
elulares e smar-
tphones ganharam
tantas funcionali-
dades nos últimos
anos que viraram

verdadeiras estações de traba-
lho. Com a internet 3G — e, no
futuro, a 4G — é possível man-
dar e-mails, fazer transações
bancárias, buscar informa-
ções sobre lojas e endereços e,
até mesmo, encontrar pessoas
abertas a relacionamentos
afetivos. Agora, imagine se,
além de tudo isso, o telefone
móvel fosse capaz de dizer se
você está com alguma doença
sexualmente transmissível
(DST)? Essa é a meta do gover-
no do Reino Unido, que, den-
tro de sete anos, pretende ofe-
recer à população um disposi-
tivo para detectar esse tipo de
patologia instantaneamente.

Os tradicionais testes para
verificar a existência de DSTs
são feitos com amostras de
sangue ou secreções genitais.
A maioria dos exames procura
a presença de anticorpos no
sangue, substâncias que o or-
ganismo produz quando está
em contato com algum corpo
estranho. São os chamados
marcadores de doenças. No
caso das secreções, coletadas
na uretra masculina ou no ca-
nal vaginal, o responsável pela
análise laboratorial busca o ví-
rus ou da bactéria. Nas duas
situações, o resultado geral-
mente fica pronto 24 horas de-
pois do envio do material.

A ideia dos pesquisadores do
Reino Unido é eliminar a ne-
cessidade da coleta por um es-
pecialista e, assim, evitar que a
pessoa tenha vergonha de co-
nhecer o diagnóstico. O proje-
to, chamado de eSTI2 (instru-
mentos eletrônicos para o au-
to-teste de DSTs, na sigla em in-
glês), vai dar origem a um dis-
positivo eletrônico que guarda-

rá uma gota de sangue ou saliva
do interessado. O equipamento
será acoplado ao celular ou ao
computador e, então, um sof-
tware fará a análise conforme
um banco de dados de marca-
dores das patologias.

O dispositivo — parecido
com os atuais testes de gravi-
dez vendidos em farmácias —
poderá ser comprado em dro-
garias, lojas de conveniência
ou máquinas semelhantes às
de refrigerantes. Tariq Sadiq,
coordenador do projeto e pro-
fessor de saúde sexual da St.
George's University of London,
acredita que o invento vai pos-
sibilitar novas formas de con-
trole das DSTs.

Isso porque, além de dar o

resultado do exame, o apare-
lho indicará um curso de ação:
qual a farmácia ou consultório
médico mais próximo, onde
procurar informações de pre-
venção ou tratamento, por
exemplo. O sistema pode, in-
clusive, avisar seu médico ou
parceiro sobre o diagnóstico.
"Ele também pode acelerar o
processo de comunicação das
tendências de infecção para os
médicos e responsáveis pela
saúde pública, permitindo
respostas mais rápidas a sur-
tos de doenças sexualmente
transmissíveis", diz.

CUIDADOS. Tariq afirma que a
tecnologia do produto já está
quase pronta. É preciso, no

entanto, garantir o sigilo das
informações que circularão
no sistema. "A confidenciali-
dade e a proteção dos dados
são extremamente importan-
tes", ressalta. "Também será
vital termos exames que pos-
sam ser facilmente adaptados
à detecção de novas DSTs,
uma vez que nem todas as
causas de doenças sexual-
mente transmissíveis foram
descobertas", completa o pro-
fessor. A expectativa é de que
o produto fique pronto no
prazo de sete a 10 anos.

No total, o projeto custará
5,7 milhões de euros. A maior
parte do dinheiro — 4 mi-
lhões — vem do Conselho de
Investigação Médica e do
Grupo de Colaboração em
Pesquisa Clínica do Reino
Unido. O restante será finan-
ciado por um consórcio de
universidades e centros de
pesquisa industriais. Especia-
listas de diversas áreas estão
envolvidos no processo, prin-
cipalmente da parte de tele-
comunicações, saúde públi-
ca, microbiologia e nanotec-
nologia. A intenção é conter a
epidemia de DST na Inglater-
ra: entre 2000 e 2009, o país
registrou acréscimo de 36%
no número de casos. A Agên-
cia de Proteção à Saúde do
Reino Unido atribui o aumen-
to à maior realização de exa-
mes de DST, a melhoria do
diagnóstico e ao comporta-
mento sexual de risco, princi-
palmente entre os jovens.

O Ministério da Saúde di-
vulgou ontem, Dia Mundial de
Combate à Aids, um novo es-
tudo sobre a doença no Brasil.
Um dos dados mais alarman-
tes diz respeito ao comporta-
mento sexual dos adolescen-
tes. Entre 1991e,2009, aumen-
tou em 53% a quantidade de
municípios com casos da
doença registrados na faixa
etária dos 13 aos 19 anos.

Ainda hoje há pa-
cientes que não que-
rem fazer os exames
para indicar a ocor-
rência de doenças se-
xualmente transmissí-
veis. Isso é mais co-
mum em quem acha
que pode estar com o
HIV. Essas pessoas, ge-
ralmente, não apre-
sentam nenhum sinto-
ma e argumentam que
preferem ficar sem sa-
ber da doença. Só que
isso é um problema. Se
o HIV for detectado em
uma fase assintomáti-
ca, o paciente pode ser
tratado e nunca de-
senvolver qualquer
complicação.

Talvez esse tipo de
situação não ocorra se
a pessoa tiver à dispo-
sição um teste rápido,
que ela mesma possa
fazer em casa. Do
ponto de vista do mé-
dico, o atual prazo pa-
ra o resultado dos exa-
mes (cerca de 24 ho-
ras) é bastante razoá-
vel. Considerando o
paciente, porém, é
possível que um re-
curso como esse ajude
a diminuir a taxa de
transmissão.
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