturação dos órgãos de 
fiscalização ambiental. A gen-
te observa, por exemplo, uma 
redução clara de fiscalização a 
partir do próprio órgão federal, 
do Ibama, da discussão da de-
sestruturação do ICMBio, que 
tem toda uma visão de criação, 

implementação e gestão de 
unidades de conservação. São 
questões muito claras na nossa 
visão de Ministério Público, e 
atuamos na defesa da legislação 
e eficiência.

Por fim, temos visto também 
um grande problema na preser-
vação de biomas brasileiros. A 
gente vê o Pantanal queimando, 
a Amazônia queimando, a Mata 
Atlântica sendo devastada por 

ENTREVISTA:

“É mito que o Brasil tem muitas 
unidades de conservação”
Apesar de serem mais de 2 mil, muitas das áreas protegidas do país estão em estado precário de manutenção e gestão, 
afirma promotora, manifestando preocupação com desestruturação de órgãos de fiscalização ambiental.

Nádia Pontes (*)

“Não temos uma fiscalização adequada, e por isso acontecem invasões, desmatamento e queimadas”, diz promotora (Reuters/N. Doce)



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  SETEMBRO 2020  |

empreendimentos e sofrendo re-
dução de proteção. Essa prote-
ção da biodiversidade brasileira 
é muito preocupante para quem 
atua na defesa ambiental.

O Ministério Público levou 
adiante processos marcantes 
recentemente, como foi o caso 
da usina de Belo Monte, em que 
promotores questionaram vá-
rios pontos do projeto em mais 
de 20 ações. No fim, a usina foi 
finalizada e está em operação. 
Na visão da senhora, a atuação 
do Ministério Público dentro do 
sistema Judiciário tem gerado 
resultados satisfatórios, princi-
palmente para os atingidos?

O sistema Judiciário não é 
feito pelo Ministério Público so-
zinho. O nosso papel é fazer o 
enfrentamento, é buscar o tem-
po todo a garantia dos direitos 
fundamentais através da imple-
mentação da lei e das políticas 
públicas. Nós temos na área am-
biental colegas que atuam com 
muita garra e muita coragem na 
defesa desses bens de todos, do 
direito à vida.

O MP faz sua parte, às vezes, 
com dificuldade, com necessi-
dade de parcerias com entidades 
científicas. O direito ambiental 
tem uma interdisciplinaridade 
muito grande, é preciso buscar 
o tempo todo uma veiculação 
com uma área científica, téc-
nica. Na verdade, a formação 
inicial dos promotores é a for-
mação jurídica. Imagine o que 

é estudar uma disciplina que faz 
interface com química, física, 
antropologia, biologia, geogra-
fia… É um saber múltiplo.

Estamos trabalhando com 
patrimônio cultural, com a vida 
de comunidades tradicionais. O 
enfrentamento também precisa 
ser feito na questão desse co-
nhecimento pelo Judiciário. É 
preciso que as duas esferas, tan-
to o Ministério Público quanto o 
Judiciário, que, no fim, é quem 
julga, decide, também tenha 
esse conhecimento para fazer 
exatamente aquilo que a legis-
lação já diz.

A Constituição brasileira faz 
ativismo ambiental. Nós apenas, 
como defensores dessa socie-
dade, temos o papel de imple-
mentar isso, que esse ativismo 
constitucional se concretize em 
melhoria para a população bra-
sileira. O sistema jurídico preci-
sa se aperfeiçoar, para concreti-
zar a Constituição.

O conhecimento ambiental 
precisa ser difundido para todos 
os atores do sistema jurídico. O 
juiz, ao julgar uma ação, como 
foi em Belo Monte, que tem toda 
uma discussão de política ener-
gética, de política de proteção 
às comunidades indígenas, de 
garantia dos recursos hídricos… 
Imagine a quantidade de conhe-
cimento que está dentro daque-
la ação. É preciso que não só o 
Ministério Público tenha esse 
conhecimento e o traga para o 
Judiciário, mas para que o juiz 

possa decidir adequadamente, 
ele precisa ter esse conheci-
mento.

E este também tem sido o 
papel da Abrampa, que tem 
atuação especializada em meio 
ambiente?

Acabamos de lançar o Manu-
al de Compensação Ambiental 
do Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação, que é 
de orientação, um produto que 
resultou de uma parceria da 
Abrampa junto com a Funda-
ção Grupo Boticário. Ele vem 
no sentido de trazer esse conhe-
cimento e fomentar e apoiar a 
atuação dos nossos membros do 

Ministério Público, de modo ge-
ral, na fiscalização da aplicação 
de instrumentos de um meca-
nismo financeiro muito impor-
tante em prol das unidades de 
conservação, da compensação 
ambiental.

A compensação é algo decor-
rente daquele impacto negativo 
estabelecido nos estudos de im-
pacto ambiental nos licencia-
mentos de atividades que têm 
um potencial nocivo maior. E 
esses estudos estabelecem qual 
é o valor desse impacto e o em-
preendedor, com base na legis-
lação, é obrigado a compensar 
esse dano com recursos econô-
micos. Esses recursos são desti-
nados às unidades de conserva-
ção dentro do que a legislação 
estabelece para uso prioritário.

O tema é muito complexo. A 
questão da compensação am-
biental com base no artigo 36 da 
lei de Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (Snuc) é 
complexa sob o ponto de vista de 
onde depositar, de quem vai gerir 
o recurso, de onde pode ser apli-
cado o recurso. O manual traz 
isso, é algo inédito na academia.

O Snuc, aliás, completa 20 
anos em 2020. Duas décadas 
depois e de todas as unidades 
de conservação criadas nesse 
período, como a senhora ava-
lia o momento atual, em que o 
desmatamento cresce dentro de 
áreas que deveriam ser destina-
das à preservação e há tentati-
vas de redução das unidades?

Acho que há uma precarie-

dade na implantação e gestão 
dessas unidades. Precisamos ter 
essa discussão sobre o que re-
presentam essas unidades para o 
Brasil, esses territórios com con-
dições especiais, únicas muitas 
vezes em todo o mundo.

A gente tem uma defasagem 
enorme de pessoal qualificado 
para tratar desses ambientes, 
não tem uma fiscalização ade-
quada, por isso que acontecem 
grandes invasões, desmatamen-
to e queimadas. A gente tem 
uma ausência de plano de ma-
nejo, escassez de dinheiro para 
gerir e de uma coisa muito re-
levante, que é a regularização 
fundiária dessas unidades.

Temos 2.309 unidades de 
conservação no cadastro nacio-
nal, mas ainda existem muitas 
que não estão no cadastro. É 
muito importante que a gente 
possa conceber que essa prote-
ção precisa ser efetivada.

Há um mito de que nós temos 
muitas unidades de conservação, 
muita terra protegida. Mas se a 
gente for verificar efetivamente 
que, apesar de termos mais de 2 
mil unidades, muitas delas estão 
ainda em estado precário de pro-
teção, de manutenção e gestão. 
Então, a proteção não é tão gran-
de o quanto parece.

(*) NÁDIA PONTES é correspondente 
da Deutsche Welle no Brasil. Jornalista 
multimídia especializada em meio 
ambiente e ciência. Colaboradora 
de veículos da imprensa nacional e 
internacional. Link permanente https://p.
dw.com/p/3hwJL

MEIO AMBIENTE

Desmatamento (Foto: Welington Pedro de Oliveira)

Amazônia: império das águas. (DW/N. Pontes)
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FAkE NEWS

Apelar para teorias 
conspiratórias é uma 
arma usada frequen-
temente para desa-

creditar adversários, até mesmo 
governos.

Alguns exemplos mais recen-
tes de teorias conspiratórias são 
os seguintes:

• O governo americano 
oculta até hoje a existência de 
discos voadores que trouxeram 
seres extraterrestres para nosso 
planeta.

• O lançamento de astronau-
tas à Lua em 1969 foi uma mon-
tagem de Hollywood e nunca 
houve voos espaciais.

• O atentado terrorista que 
destruiu as torres gêmeas em 
Nova York, em 11 de setembro 
de 2001, foi orquestrado pelo 
serviço secreto americano para 
justificar a “guerra ao terror” e 
a invasão do Iraque e do Afega-
nistão.

• O assassinato de John F. 
Kennedy foi promovido pelo 
governo de Cuba ou por grupos 
políticos americanos preocupa-
dos com as políticas liberais do 
presidente, e não por um assas-
sino isolado como Lee Oswald.

Característica comum de to-
das elas – por mais inverossí-
meis que pareçam – é que são 
baseadas em suposições que 
contrariam os fatos ou a com-
preensão dominante dos even-
tos históricos e são imunes a 
argumentos racionais: uma ver-
dadeira questão de fé. Só para 

dar um exemplo, existem esti-
mativas do número de pessoas 
que teriam de fazer parte da 
conspiração de que o homem 
não pousou na Lua: cerca de 
400 mil, contando os cineastas 
envolvidos, técnicos da Nasa, 
jornalistas e políticos de todo 
tipo e outros.

As origens das teorias conspi-
ratórias são predominantemen-
te psicológicas ou políticas. As 
psicológicas decorrem do fato 
de que para algumas pessoas a 
insegurança diante de eventos 
catastróficos é tal que as leva a 
criar paranoias conspiratórias. 
As políticas são mais concretas 
e têm que ver com vantagens 
políticas ou econômicas.

FLUORETAÇÃO E 
ESQUIZOFRENIA

Um problema de natureza 
ambiental que foi objeto de te-
orias conspiratórias é o uso da 
fluoretação da água para reduzir 
a carie dentária, que é adotada 
em todos os países, mas ainda 

é contestada por alguns grupos 
como uma trama para dominar o 
mundo, provocar esquizofrenia 
e outras doenças. Afora isso, pro-
teção ambiental em nível local e 
regional (basicamente para ga-
rantir qualidade do ar e da água) 
nunca foi contestada por teorias 
conspiratórias. Lamentavelmen-
te, porém, problemas ambientais 
globais como o aquecimento da 
Terra e a proteção das florestas 
tropicais têm sido vítimas fre-
quentes desses ataques.

Os que nos afetam mais de 
perto são os que dizem respei-
to à Região Amazônica. Esse é 
um problema antigo, começou 
na década dos 70 do século 
20, quando a “ocupação” da 
Amazônia por colonos vindos 
do sudeste do País se tornou a 
política pública dominante para 
garantir a soberania nacional 
sobre aquela área, o que levou 
ao desmatamento da floresta. 
“Ocupar para não entregar” era 
o mote vigente, que tinha com-
ponentes de paranoia.

Participei em 1991, como 
secretário especial de Meio Am-
biente da Presidência da Repú-
blica, de reuniões com outros 
membros do governo (ministros 
do Exército e da Justiça) que 
manifestavam, na época, pre-
ocupações com propostas de 
criação de uma área protegida 
internacionalmente na Amazô-
nia para assegurar a sobrevivên-
cia dos ianomâmis, no extremo 
norte do Brasil.

Perguntei qual era a origem 
dessa informação, que eu igno-
rava, apesar de participar inten-
samente de todos os preparativos 
internacionais da Conferência 
sobre o Clima que se realizaria 
em dezembro de 1992 no Rio 
de Janeiro.

TEORIA DE 
PANFLETO

A informação que recebi era 
baseada num panfleto distribu-
ído aos passantes no aeroporto 
de Houston, nos Estados Uni-
dos, preparado por alguma obs-

cura organização ambientalista 
americana. No aeroporto de 
Houston distribuíam-se panfle-
tos de toda espécie. A fragilida-
de da informação era tão óbvia 
que o assunto foi abandonado.

Passados 30 anos, esse tipo de 
paranoia volta a circular em altas 
esferas do governo, apesar de não 
haver nenhuma evidência con-
creta de interferência na sobera-
nia nacional sobre a Amazônia. 
O que há são governos interes-
sados nos problemas ambientais 
mundiais, como a Noruega e a 
Alemanha, que se ofereceram 
para ajudar financeiramente na 
implementação de programas 
do governo brasileiro na região 
que protejam a floresta. Imaginar 
que isso faça parte de um comp-
lô para nos tirar a Amazônia está 
claramente na categoria de teo-
ria conspiratória.

Não há nenhuma ameaça es-
trangeira à nossa soberania so-
bre a Amazônia. A ameaça vem 
daqueles que não obedecem às 
leis em vigor e enfraquecem o 
poder do Estado.

Somente recursos do exterior 
não resolveriam todos os pro-
blemas do desmatamento nessa 
região, onde a carência funda-
mental é a ausência do poder 
público, como ocorre também 
nas favelas da Baixada Flumi-
nense e do Rio de Janeiro domi-
nadas pelo tráfico.

O fortalecimento do Ibama e 
a implementação gradativa da 
legislação fundiária é que leva-
riam a cercear a ação dos “grilei-
ros” e desmatadores da região. 
A crescente produção agrícola e 
de carne no País não necessita 
desse desmatamento predatório 
e da retirada clandestina de ma-
deira. Há melhores métodos de 
utilizar a floresta.

(*) JOSé GOLDEMBERG, professor 
emérito da USP, foi ministro do Meio 
Ambiente

As teorias conspiratórias e o 
meio ambiente
Não há nenhuma 
ameaça estrangeira 
à nossa soberania 
sobre a Amazônia

José Goldemberg (*)

Imagem da conspiração



13UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  SETEMBRO 2020  |

Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
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Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
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(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

O acento indicativo de crase antes de nomes próprios de mulheres é tido como facultativo, pois se escreve “à” diante de alguns nomes femininos, mas não diante de 

outros. O que demarca nossa opção é a possibilidade de esse nome, principalmente o de batismo, ser anteposto por um artigo definido, o que lhe dá um tom de afetividade 

ou de familiaridade, indicando a pessoa como conhecida ou “de casa”. No Brasil, além disso, esse uso tem caráter regionalista - em algumas regiões, como Sul e Sudeste, 

é habitual: o Marcos, a Lea, a Joana. Isso quer dizer que, se você costuma empregar o artigo definido diante de um nome de mulher, pode usar o “a craseado” quando a 

situação pedir (ou seja, quando a expressão ou verbo diante do nome exigir a preposição a).

Crase com nomes de mulheres

Assim, no caso de mulheres a quem se chama pelo nome de batismo, vale o uso 

regional. Se você diz: “Gosto de Beatriz. Penso em Rita”, não usará crase: > Contei 

a Beatriz o que relatei a Rita. Mas se você diz: “Gosto da Beatriz. Penso na Rita”, 

escreverá: > Contei à Beatriz o que relatei à Rita.

Já quando se faz referência a nome e sobrenome, tão somente a familiaridade é 

que vai determinar o uso do acento indicativo de crase:

1) a crase não ocorrerá se o nome da pessoa for mencionado formalmente, 

envolto em distinção, ou se tratar de personalidade pública, pois nessas circuns-

tâncias o nome da pessoa, seja homem ou mulher, nunca é precedido de artigo 

definido:

Referiu-se a Rachel de Queiroz.  [cp. Gosta de Rachel de Queiroz]

Fizemos uma homenagem a Euclides da Cunha. [nunca “ao Euclides da Cunha”, 

pois gostamos de Euclides da Cunha]

Muitos fizeram elogios de última hora a FHC e a Ruth Cardoso.

2) a crase ocorrerá se, apesar do nome completo, a pessoa for referida com amiza-

de, numa atmosfera afetiva. É muito comum este tipo de uso nos agradecimentos que 

se fazem em livros, teses e dissertações, situação que por sua formalidade e tipo de 

divulgação comporta o nome completo das pessoas homenageadas, embora possam 

ser da intimidade do autor. É importante que se mantenha a coerência: se o nome do 

homem é articulado [o, ao], também o da mulher deverá ser precedido de artigo [a, à]. 

Vejamos um exemplo real:

Desejo externar os meus agradecimentos

ao Dr. Alceu Lima, por sua contribuição nesta pesquisa;

ao Prof. Nilo Lima, pela dedicada orientação;

à Profa. Maria Lima e Silva, por sua amizade;

ao Renato Cruz e Sousa, pelo companheirismo;

à Rejane Silva e Silva, pela revisão.

Há igualmente a situação de nomes próprios (verdadeiros ou artísticos) de homens 

e mulheres famosos com os quais também se usa o artigo definido porque a fama 

implica uma pretensa familiaridade com a pessoa. No Sul, por exemplo, dizemos 

“Gosto da Gal Costa. Comprei um disco da Gal”. Portanto, na linguagem escrita: 

“Refiro-me à Gal (Costa)”. Entretanto, quem diz “Gosto de Gal Costa. Comprei um 

disco de Gal”, deve escrever: “Refiro-me a Gal (Costa)”.

-------------------------------------------------------------------------------
(*) MARIA TEREZA DE QuEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)
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Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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DIÁRIO DE uM CAVALEIRO TEMPLÁRIO
Orlando Paes Filho

Os fragmentos de texto que compõem este diário 
foram encontrados nas mãos de uma carmelita 
descalça, em seu leito de morte, em meados de 
junho de 1720. Quando submetidos a análise, re-
velou- se que os documentos haviam sido escritos 
por Robert de la Croix, cavaleiro da Ordem dos 
Templários, que viveu entre 1109 e 1186, e lutou 
na Segunda Cruzada sob o comando da Ordem 
Everard de Barres.
Páginas: 573
Preço Referência: R$ 62,03

OS TEMPERAMENTOS
Conhece-te a ti mesmo
Conrad Hock

Publicado originalmente em 1934 com o título de 
Conheça a si mesmo através dos quatros tempe-
ramentos, este livro traz uma abordagem da ideia 
dos quatro temperamentos provindo dos escritos 
dos antigos gregos, o contemporâneo mais antigo 
de Platão, o Pai da Medicina, Hipócrates (469-399 
a.C.) e o Príncipe dos Médicos Galeno (130-200 
d.C.). Este último fortemente influenciado em 
seu estudo de psicologia pelo filósofo Aristóteles 
(384-322 a.C.).
Páginas: 130
Preço referência: R$ 26,73

CuLTuRA MIDIÁTICA E IGREJA
uma nova ambiência
Joana Teresinha Puntel

Não basta usar a mídia para difundir a mensagem 
cristã e o magistério da Igreja. É mister integrar tal 
mensagem na nova cultura das modernas comu-
nicações. A autora explora a interconexão entre 
mídia e cultura, suas definições e implicações 
mútuas e o reenfocar da atuação da Igreja ante 
essa realidade.
Páginas: 152
Preço referência: R$ 30,50

ENCONTRAR-SE CONSIGO MESMO
Passos para uma transformação positiva
Joaquin Campos Herrero

Este livro nasceu de experiências práticas do autor, 
desenvolvidas em salas de aula e em palestras 
e um público bem diversificado. Procura ser uma 
ajuda para o autoconhecimento e o desenvolvimen-
to próprio, visando o autogerenciamento da vida. O 
autor propõe uma revisão do processo de formação 
da personalidade do leitor.
Páginas: 160
Preço referência: R$ 23,80

A POLÍTICA DA PRÓPRIA VIDA
Biomedicina, poder e subjetividade no século 
xxI
Nikolas Rose

Durante séculos, a medicina buscou tratar anor-
malidades. Hoje, porém, a própria normalidade 
está aberta a modificações médicas. Munida de 
nova compreensão molecular de corpos e de 
mentes, e de novas técnicas para manipulação de 
processos básicos da vida no nível de moléculas, 
células e genes, a medicina agora busca lidar com 
processos humanos vitais. 
Páginas: 400
Preço referência: R$ 92,00

BIOéTICA
Cuidar da vida e do meio ambiente
Leomar Antônio Brustolin

Hoje o ser humano pode acessar qualquer ponto 
da aldeia global sem, contudo, sentir-se envolvido 
ou afetado pela situação de cada indivíduo, povo 
ou planeta. Há certa frieza no sentido das pessoas 
perceberem a cumplicidade existente entre uns e 
outros. Um caminho de saída supõe a urgência 
de uma nova civilização, estabelecida a partir de 
princípios, que se integrem mutuamente.
Páginas: 176
Preço referência: R$ 27,00

ANTROPOLOGIA E/COMO EDuCAÇÃO
Tim Ingold

Esta obra escrita por Tim Ingold quer demonstrar 
que após anos como professor e aluno ele pôde 
ter uma melhor compreensão que o estudo antro-
pológico, como uma forma de viver com outros, 
é educacional. Com ideias vindas de projetos do 
qual participou o autor pôde reconfigurar a relação 
nas práticas de investigação.
Páginas: 128
Preço referência: R$ 33,15

MuITO ALéM DA HIERARQuIA
Pedro Mandelli (Editora: Vozes Nobilis)

Há 18 anos Pedro Mandelli lançava “Muito além da 
hierarquia”, uma obra visionária e que se apresenta 
forte e válida até os dias atuais. E para celebrar 
este marco publicamos uma edição comemorativa 
do trabalho mais importante do autor. A liderança 
tal qual era descrita nos anos 1980/1990 não existe 
mais, e infeliz do gestor que ainda acredita ou traz 
consigo a forma de pensar daquela época.
Páginas: 352
Preço referência: R$ 38,25
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 Fernando Scheller,
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PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 PERSONAGENS QUE FIZERAM E 
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A MORFOLOGIA DISTRIBuIDA E AS PEÇAS DE FLExÃO
Morris Halle e Alec Marantz

A proposta de um novo quadro teórico nas mais diversas áreas 
do saber e da pesquisa provoca debates acalorados, já que im-
plica, inevitavelmente, repensar antigos fenômenos sob novas 
perspectivas, e, muitas vezes, admitir que o que já era estabele-
cido, consolidado, pode mudar. E ao desafio do recomeço se 
impõe alternativas.
Páginas: 133
Preço referência: R$ 24,00
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E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.
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Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
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