
%HermesFileInfo:A-14:20120406:

A14 Vida SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Aberta inscrição para
a Cúpula dos Povos

PLANETA
PESQUISA RIO+20

Cerca de 40 ambientalistas
protestaram ontem em frente
à Assembleia Legislativa do
Rio contra a possibilidade de
exoneração de Breno Herre-
ra, chefe da Área de Proteção
Ambiental (APA) Guapimi-
rim, que protege os últimos re-
manescentes de manguezal
da Baía de Guanabara.

De acordo com ambientalis-
tas, a motivação para a exone-
ração seria política e econômi-
ca, relacionada ao projeto de
construção de uma hidrovia

na região para permitir o trans-
porte de equipamentos pesados
do porto do Rio até o pátio de
obras do Complexo Petroquími-
co do Rio de Janeiro (Comperj).
O empreendimento da Petro-
brás está sendo construído no
município de Itaboraí, a 50 km
da capital carioca.

Na semana passada, Herrera
foi comunicado pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) da
destituição do cargo, mas a co-
moção gerada pelo assunto nas
redes sociais levou o órgão a re-
cuar em sua decisão. “Recebe-
mos com surpresa a notícia, pois
a APA Guapimirim vinha sendo
considerada como um modelo
de atuação ambiental, e não foi
apresentada nenhuma argumen-
tação técnica justificando a exo-
neração”, disse Herrera.

Pesquisadores acreditam ter des-
coberto a causa da síndrome do
nariz branco, uma doença epidê-
mica que já matou milhões de
morcegos na América do Norte.
Segundo um estudo publicado
na revista PNAS, o agente infec-
cioso seria o fungo Geomyces des-
tructans, de origem europeia.

Os cientistas inocularam mor-
cegos com o fungo e monitora-
ram sua saúde durante vários me-
ses. O estudo comprovou que o
fungo causa a doença, caracteri-
zada por uma espécie de “bolor”
branco no nariz e danos às asas
dos morcegos. Os animais doen-
tes acordavam muito mais vezes
durante a hibernação, causando
deterioração de sua saúde.

Fungo europeu é causa
de doença em morcegos

Tentativa de
exonerar chefe
de APA gera
protesto no Rio

PF indicia reitor
de universidade
por fraude

Doutrina da Igreja é
‘irrevogável’, diz papa

}

Aline Reskalla
BELO HORIZONTE
ESPECIAL PARA O ESTADO

A Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais acompanha o ca-
so de um paciente internado no
hospital particular Madre Tere-
sa, em Belo Horizonte, que apre-
senta sintomas parecidos com
os da versão humana da síndro-
me da vaca louca. O secretário
Antônio Jorge de Souza disse

que o governo ficou sabendo do
caso na segunda-feira. O pacien-
te, um homem de 63 anos, está
internado desde janeiro.

“Por vir de um hospital parti-
cular, a informação chega com
um certo atraso”, disse Souza. Se-
gundo ele, assim que a secretaria
foi informada sobre o caso, a Fun-
dação Ezequiel Dias (Funed), en-
tidade ligada ao governo de Mi-
nas, recolheu material para um
diagnóstico.

“Apesar de os sintomas serem
parecidos com a versão humana
da doença, ao que tudo indica é
uma febre causada por outro ti-
po de príon. Mesmo assim, esta-
mos bastante atentos. Acredito
que possamos ter um resultado
ainda nesta semana”, afirmou.

Príon é um agente infeccioso
composto de proteínas anor-
mais. Eles são responsáveis pe-
las encefalopatias espongifor-
mes, entre elas a chamada sín-

drome da vaca louca, que po-
dem ser transmitidas entre
mamíferos.Quando o organis-
mo é contaminado por esses
príons, ocorre uma infecção
generalizada do cérebro de-
corrente da multiplicação da
infecção em outras partes do
organismo. Em humanos, a
doença recebe o nome de
Doença de Creutzfeldt-Jakob
(CJD). Não tem cura e é fatal.

O médico responsável pelo
paciente, Rodrigo Santiago
Gomez, divulgou uma nota na
qual informa estar sob sua res-
ponsabilidade “um possível
portador de doença priôni-
ca”. O médico informa ainda
que “o diagnóstico não foi
confirmado pelo estudo de
anatomia patológica (biópsia
cerebral), e que a “família soli-
cita que a condição clínica e a
identidade do paciente sejam
preservadas”.

ATTILA BALAZS/AP

Foi aberta nesta semana a pri-
meira fase de inscrição de ati-
vidades para a Cúpula dos Po-
vos, evento de organizações
da sociedade civil que ocorre-
rá paralelamente à conferên-
cia das Nações Unidas sobre
desenvolvimento sustentá-
vel, a Rio+20, no Aterro do Fla-
mengo, de 15 a 23 de junho.

As inscrições, nesta primei-
ra etapa, estarão abertas até
20 de abril. Inicialmente, o si-
te do evento (cupuladospo-
vos.org.br) receberá propos-
tas das programações autoges-
tionadas, como seminários,
debates, oficinas, palestras,
rodas de conversa e visitas
guiadas a comunidades.

Hospital de Minas registra
suspeita de doença da vaca louca
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ESCURIDÃO

Ativistas protestaram ontem em frente ao Parlamento da Tailândia,
pedindo uma revisão da lei nacional de proteção aos animais. Eles
querem que a lei seja mais rigorosa contra tortura e tráfico de animais.

Mutação
genética é
associada a
autismo
Três pesquisas relacionam a incidência da
doença ao aumento da idade dos pais

Contra tortura e tráfico de animais

Descoberta. Os pesquisadores Evan Eichler (à esq.), Jay Shendurea e Brian O’Roak, autores de uma das pesquisas
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José Maria Mayrink

O papa Bento XVI reagiu com vi-
gor ontem ao Apelo à Desobe-
diência, um manifesto assinado
por um grupo de padres austría-
cos que, em junho do ano passa-
do, decidiu adotar iniciativas
contrárias à orientação de Roma
para forçar mudanças na Igreja
Católica. O papa citou a ordena-
ção de mulheres, uma das reivin-
dicações do grupo, como exem-
plo de rebeldia contra uma dou-
trina “irrevogável”.

Bento XVI fez as declarações
na homilia da Missa do Crisma,

da Quinta-feira Santa, dia de-
dicado à instituição do sacer-
dócio e da eucaristia.

O papa adiantou que quer
dar crédito aos autores do ape-
lo “quando afirmam estar con-
vencidos de que se deve en-
frentar a lentidão das institui-
ções com meios drásticos pa-
ra abrir novos caminhos, para
colocar a Igreja à altura dos
tempos de hoje”, mas questio-
nou se a desobediência é o ca-
minho para renovar a Igreja.

No manifesto, interpreta-
do pelo arcebispo de Viena,
cardeal Christoph Schön-
born, os 337 signatários (de
um total de 4 mil padres aus-
tríacos) estabelecem sete
pontos para forçar mudanças.

Entre eles, destacam-se a
ordenação sacerdotal de mu-
lheres e de homens casados,
assim como a distribuição da
eucaristia para divorciados
que vivem em nova união.

Imoo, um leopardo de quatro semanas,
é fotografado no parque de Nyiregyhaza,
na Hungria. O nome do animal significa
escuridão na língua Swahili.

NOVA YORK

Duas equipes de cientistas
identificaram pela primeira
vez várias mutações genéticas
relacionadas a um aumento
do risco de uma criança desen-
volver autismo. Evidências en-
contradas apontam para uma
associação entre a ocorrência
do problema e a idade dos
pais, principalmente os acima
de 35 anos.

As mutações genéticas encon-
tradas são extremamente raras e
correspondem a uma pequena
fração dos casos de autismo –
nestes estudos, o quadro foi apre-
sentado por um pequeno núme-
ro de crianças. No entanto, espe-
cialistas dizem que as novas pes-
quisas ajudam a desenvolver
uma estratégia para avançar na
compreensão das bases biológi-
cas da doença.

Há décadas pesquisadores de-
batem a influência relativa do ris-
co herdado e dos fatores ambien-
tais nos casos de autismo, e há
poucos que ainda duvidam da
existência de um componente
genético relevante. Mas biólo-
gos vinham buscando em vão

uma maneira de esclarecer o pa-
pel da genética nos chamados
distúrbios de espectro autista, in-
cluindo a síndrome de Asperger
e as dificuldades sociais associa-
das apontadas com frequência
alarmante nos diagnósticos – a
média chega a 1 em cada 88 crian-
ças, de acordo com estimativa di-
vulgada na última semana.

A nova pesquisa – apresentada
em três estudos publicados pela
revista científica Nature – traz
um pouco de luz ao problema.
Há provavelmente centenas de
variações genéticas capazes de
interferir com o desenvolvimen-
to do cérebro a ponto de resultar
em atrasos sociais.

Cautela. “Não podemos dizer
que os estudos são surpreenden-
tes”, disse Jonathan Sebat, pro-
fessor de psiquiatria e medicina
molecular da Universidade da
Califórnia. “Mas diria que se tra-
ta de um ponto de inflexão. Te-
mos agora um rumo a seguir.”

Outros pesquisadores foram
mais cautelosos, dizendo que a
dinâmica genética das mutações
raras ainda não era suficiente-
mente bem compreendida para

possibilitar afirmações conclusi-
vas a respeito do seu efeito.

“Trata-se de um grande início,
mas não conhecemos a causa
dessas mutações raras, e não sa-
bemos o quanto são frequentes
na população”, disse Aravinda

Chakravati, do Instituto de Me-
dicina Genética da Faculdade de
Medicina da Universidade
Johns Hopkins.

As equipes analisaram o mate-
rial genético de famílias nas
quais um casal sem sinais de au-
tismotenha dado à luz uma crian-
ça que desenvolve o distúrbio.

As mutações não são herda-
das, ocorrendo espontaneamen-
te durante a concepção ou perto
dela. Grande parte das pessoas
apresenta pelo menos uma muta-
ção do tipo e, na grande maioria
dos casos, ela é inofensiva.

Idade. Os estudos encontraram
evidências de que o risco do sur-
gimento de mutações raras au-
mento com a idade dos pais. Nu-
ma análise de 51 mutações, o gru-

po de Evan Eichler, professor de
ciência genômica da Universida-
de de Washington, em Seattle,
descobriu que a probabilidade
de os problemas surgirem no
DNA masculino era cinco vezes
maior do que no feminino.

Nos pais com 35 anos ou mais,
o risco de filhos com autismo é
maior do que para aqueles na fai-
xa dos 25 anos – e a idade parece
afetar negativamente esse qua-
dro. Isto oferece uma explicação
para pesquisas anteriores que as-
sociaram pais mais velhos com
um aumento na incidência de au-
tismo: o sêmen de homens mais
velhos está mais sujeito a peque-
nos problemas aleatórios que,
em casos raros, podem afetar o
desenvolvimento do cérebro.

Tudo isso parece sugerir que a

busca por terapias será longa e o
autismo pode representar uma
ampla categoria de condições pa-
recidas, porém distintas.

“O que temos é a ponta da pon-
ta do iceberg”, disse Eichler.
“Mas creio que o mais importan-
te é chegar a um acordo quanto
ao nosso ponto de partida na bus-
ca daquilo que está por trás das
mutações raras”, afirmou.

Para Mathew W. State, profes-
sor de genética e psiquiatria in-
fantil em Yale, a descoberta é im-
portante por indicar um cami-
nho. “Estudo isso há muito tem-
po e foi difícil convencer alguém
de que tínhamos encontrado um
gene que pudesse aumentar o ris-
co de maneira expressiva.” / THE

NEW YORK TIMES, TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

SAKCHAI LALIT/AP

Paciente está internado
desde janeiro em hospital
privado de Belo Horizonte
e ainda faltam exames
para concluir diagnóstico

● Perspectiva

PORTO ALEGRE

A Polícia Federal no Rio Grande
do Sul indiciou o reitor da Uni-
versidade Luterana do Brasil (Ul-
bra) e outras quatro pessoas por
falsidade ideológica, em um in-
quérito que investiga irregulari-
dades no ensino a distância
(EAD). Com sede em Canoas, na
região metropolitana de Porto
Alegre, a universidade, que tem
40 mil alunos em 12 cursos a dis-
tância, é suspeita de aprová-los
sem a correção das provas.

O Ministério da Educação
proibiu novos vestibulares para
os cursos a distância. Dos 279 po-
los de apoio presencial em todo
o país, 198 foram encerrados.

O reitor Marcos Ziemer não
foi encontrado pela reportagem
e a assessoria de imprensa da Ul-
bra não respondeu às ligações. /

LUCAS AZEVEDO, ESPECIAL PARA O

ESTADO

● Paixão de Cristo
Atores, figurantes e fieis recria-
ram na tarde de ontem a encena-
ção da Paixão de Cristo na cida-
de-teatro de Nova Jerusalém,
em Brejo da Madre de Deus,
a 180 km do Recife.

ARAVINDA
CHAKRAVATI
PESQUISADOR
“Trata-se de um grande início.
Mas não conhecemos as causas
dessas mutações raras e não
sabemos a frequência delas
na população. É preciso ter
em mente que há muito
trabalho a ser feito.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




