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Cientistas descobriram um siste-
ma solar muito parecido com o
nosso, no qual as órbitas de to-
dos os planetas conhecidos es-
tão quase no mesmo plano e ali-
nhadas com a rotação da estrela.

Astrônomos já descobriram
muitos sistemas solares cheios

de planetas exóticos, como “Jú-
piteres quentes” – gigantes gaso-
sos que orbitam perto de sua es-
trela – e “super Terras” – astros
rochosos com uma a dez vezes a
massa de nosso planeta.

No começo deste ano, usando
dados coletados pelo telescópio

orbital Kepler, da Nasa, cientis-
tas descobriram três planetas cir-
culando uma estrela batizada de
Kepler-30, que tem quase o mes-
mo tamanho e a mesma massa
do Sol. Um desses planetas, com
um diâmetro cerca de quatro ve-
zes o da Terra, completa uma ór-

bita ao redor da estrela a cada 29
dias; os outros dois, cada um
com um diâmetro pelo menos 10
vezes maior que o da Terra, têm
órbitas de 60 dias e 143 dias.

Agora, análises detalhadas re-
velam que as órbitas dos plane-
tas estão alinhadas com uma di-

ferença de poucos graus entre
elas, e que os planos dessas órbi-
tas estão alinhados de perto com
o plano rotacional da estrela,
num paralelo notável com o nos-
so sistema solar, segundo o estu-
do publicado na revista Nature.

“Pela primeira vez, podemos

investigar um sistema de plane-
tas que se parece com o nosso”,
disse Roberto Sanchis-Ojeda, as-
trofísico do Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts (MIT).

Apesar de o sistema Kepler-30
não ser o único conhecido com
os planetas orbitando em planos
quase alinhados, ele é o primeiro
para o qual os cientistas também
determinaram o plano em que a
estrela mãe gira. / AP / TRADUÇÃO
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Sua forma de tumor cerebral
traz um prognóstico brutal – a
maioria dos pacientes morre no
espaço de um ano após o diagnós-
tico. Keith Flood, porém, está re-
cebendo o que poderá ser uma
vacina inovadora que, segundo
os pesquisadores, oferece a pos-
sibilidade de preciosos meses ex-
tras de vida.

O marido e pai de duas filhas
de Ramsey, New Jersey, está par-
ticipando de um teste clínico no
The Valley Hospital, em Ridge-
wood, no qual está recebendo do-
ses de uma vacina feita do tecido
de seu próprio tumor cerebral.
Os pesquisadores esperam que
as injeções induzam o sistema
imune de seu corpo a destruir as
células cancerosas.

Não é uma cura, e o tratamen-
to pode estar a anos de uma apro-
vação federal, mas os pacientes
em estudos preliminares vive-
ram um pouco mais, e os pesqui-
sadores dizem que isso é um pas-
so significativo para vacinas.

Anthony D’Ambrosio, neuro-
cirurgião do Valley Hospital que
está chefiando o estudo, disse
que a vacina para os tumores ma-
lignos conhecidos como glioblas-
tomas “é promissora”.

“Não esperamos que ela seja
uma cura porque as células tu-
morais estão sempre mudando e
encontram um jeito de resistir
ao tratamento”, disse D’Ambro-
sio. “Mas os dados preliminares
mostram uma melhora significa-
tiva. Os pacientes estão vivendo
alguns meses mais.”

Flood recebeu cinco injeções
de vacina e não deixou que seu
câncer ou seu tratamento o para-
lisassem. Ele quase não faltou ao
trabalho em Wall Street, voltou
a correr vários quilômetros e po-
de ser encontrado com frequên-
cia num campo de golfe.

“Tenho plena fé de que o que
vier a acontecer será aceitável”,
disse Flood, de 51 anos. “Não te-
nho me estressado com isso e
em nenhum momento eu disse
‘Por que eu?’ Mas pensei muitas

vezes que fico feliz por ser comi-
go e não com minhas filhas.”

Mais de 30 pacientes estão ins-
critos no estudo de Fase 2 em
oito hospitais dos Estados Uni-
dos. Todo paciente está receben-
do a vacina; nenhum está rece-
bendo placebo.

Os glioblastomas são tumores
agressivos que se formam no cé-
rebro. A localização do tumor, a
velocidade com que ele cresce e
a quantidade de pressão que
exerce sobre várias partes do cé-
rebro determinam a progressão
da doença. Pouquíssimos pacien-
te sobrevivem mais do que três
anos, e quase nenhum mais do
que cinco. Os tumores cerebrais
matam 13.700 pessoas por ano
nos EUA, segundo o Instituto
Nacional do Câncer.

Intervenção cirúrgica. Para
participar do estudo, os pacien-
tes precisam ter seus tumores re-
tirados por cirurgiões que parti-
cipam do projeto, para que o teci-
do do tumor seja coletado para
as vacinas. O tecido tumoral é
enviado à Agenus, uma compa-
nhia em Massachusetts que cria
vacinas individuais. Cada pacien-
te recebe um mínimo de quatro
vacinas e alguns até dez, depen-
dendo da quantidade de tecido
obtida da cirurgia.

A injeção ensina o sistema imu-
ne a reconhecer as células tumo-
rais como um corpo estranho.

Normalmente, os tumores no
cérebro não são percebidos pelo
sistema imune por algo chama-
do barreira hematoencefálica –
que “isola” os tecidos do cérebro
e da medula espinhal do resto do
organismo em termos de circula-
ção sanguínea –, de modo que
sem intervenção, os tumores ce-
rebrais continuarão a crescer
sem empecilhos. Com a vacina,
essa barreira é cruzada e o siste-
ma imune é acionado para atacar
o tumor invasor.

Nos testes clínicos iniciais, 40
pacientes que receberam vaci-
nas tiveram uma sobrevida total
média de 47,6 semanas, e 93% so-
breviveram seis meses. Pesquisa-
dores compararam isso com 86
pacientes que foram tratados
com terapias convencionais e
não receberam vacina, nos quais
a sobrevida média foi de 32,8 se-
manas, com apenas 68% sobrevi-
vendo por seis meses. / AP /
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Cientistas descobrem sistema solar semelhante ao nosso

Pesquisa americana
testa vacina contra
tumores cerebrais

Jesuítas criam ações por visibilidade
Companhia de Jesus lança portal e reformula logomarca para reforçar identidade e divulgar projetos educacionais, sociais e culturais
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José Maria Mayrink

A Companhia de Jesus, a or-
dem dos jesuítas fundada pelo
espanhol Inácio de Loyola há
quase 500 anos, lança amanhã
um novo portal na internet
(www.jesuitasbrasil.com) e
uma logomarca redesenhada
para reforçar sua identidade e
dar mais visibilidade aos proje-
tos sociais, educacionais e cul-
turais.

“A Companhia de Jesus é co-
nhecida como passado, não co-
mo presente, e por isso quere-
mos divulgar nossas obras
atuais e aquilo que planejamos
fazer no futuro”, anuncia o coor-
denador de Comunicação, padre
Geraldo Lacerdine, falando em
nome das quatro regiões ou pro-
víncias da instituição no País.

Os jesuítas, que já chegaram a
ter 37 mil membros no mundo,
são atualmente cerca de 19 mil
em mais de 130 países. Caíram

para a metade, após a crise de
vocações que se seguiu ao Concí-
lio Vaticano II (1962-1965), mas
assim mesmo formam o contin-
gente masculino mais numero-
so das congregações e ordens re-
ligiosas da Igreja Católica. No
Brasil, eles são cerca de 650 e tra-
balham em 112 obras.

A Rede Jesuíta de Educação
tem 21 escolas entre colégios e
universidades, com uma média
de 150 mil alunos, além de mais
de 70 projetos sociais e educacio-
nais espalhados por todo o terri-
tório nacional.

São da Companhia de Jesus a
Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a
PUC de Pernambuco e Universi-
dade do Vale dos Sinos, no Rio
Grande do Sul, além da Faculda-
de de Engenharia Industrial
(FEI) de São Bernardo do Cam-
po e de duas escolas de nível su-
perior em Belo Horizonte.

Seus colégios, todos de primei-

ra linha, estão localizados em 12
cidades, com destaque para o
Santo Inácio no Rio, o São Luís
em São Paulo, o Loyola em Belo
Horizonte, o Anchieta em Porto

Alegre, o Antônio Vieira em Sal-
vador e aEscola Técnica de Ele-
trônica em Santa Rita do Sapucaí
(MG).

“São colégios caros, que aten-

dem a filhos de famílias de maio-
res recursos, mas todos ofere-
cem bolsas de estudos, de até
100%, para alunos que não po-
dem pagar”, informa padre La-
cerdine.

Essa opção pelos ricos se expli-
ca pela intenção manifestada pe-
lo fundador, Santo Inácio, de dar
boa formação aos dirigentes, a
começar pelo rei, para assim al-
cançar a base.

Tudo em nome de Jesus, cujas
letras iniciais em grego – IHS –
estão no centro da marca da
Companhia. Foi assim desde a
fundação em 1534 e assim vai con-
tinuar na nova logomarca.

Modernidade. Desenvolvida pe-
la agência BrightHouse, que ou-
viu a opinião de 70 jesuítas no
País, a marca tem uma lingua-
gem visual moderna. “Mais do
que um projeto gráfico, ela resu-
me o posicionamento e a ampli-
tude da atuação dos jesuítas fren-

te a novas questões da socieda-
de, nos campos cultural, educa-
cional e social”, afirma padre La-
cerdine.

Além de mostrar que os jesuí-
tas formam elites, o novo portal
dará um quadro minucioso dos
projetos dirigidos aos pobres, co-
mo o Serviço Jesuíta aos Refugia-
dos, que atua junto a imigrantes
em 50 países, e de ações nas
áreas educacional e social na Áfri-
ca, onde está presente, ainda, a
Rede Jesuíta contra a Aids.

No Brasil, o portal contribui-
rá, certamente, para dar novo im-
pulso à causa de canonização do
Beato José de Anchieta, que de-
pende do reconhecimento de
um milagre para ser declarado
santo.

O acervo de Anchieta – escri-
tos, objetos pessoais e documen-
tos – será levado para um museu
do Pátio do Colégio, no centro
da capital, que poderá ser acessa-
do pela internet

Futuro. Padre Geraldo Lacerdine planeja nova imagem jesuíta

Terapia experimental
teve bons resultados
até agora, aumentando
a sobrevida dos pacientes
em quase 4 meses
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A21.




