
Novo diretor para aids
defende remédio nacionalConselho cassa registro

de Roger Abdelmassih
Acusado de mais de 50 crimes sexuais, especialista em reprodução tentou
evitar julgamento do Cremesp ao pedir o cancelamento da autorização

“Um político de peso, ca-
paz de opiniões abra-
sivas, quando ques-
tionado sobre seus

atos, esquiva-se com argumentos es-
corregadios. Incapaz de sentir a
pressão da culpa sobre a alma, dor-
me um sono leve.”

Você deve estar imaginando a que
político estou me referindo, mas tal-
vez não tenha percebido que o pará-
grafo acima contém cinco exemplos
do uso de termos relacionados ao sen-
tido do tato (peso, abrasivo, escorre-
gadio, pressão e leve) para qualificar
objetos que jamais percebemos por
meio desse sentido (político, opi-
niões, Paulo, culpa e sono).

A associação de termos relaciona-

dos aos sentidos para qualificar objetos
não relacionados ao sentido em ques-
tão ocorre em todas as línguas. Estudos
quantitativos demonstraram que o tato
é o sentido em que esse fenômeno de
transferência é mais frequente, apesar
de muitas vezes o sentido da visão
(“uma mente brilhante”) e o do olfato
(“aquele acordo fede”) também forne-
cerem qualificadores para objetos não
relacionados.

Muitos linguistas e psicólogos acredi-
tam que esse fenômeno se deve ao fato
de o tato ser o primeiro sentido utiliza-
do pela criança para perceber o mundo
exterior. Mesmo antes de abrir os
olhos, o recém-nascido sente o bico do
peito na boca, prova o gosto do leite e se
conforta com o cheiro e o abraço da

mãe. Esses cientistas acreditam que
mais tarde, durante o desenvolvimento
da linguagem, a mente humana transfe-
re para objetos abstratos muitas das
qualificações derivadas dos sentidos. E
ao longo da história da humanidade, em
todas as culturas, essas associações se
perpetuam em expressões verbais.

Agora, um grupo de cientistas deu um
passo além e investigou se essa associa-
ção entre percepções táteis e objetos
não relacionados influencia o compor-
tamento e a capacidade de julgamento
de pessoas adultas. O que eles testaram
é se a presença de um estímulo tátil afe-
ta nossa capacidade de decisão.

No primeiro estudo, pediram para 50
voluntários avaliarem o currículo de
um candidato a um emprego hipotéti-

co. Todos os voluntários receberam o
mesmo currículo, com o mesmo texto,
impresso em folhas de papel idênticas,
e tiveram o mesmo tempo para fazer
sua avaliação. A diferença é que metade
recebeu o currículo em uma prancheta
leve, que pesava aproximadamente 300
gramas, e a outra metade, em uma pran-
cheta pesada, de mais de 2 quilos. Uma
diferença de 1 quilo e 700 gramas. Os
voluntários deveriam avaliar, em uma
escala de 0 a 10, se o candidato era ade-
quado à vaga, se possuía os requisitos
necessários e assim por diante.

Peso da linguagem. O resultado é im-
pressionante. Os avaliadores que rece-
beram a prancheta pesada deram notas
maiores para as qualidades do candida-
to que, na língua inglesa, possuem ex-
pressões verbais associadas ao peso (ca-
pacidade intelectual e responsabilida-
de). Por outro lado, na parte da avalia-
ção que perguntava sobre a capacidade
de socialização do candidato, que na
língua inglesa não possui expressões re-
lacionadas ao peso, a avaliação pelo gru-
po de pessoas com as pranchetas pesa-
das ou leves foi idêntica.

Além disso, os cientistas pediram pa-
ra que os voluntários avaliassem como
se sentiam em relação à responsabilida-
de de avaliar um candidato a partir de
apenas um currículo. Os que haviam re-

cebido o currículo em pranchetas pe-
sadas avaliaram sua própria respon-
sabilidade como muito maior quan-
do comparada à percepção dos que
receberam as pranchetas leves. Ou
seja, “sentiram o peso da responsabi-
lidade”.

Outros cinco experimentos, que
testaram se a manipulação de obje-
tos rugosos ou lisos e duros ou moles
afeta o julgamento de pessoas adul-
tas, confirmou que nossa capacidade
de julgamento e decisão é realmente
afetada pelo estímulo tátil ao qual es-
tamos submetidos. Esse experimen-
to demonstra claramente que nossa
capacidade de tomar decisões racio-
nais é aparente e limitada.

Nosso cérebro, o aparato que pro-
cessa informações e decide, está lon-
ge de ser isento de influências que
datam de nossa infância. Tudo indica
que nossa história tem um peso mui-
to real sobre nossa capacidade de jul-
gamento. Freud deve estar sorrindo
no túmulo.
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O novo diretor do Departamen-
to de DST, Aids e Hepatites Vi-
rais, Dirceu Greco, defendeu a es-
tratégia de adquirir medicamen-
tos genéricos para aids de labora-
tórios nacionais, mesmo com
preços muitas vezes superiores
aos cobrados por indústrias es-
trangeiras. “Trata-se de um in-
vestimento na produção nacio-
nal e, sobretudo, na independên-
cia do País nessa área”, afirmou
o infectologista ao Estado.

“Os preços mais baixos de em-
presas estrangeiras vêm de uma

produção em grande escala e uso
de mão de obra muito barata”,
disse Greco, que a partir de se-
gunda-feira assume a função
exercida desde abril pela sanita-
rista Mariangela Simão. “Vou
dar continuidade ao trabalho.”

Greco diz não concordar com
as críticas de que o País reduziu
investimentos na área de preven-
ção, mas admite ser importante
criar estratégias para enfrentar
um fenômeno preocupante: a re-
dução do uso de preservativos.
“A aids é erroneamente conside-
rada por parte da população co-
mo um problema já resolvido.”
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O Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo
(Cremesp) decidiu por unani-
midade cassar o registro pro-
fissional do médico Roger Ab-
delmassih. Trata-se da primei-
ra condenação imposta ao es-
pecialista em reprodução in vi-

tro, que responde na Justiça
criminal a 56 acusações de es-
tupro contra ex-pacientes.
Embora caiba recurso da deci-
são, o próprio médico já havia
“renunciado” à profissão.

No mês passado, Abdelmas-
sih protocolou no Cremesp o pri-
meiro pedido de cancelamento
de seu registro. Na sexta-feira,

30 minutos antes do início do jul-
gamento, o órgão recebeu novo
requerimento de exclusão do re-
gistro e suspensão da sessão. O
ofício, assinado por advogados e
Abdelmassih, dizia que, ao julgá-
lo, o Cremesp estaria se renden-
do ao “clamor popular, provoca-
do pela imprensa sensacionalis-
ta”. O pedido foi indeferido.

Em seu voto, o relator do
processo pontuou todas as
acusações que pesavam con-
tra Abdelmassih, registrou as
alegações do médico – entre
elas que as pacientes tinham
alucinações provocadas pela
ingestão de um anestésico
usado no tratamento – e deci-
diu pela cassação.

Ao todo, o Cremesp instau-
rou 51 processos contra Abdel-
massih – um para cada supos-
ta vítima de abusos. As apura-
ções prosseguem em relação
aos outros 50 casos.

“O dr. Roger já tinha pedi-
do a exclusão de seu nome
dos quadros da medicina. Me
parece uma decisão inócua e
que caracteriza a perseguição
do Cremesp”, disse o crimina-
lista José Luís Oliveira Lima,
que defende Abdelmassih.
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