




[ MEDICINA ] .

OS REDESENHOS DO HOMEM
Conhecimento poderá remodelar o ser humano para que ele corresponda ao
sonho de Darwin, mas para isso devemos vencer obstáculos

Ciência é tudo aquilo relacionado à vontade de

conhecer dos humanos, e um cientista é um

homem seduzido pela beleza da verdade. Nessa

busca, ele encontra sua fé profunda em Deus e

depara com os limites da razão, respira humilda-

de, como um explorador que chega à costa, onde

termina a terra e começa o mar.

A ciência nasceu quando o homem levantou

os olhos para o céu, admirou as estrelas e tentou

se localizar. Esse é o sentimento primordial da

ciência, o sentido de localização.Tanto é assim

que a origem da palavra "conceito", ferramenta

indispensável na pesquisa, está intimamente

ligada a uma noção topográfica.

Com o nascimento da ciência, a comunicação

entre os humanos ácelerou-se notavelmente,

acompanhada de desenhos, hieróglifos e escritas

num esforço de registro muito provavelmente

multicêntrico pelo planeta. Com a ciência o

homem conquistou o prazer de voar, viajar

rapidamente e admirar as belezas de seu mundo.

Com isso, tocou a Lua e faz planos de expandir-se

pelo Universo afora.

Mas, ultimamente, a ciência não está melho-

rando a qualidade de vida dos homens,dos

animais. Pior: destrói sua morada cósmica, a

Terra, numa atitude insensata. O ser humano

abandonou muitas das coisas de que não

poderia ter se esquecido. O homem contemporâ-

neo está enfeitiçado pelo consumismo.Tem uma

certeza inequívoca de que nasceu para comprar,

vender, e, entre outras providências, pagar IPTU.

Pobre do homem que perdeu seu antigo

rumo. Suas empresas multinacionais almejam

lucro infinito numa Terra finita como se isso não

fosse paradoxal. Fico pensando no dia em que

uma delas fará uma oferta irresistível para

comprar Júpiter, o maior mundo do Sistema Solar.

As indústrias alimentícias, poderosas como

os grandes tiranos, abusam de conservantes,

principalmente do sal, que acima de determi-

nada porção diária, é um veneno que mata

lentamente. Para que tudo isso? Para ganhar

mais dinheiro? Quanto mais durar o alimento,

mais lucro ele assegura.

Sua irmã gémea, a indústria farmacêutica,

hipnotizou a mente humana, de maneira que

estamos convictos de que a saúde pode ser

comprada na farmácia. Poucos, na Terra, conse-

guem passar um dia inteiro sem consumir ao

menos um medicamento. Há remédios para

qualquer sintoma. De dor de barriga a dor de

cabeça, passando por bicho-do-pé!

Mesmo o ar que respiramos não é o mesmo

de outros tempos. A Revolução Industrial escure-

ceu o azul do céu, mas o azul, produzido pela

atmosfera da Terra, está atavicamente gravado

na alma humana.

Mas, com tudo isso, ainda é preciso acredi-

tar nos humanos, com a expectativa de melho-

rá-los e fazer com que sejam plenos de humani-

dade, materialização daquilo que Darwin

imaginou. Essa é uma maneira de o homem

merecer a aposta que a vida fez em cada um de

nós. Então, no futuro terá todo o sentido. Com

esforços corrigindo nossos defeitos e refinando

nossas virtudes, responderemos a milhares de.

conceitos: massa, gravidade, energia escura,

átomos, gases transmissores. Poderemos usar a

potência total da ciência para atingir o real

propósito de tudo: melhorar a qualidade de vida

de homens e animais. Assim entenderemos

melhor nossos pensamentos, enxergaremos no

céu as estrelas mais remotas, que queimam

como fogueiras distantes. Talvez até mais que

Isso: poderemos observar claramente o que

trazémos dentro de nós e ficaremos extasiados

com tamanha organização: veias, artérias e

cabos orgânicos conectados aos músculos,

como o cordame de uma embarcação. E, no

interior profundo de cada um de nos, a fonte -

que parece abrigar nossa alma correndo como.

um fio d'água apressado. Ah, coração, que força

é essa capaz de tal prodígio?

Provavelmente, as doenças gradativamente

desaparecerão, mas virão outros sofrimentos:

sem eles não há futuro na eterna ambivalência

de tudo que existe. E aí quem sabe os homens

poderão aproveitar cada um dos seus segundos

de vida, até o último momento da Natureza,

quando seus corpos serão diluídos como a

nuvem densa que se desfaz em infinitas gotas de

chuva. Usaremos a ciência para gerar incontá-

veis milhões de novas perguntas. Sonharemos

com um mundo tão belo que emocionará cada um de

todos os humanos e, em conjunto, como os músicos de

uma orquestra, executaremos a música da vida de uma

fornia inefável e nunca ouvida antes. Os sentimentos que

acompanharão essa música poderão ser carregados no

colo, como fazemos com os recém-nascidos.

Então, talvez possamos embalar, também como

nunca fizemos antes, o que temos de mais precioso em . •

nós: a amizade e o calor do amor humano.

Beny Schmidt, pós-doutor pela Columbia University, é chefe
do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Unifesp.



VIVER SEM MORRER
Há previsões de uma revolução na medicina,

com descrições de novas descobertas, muitas ainda em escala laboratorial

tecnológicos, a disponibilidade e a qualidade da
medicina melhoraram de forma espantosa na
metade do século 20, com a vacina, anestesia, raios
X, cultura de tecidos, antibióticos e a descoberta da
estrutura do DNA. Sem falar de conquistas mais
recentes, incluindo, entre outras, a terapia combina-
da que aumentou a sobrevida dos portadores de
HIV; as descobertas do genoma humano chegando à
beira do leito e a tecnologia da informação próxima
a médicos e pacientes.

Esse conhecimento já nos permite viver mais e
melhor, possibilitando, no último meio século,
aumento da expectativa de vida em quase 50% em
relação à anteriormente esperada. A transformação
exuberante na forma de viver intensificou as espe-
ranças de que começassem a se tomar realidade as
promessas de uma vida mais prolongada, com
menos doenças. Cada descoberta apresentada
permitia conhecer melhor a célula, os tecidos, os
órgãos. E cada descoberta aumentava o desejo de
um momento melhor.

O que o século 21 nos reserva? Vida eterna?
Há previsões de uma revolução na medicina

atual, tanto no diagnóstico quanto no tratamento,
com descrições de novas descobertas, muitas ainda

em nível laboratorial. No caso da medicina predi-
zente já é possível, com estudo dos genes e biogra-
fia do doente, antever o estado de saúde e prever
doenças de origem orgânica ou psicossomática. Em
relação à medicina preventiva, em curso, podem-se
deter enfermidades e disfunções. A medicina
recuperativa permite a recuperação da funcionali-
dade de órgãos, e a regenerativa possibilita regene-
ração ou substituição de células, tecidos, órgãos por
um conjunto de procedimentos.

A medicina da performance e da longevidade
assegura aumento do potencial físico, mental e da
esperança de vida, como a medicina do rejuvenesci-
mento (do corpo e da mente, aumento da inteligên-
cia e desempenho académico e profissional).

A tecnologia, nos últimos anos, manteve seu
desenvolvimento em velocidade inimaginável,
culminando com uma geração atual de adolescentes
vivendo a aurora da informática, com nova lingua-
gem e contacto entre as pessoas muito rapidamente.
Já não se fala mais em bit ou bytes, mas em terabyte
pentabyte, exabyte e Ebytes.

Com a crescente velocidade na troca de infor-
mações houve diminuição proporcional dos compo-
nentes e dos elementos presentes nos equipamentos

desenvolvidos. Iniciou-se a era da nanotecnologia e
da nanorrobotização que poderá permitir a concreti-
zação do maior sonho humano.

Relaciona-se ao menor robô, do tamanho de
uma molécula, o futuro da medicina moderna. O
DNA walker (pedestre de DNA) poderá ser progra-
mado para andar livremente pelo organismo como
se usasse um GPS. Ele aprendeu "apenas" a andar,
parar, voltar e transportar átomos de ouro. Mas os
cientistas acreditam que, num futuro próximo,
estruturas como essas poderão ser utilizadas na
medicina. As moléculas de DNA poderiam, por
exemplo, procurar células doentes e tentar curá-las.
Seriam úteis para exterminá-las antes que criassem
um tumor. Acredita-se que esses robôs possam
carregar fatores tráficos, antibióticos e quimioterápi-
cos para locais específicos do corpo humano.

A medicina do futuro, assim como ocorreu
com a medicina do passado e com a atual, terá
um grande impacto para que as pessoas atin-
jam a longevidade com melhor controle das
doenças, mesmo aquelas consideradas progres-
sivas, irreversíveis e incuráveis.

Acary Souza Bulle Oliveira é professor do Laboratório
de Patologia Neuromuscular da Unifesp.
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