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Especial | Tecnologia na saúde

Precariedade estimula
médico a criar aparelho
Roseli Loturco
Para o Valor, de São Paulo

Quando o neurocirurgião,
Luiz Calistro Balestrassi, perce-
beu, em 1985, em sala de aula na
universidade de Itajubá (MG),
que não havia precisão de ima-
gem nos aparelhos de eletroen-
cefalograma no Brasil, ficou
apreensivo com o comprometi-
mento dos diagnósticos da épo-
ca por conta dessa carência tec-
nológica. Foi aí que começou a
pesquisar junto com médicos da
área possibilidades para superar
isso. E assim criaram o Neuro -
m a p, equipamento capaz de ma-
pear o cérebro e suas disfunções
em tempo real.

“Era o primeiro aparelho com
essas características no Brasil e ha-
via poucos parecidos no mundo”,
afirma Calistro, diretor-presidente
da Neurotec. “Levamos o experi-
mento para os congressos nacio-
nais e os colegas conseguiam fazer
mapeamento de disfunções cere-
brais com o método de análise
quantitativa dos eletros que os
transformam em imagem”. Para
manter o nível de inovação e de-
senvolvimento, a Neurotec hoje

mantém em seu centro de desen-
volvimento oito pesquisadores
com mestrado e doutorado e três
médicos de neurofisiologia. Eles se
dedicam a constantes estudos e
pesquisas para criação de novos
softwares e equipamentos.

A receita anual da empresa hoje
é de R$ 7 milhões. O investimento
inicial praticamente não existiu.
“Com o dinheiro do consultório,
eu e um grupo de três médicos
compramos alguns computadores
e começamos a pesquisar. Quando
criamos o primeiro neuromap ce-
demos o equipamento a vários
hospitais para que analisassem e
utilizassem em seus diagnósticos”,
conta Balestrassi. Hoje são três uni-
dades: a fábrica de Itajubá, que
produz 20 equipamentos por mês,
e dois escritórios. Um em São Pau-
lo e outro em São José. “O segredo
para competir com as multinacio-
nais é a detenção da tecnologia
a p l i c a d a”, afirma o executivo. Te-
mos 3 mil equipamentos instala-
dos em hospitais, clínicas, labora-
tórios e universidades públicas em
todo o país. A novidade é que o in-
vestimento novo que estamos fa-
zendo é em pesquisa e desenvolvi-
mento ambiental”.

Carreira é marcada por
controvérsia e disputas
Do Rio

Apesar da genialidade, Miguel
Nicolelis é uma figura controver-
sa no Brasil. Isso porque o seu ní-
vel de exigência em relação a
seus pares é diretamente propor-
cional a seus feitos e títulos acu-
mulados. Desde 2009, protago-
niza o que a comunidade acadê-
mica classifica como disputa de
egos com Sidarta Ribeiro, ex-di-
retor e responsável pela equipe
de pesquisadores do Instituto In-
ternacional de Neurociência de
Natal Edmond e Lily Safra (IINN),
cuja criação ambos reivindicam.

Do alto de sua extensa produção
acadêmica, Nicolelis acusou a
equipe do IINN de baixa produtivi-
dade. A maior parte do time é for-
mada por pesquisadores brasilei-
ros que foram repatriados para o
Brasil, atraídos pelas perspectivas
abertas pelo IINN, uma Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) que conta com re-
cursos do governo federal e finan-
ciamento privado. A acusação de
baixa produtividade veio dois me-
ses antes de a equipe remeter uma
grande leva de artigos para publi-
cação. Também reclamam que Ni-
colelis teria perdido o juízo e pas-
sado a impedir o acesso dos pes-
quisadores às instalações do IINN e
observam que o instituto havia si-
do criado por meio de um acordo

com o governo federal para que os
professores fossem ligados à Uni-
versidade Federal de Natal, a fim
de que tivessem segurança e pers-
pectiva de carreira.

O resultado foi a saída de todo
o grupo — “mais de 90 pessoas”,
segundo a equipe dissidente;
“apenas 10 professores da UFRN
que eram apenas colaborado-
res”, de acordo com Nicolelis —
para o Instituto do Cérebro da
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Nicolelis diz
que a equipe do IINN está prati-
camente recomposta, atualmen-
te com 12 novos pesquisadores e
outros seis a serem contratados
em breve, mais uma vez arregi-
mentados no mundo inteiro.

“O pior é a insegurança entre os
estudantes que estão sendo forma-
dos nas linhas de pesquisa e o efei-
to nas futuras gerações”, diz Edson
Amaro da Costa, coordenador do
Instituto do Cérebro do Hospital
Albert Einstein.

“A questão é que ele recebe uma
grande quantidade de recursos e
isto não retorna para o país, pois
todas as maravilhosas pesquisas
que ele desenvolve são na Univer-
sidade de Duke”, diz Roberto Lent,
diretor do Instituto de Ciências
Biomédicas da UFRJ.

Nicolelis rebate dizendo que
faz o que tem que ser feito para
divulgar a ciência.

Instituto evolui no estudo de Alzheimer
Do Rio

Recém-estruturado, após cisão
com o neurocientista Miguel Nico-
lelis, o Instituto do Cérebro da Uni-
versidade Federal do Rio Grande
do Norte (ICe) começou a ser idea-
lizado em 1995, quando um grupo
de brasileiros atuando no exterior
planejou construir no Brasil um
centro de pesquisa de ponta sobre
o cérebro. Um esforço de recruta-
mento internacional fez com que,
nos últimos cinco anos, vários pes-
quisadores brasileiros e estrangei-
ros com treinamento nos EUA e da
Europa se radicassem em Natal.
Hoje o instituto conta com docen-
tes, técnicos, pós-doutorandos,
pós-graduandos e alunos de gra-
duação em iniciação científica, to-
talizando 92 pessoas.

As pesquisas no ICe abrangem
diversas linhas relacionadas a co-
nexões sensório-motoras, dinâ-
mica do sistema visual, neurobio-

logia celular, oscilações neurais,
papel cognitivo do sono, mode-
los computacionais de circuitos
neurais e neuroengenharia, além
de estudos sobre possíveis trata-
mentos para epilepsia, doenças
vasculares, psicoses e depressão,
dentre outros transtornos neu-
rais. Sidarta Ribeiro, diretor do
instituto, destaca o diagnóstico
diferencial de psicose em que pa-
cientes surtados se submetem a
uma entrevista gravada, que é
analisada segundo um modelo
matemático computacional.

“É possível identificar se o surto
é um quadro de mania de bipolari-
dade ou se o paciente é esquizofrê-
nico, em um período muito mais
curto do que nos métodos de diag-
nósticos tradicionais. Agora os es-
tudos vão avançar para o diagnós-
tico de Alzheimer e outros tipos de
d e m ê n c i a”, diz Ribeiro.

O país conta com outros institu-
tos similares, como o sediado no

Pesquisa Neuropróteses estão no centro do trabalho do premiado cientista brasileiro Miguel Nicolelis

Neurociência dá passos mais ousados
CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Nicolelis: em março, foi feita a demonstração da comunicação cérebro-cérebro entre ratos em localidades diferentes

Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

A neurociência evolui e já são
muitas as conquistas no campo de
fisiologia de órgãos e sistemas, na
tentativa de integrar o cérebro hu-
mano com máquinas. Desde o iní-
cio dos anos 90, o neurocientista
brasileiro Miguel Angelo Laporta
Nicolelis trabalha em pesquisas
que, em pouco tempo, poderão re-
sultar na recuperação de faculda-
des perdidas por pacientes com
paralisia, como a mobilidade e a
sensibilidade, por meio do uso de
uma série de neuropróteses.

Nicolelis conquistou uma ex-
tensa lista de títulos, além de ter
sido considerado um dos 20
maiores cientistas do mundo da
década passada pela revista
“Scientific American” e ganhador
do Prêmio Pioneer 2010 do Insti-
tuto Nacional de Saúde para Pes-
quisas Pioneiras. Atualmente,
acumula a direção do Instituto
Internacional de Neurociência de
Natal Edmond e Lily Safra (IINN)
— do qual é um dos fundadores —
e a coordenação do Centro de
Neuroengenharia e de um grupo
de pesquisadores na Universida-
de Duke, em Durham (EUA).

A técnica das neuropróteses

busca integrar o cérebro humano
às máquinas nas chamadas inter-
faces cérebro-máquina (ICMs), cu-
jas futuras aplicações prometem,
segundo o pesquisador, avançar
para além dos limites da medicina.
Ela vem sendo testada nos últimos
15 anos em animais como ratos e

macacos. O feito mais recente foi
permitir a comunicação cérebro-
cérebro entre dois animais. Essa
técnica foi demonstrada em mar-
ço, quando um rato, recebendo es-
tímulos tátil e visual, tomava uma
decisão (tocar em uma alavanca),
enquanto outro rato — que não

havia recebido nenhuma instru-
ção diretamente — realizava a
mesma tarefa a partir dos estímu-
los enviados pelo primeiro animal.
O objetivo de ambos era o mesmo:
resolver o problema e obter uma
recompensa. A mesma pesquisa
demonstrou também a possibili-

dade de colaboração entre ani-
mais a longa distância ao conectar
um rato no instituto de Natal a ou-
tro, nos EUA, via internet.

Hoje, para demonstrar as possi-
bilidades da técnica, Nicolelis tra-
balha no Projeto Walk Again, em
que tetraplégicos poderão ter a
mobilidade restaurada a partir do
desenvolvimento de uma veste ro-
bótica cujas articulações são con-
troladas pelos sinais que vêm do
cérebro do paciente. A demonstra-
ção mais midiática está programa-
da para ocorrer na abertura da Co-
pa do Mundo de 2014, quando um
jovem paraplégico brasileiro deve-
rá dar o pontapé inicial da partida
inaugural. Em meados de março,
toda a equipe do projeto — que
reúne pesquisadores do Brasil, Eu-
ropa e EUA — esteve na Associação
de Assistência à Criança Deficiente
(AACD) para o início do planeja-
mento científico da empreitada.

“As neuropróteses e a interface
cérebro-máquina só foram possí-
veis após as descobertas que resul-
taram no registro da atividade de
um grande número de neurônios
ao mesmo tempo. Esse foi meu tra-
balho de pós-doc, em 1993, na
Hahnemann University, da Fila-
délfia. Mapeamos 25, 50, 100, 300
e agora chegamos a 2 mil neurô-

nios, que é uma das técnicas da Ini-
ciativa Brain Map, do presidente
Barack Obama. Esse método de
pesquisa básica permitiu mapear
as interfaces dos cérebros dos ra-
tos”, diz Nicolelis.

“Em 2000, publicamos na ‘Natu -
r e’ um trabalho em que dois maca-
cos, usando interface cérebro-má-
quina, controlaram um braço me-
cânico e realizaram operações tri-
dimensionais. Com esse trabalho,
descobrimos que o que faria as in-
terfaces funcionarem é a capacida-
de do cérebro de se autorreorgani-
zar, alterando sua fisiologia para
aprender coisas novas, como lidar
com um braço robótico como se
fosse uma extensão do corpo do
animal”, descreve.

As pesquisas mais recentes vie-
ram a partir de 2011, quando Ni-
colelis demonstrou que seria pos-
sível adicionar um feedback tátil
de volta para o cérebro. Os animais
demonstraram que perceberam a
sensação tátil após o toque. No ano
passado, chegou-se à marca dos 2
mil neurônios mapeados e a uma
nova modalidade sensorial. Em
março, foi feita a demonstração da
comunicação cérebro-cérebro en-
tre ratos em localidades diferentes.
“Em 24 horas, este trabalho teve
mais de 100 mil downloads.”

Hospital de Excelência Albert Eins-
tein, que tem um acordo tripartite
com o Instituto do Cérebro do Rio
Grande do Sul, ligado à PUC-RS, e o
Adam Supercenter de Tel Aviv. Se-
gundo Edson Amaro, coordena-
dor do instituto e professor asso-
ciado da Escola de Medicina da
USP, há inovações na área de nano-
biotecnologia que já geraram duas
patentes. Trata-se de nanopartícu-
las que se ligam a células específi-
cas, como as cancerígenas, e, por
meio da técnica de magneto-hi-
pertermia, aquece a célula até ma-
tá-la. O benefício é que não há efei-
to colateral e nem comprometi-
mento dos tecidos no entorno, po-
dendo ser aplicada sem os efeitos
nocivos da quimioterapia.

Outra técnica é na área de ima-
gem molecular, que permite o re-
gistro de imagens cerebrais mos-
trando o transportador da dopa-
mina, o que é útil para a detecção
precoce do mal de Parkinson an-

tes de os sintomas surgirem. Se
forem identificados poucos
transportadores, é sinal de que a
doença se instalou.

No Instituto do Cérebro do Rio
Grande do Sul (InsCer da PUC RS)
atua o professor Ivan Izquierdo,
coordenador científico e um dos
maiores especialistas em memó-
ria, que estuda processos que le-
vam à formação e à consolidação
da memória, justamente o calca-
nhar de aquiles de doenças como
Alzheimer. Ele coordenou pesqui-
sa no Centro de Memória do InsCer
que dá um importante passo na
busca pela reativação e a manuten-
ção da memória. A pesquisa mos-
tra que a entrada de cálcio por ca-
nais dependentes do potencial elé-
trico das células no hipocampo
promove a reconsolidação de me-
mórias. A partir disso o cálcio ativa
uma enzima que regula a síntese
protéica, o que prolonga o efeito
da reconsolidação. (CN)

SAÚDE NÃO TEM PREÇO OFERECE REMÉDIOS DE GRAÇA
E UMA VIDA MELHOR PARA OS BRASILEIROS.

O programa Saúde Não Tem Preço do Governo Federal oferece remédios de graça para
milhões de brasileiros com hipertensão, diabetes e asma. Ao mesmo tempo em que
garante o acesso ao tratamento das doenças, também representa uma economia para
esses brasileiros, que podem usar o dinheiro em outras necessidades.

• Mais de 26 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil.

• Mais de 13 milhões de beneficiados.

• Descontos de até 90% em outros itens e medicamentos pelo programa Farmácia Popular.

PROCURE UMA FARMÁCIA DA REDE AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR E
APRESENTE CPF, DOCUMENTO COM FOTO E RECEITA MÉDICA VÁLIDA.

TEMPO DE SAÚDE.

José Avelar de Melo
Curitiba-PR

MELHORAR SUA VIDA,
NOSSOCOMPROMISSO.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Especial: tecnologia na saúde, p. F4.




