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Poderosos mecanismos de combate a infecções
INFLAMASSOMAS

Lactobacillus casei Shirota 
é avaliado na Estação 
Espacial Internacional 

Microbiota intestinal pode  
ter relação com o surgimento 
da doença de Parkinson

Animais de estimação são 
excelentes companheiros e 
beneficiam a saúde de idosos
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A imunidade é fundamental 
para a proteção da saúde e 
depende de uma série de fatores, 
entre os quais estão genética 

e hábitos saudáveis de vida. Com 
as novas descobertas da ciência, já 
foi possível identificar plataformas 
intracelulares que desencadeiam 
vias inflamatórias relacionadas a 
várias doenças e condições de saúde, 
a exemplo dos inflamassomas, que 
podem estar envolvidos até mesmo na 
ação de medicamentos. Ao falar de 
saúde, também não se pode deixar de 
lembrar da importância da microbiota 
intestinal. Estudos recentes têm 
conseguido demonstrar que algumas 
bactérias podem influenciar, inclusive, 
a agregação de uma proteína com 
papel importante na patogênese de 
alguns distúrbios neurodegenerativos, 
como a doença de Parkinson. Como 
a saúde deve ser um estado global 
de bem-estar físico e psicológico, é 
fundamental estar atento também 
aos transtornos que atormentam 
milhares de pessoas ao redor do mundo 
– como a agorafobia. Para deixar a 
vida mais leve e feliz, uma boa opção 
é ter um animal de estimação, pois 
estudos comprovam que favorecem a 
socialização e podem até influenciar na 
maior expectativa de vida. Boa leitura!

        CARTA DO EDITOR
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estar em contato 
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Fernanda Ortiz  
Especial para Super SaudávelINFLAMASSOMAS SÃO 

CONSIDERADOS A 
PRINCIPAL PLATAFORMA DE 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
RELACIONADA A DOENÇAS  
E CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS

A PRIMEIRA LINHA DE DEFESA   CONTRA INFECÇÕES 
MATÉRIA DE CAPA

PROCESSO É RELATIVAMENTE SIMPLES E ENVOLVE VÁRIAS ESTRUTURAS 
Constituídos por diversas proteínas que se formam no citoplasma 

das células em resposta a infecções, danos ou estresse celular, os 
inflamassomas são descritos como ‘plataformas’ que ativam uma 
protease chamada caspase-1 – enzima que executa proteólise em 
proteínas –, que tem funções importantes para a defesa contra pató-
genos. Segundo a professora Karina Ramalho Bortoluci, o processo é 
relativamente simples. Após o contato com estruturas dos patógenos 
ou sinais de estresse celular (alterações em organelas ou desequi-
líbrio iônico), as proteínas iniciadoras mudam a sua configuração 
permitindo a interação com a proteína adaptadora chamada ASC, 
que recruta a caspase-1, necessária para a maturação e secreção 

de duas citocinas inflamatórias bem importantes: IL-1β e IL-18, que 
ativam e recrutam células de defesa contra patógenos. 

Na sequência, a caspase-1 cliva um terceiro substrato, que é a 
gasdermina D – uma molécula que, quando clivada, é capaz de se 
inserir e formar poros na membrana da célula, que sofre um dese-
quilíbrio osmótico e rompe, resultando em um processo de morte 
programada, ou seja, a piroptose. “Na piroptose, os poros formados 
na membrana plasmática causam um desequilíbrio osmótico na 
célula, que passa a liberar na circulação moléculas sinalizadoras – 
as citocinas IL-1β e IL-18 – que atraem para o local um exército de 
glóbulos brancos. Assim, tem início uma resposta inflamatória que, 

O 
sistema imunológico é forma do por uma complexa rede de órgãos, células 
e moléculas respon sáveis por manter a home os tase e combater a ação de 
microrganismos invasores impedindo, assim, o desenvolvimento de doenças. 
A imunidade inata, primeira linha de defesa do organismo contra infecções, 
atua em conjunto com a imunidade adaptativa – ativada após o contato 

com diferentes tipos de agentes infecciosos –, e caracteriza-se pela rápida resposta à 
agressão, independentemente de estímulo prévio. Seus mecanismos compreen dem 
barreiras físicas, químicas, bio lógicas, componentes celulares e moléculas solúveis. 
Todas as células imunes são equipadas com um complexo multiproteico citoplas-
mático denominado inflamassoma. Essa plataforma intracelular é importante, pois 

pode desencadear vias inflamatórias relacionadas a várias doenças e condições 
fisiológicas, nas quais a inflamação tenha impacto importante.

Evidências da literatura descrevem os inflamassomas como poderosos me-
canismos de combate a infecções por bactérias, vírus, protozoários e fungos. 
No entanto, também são descritos como elementos centrais na ativação de 

outras patologias inflamatórias, a exemplo de câncer, doenças me-
tabólicas e transtornos neuropsiquiátricos, entre outros. “Isso 

ocorre quando a ativação dos inflamassomas acontece de forma 
exacerbada, fazendo com que o sistema imune responda a 
algo que não necessariamente seja perigoso ao organismo e 
resultando em desordens na resposta inflamatória”, relata a 
professora doutora Karina Ramalho Bortoluci, docente do 

Departamento de Farmacologia e coordenadora do La-
boratório de Imunologia Molecular da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). Com foco principal 

nas infecções por protozoários e vírus, seu grupo de 
pesquisa tem estudado mecanismos efetores media-
dos pelos inflamassomas para o controle de infec-
ções causadas por agentes como Trypanosoma cruzi 
e vírus zika. Dentre esses, estão processos de morte 

MATÉRIA DE CAPA
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celular, como a piroptose e necroptose; 
produção de mediadores tóxicos como o 
óxido nítrico; e a regulação da autofagia 
– processo homeostático celular de reci-
clagem de organelas e nutrientes. 

A função dos inflamassomas no meta-
bo lismo é amplamente estudada, uma 
vez que mediadores pró-inflamatórios 
podem causar efeitos locais e sistêmicos 
no metabolismo. Uma boa referência é 
o estudo ‘Absence of the caspases 1/11 
modulates liver global lipid profile and 
gut microbiota in high-fat-diet-induced 
obese mice’ desenvolvido pela  doutora 
Lívia Pimentel Sant’Ana Dourado na Uni-
versidade de Brasília (UnB), em parceria 
com a Universidade McGill, no Canadá. O 
estudo avaliou o papel do inflamassoma 
NLRP3 no estabelecimento de obesidade, 
esteatose hepática, metabolismo lipídico 
e modificação da microbiota intestinal. 
“Dentro do inflamassoma NLRP3 tem a 
enzima caspase-1 que, efetivamente, faz 
com que as citocinas IL-1β e IL-18 se ati-
vem e sejam liberadas da célula, induzin-
do a inflamação. Paralelamente, temos 
a caspase-11 em camundongos (equi-
valente às caspases-4 e 5 em humanos) 
que é capaz de ativar as citocinas IL-1β 
e IL-18 diretamente, sem a participação 
do NLRP3. O esperado era que, ao se reti-
rar as caspases-1 e 11 nos camundongos  

A PRIMEIRA LINHA DE DEFESA   CONTRA INFECÇÕES 

PROCESSO É RELATIVAMENTE SIMPLES E ENVOLVE VÁRIAS ESTRUTURAS 
em última instância, visa destruir a potencial ameaça ao organismo”, 
descreve a professora da Unifesp. A piroptose auxilia no controle de 
patógenos intracelulares, uma vez que induz à perda do nicho onde 
se nutre para replicar. Esse patógeno fica preso em um pedaço de 
membrana da célula piroptótica que é chamado PIT (pore induced trap) 
e, assim, está exposto para ser controlado pelas células imunes que 
foram atraídas ao local pelo ambiente inflamatório criado. 

Na literatura, são descritos diversos tipos de inflamassomas iden-
tificados pelos seus receptores, adaptadores e estímulos específicos. 
A família dos NOD-like receptors (NLR), composta de NLRP1, NLRP3, 
NLRP6, NAIP/NLRC4, NLRP7, NLRP9b, NLRP10 e NLRP12, é carac-

terizada por um domínio de oligomerização e ligação de nucleotídeos 
(NACHT), geralmente cercado por repetições ricas em leucinas (LRRs) 
e domínios de recrutamento de caspase (CARD) ou de pyrin-PYD. O 
domínio NACHT, único comum aos membros da família NLR, permite 
a ativação do complexo de sinalização por meio da oligomerização 
dependente de adenosina trifosfato (ATP). “Apesar de os sensores 
NLR serem os mais estudados, o AIM2 destaca-se como o primeiro 
receptor não NLR a formar inflamassoma. Pertencente à família Hin-
200, funciona como um sensor para DNA de cadeia dupla (dsDNA), 
sendo composto pela proteína AIM2, caspase-1 e proteína adaptadora 
ASC”, acrescenta a professora Kelly Grace Magalhães.
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haveria menos inflamação e eles ficariam 
menos obesos. Entretanto, o trabalho 
mostrou efeito contrário. No estudo, a 
dupla deleção das enzimas caspase-1 e 11 
levou à piora da obesidade e esteatose he-
pática, bem como o estabelecimento de 
uma microbiota caracterizada por disbio-
se intestinal, evidenciando que o comple-
xo do inflamassoma pode atuar também 
na obesidade e no metabolismo lipídico”, 
destaca a professora doutora Kelly Grace 
Magalhães, docente do Departamento de 
Biologia Celular do Instituto de Ciências 
Biológicas e coordenadora do Laborató-
rio de Imunologia e Inflamação da UnB, 
que coordenou o estudo. 

Causada por um estado inflamatório 

sistêmico, a obesidade é uma doença crô-
nica relacionada a várias outras patoge-
nicidades. O grupo de pesquisa da UnB 
também vem estudando o efeito nocivo 
que a obesidade tem sobre diferentes 
tipos de câncer, bem como em doenças 
virais e, dentro desses estudos, a mi-
crobiota intestinal e a obesidade estão 
intimamente relacionadas. Segundo a 
professora, os grupos de bactérias e os 
metabólitos da microbiota podem de-
sempenhar papel protetor ou nocivo ao 
organismo, modulando positivamente ou 
negativamente o estabelecimento do cân-
cer e de outras doenças crônicas, como a 
obesidade. “Sabe-se que os inflamasso-
mas estão diretamente relacionados ao 
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EstrEssE altEra o sistEma    nErvoso cEntral
Os processos neuroinflamatórios têm 

sido associados a mecanismos de vulnera-
bilidade e reação ao estresse, e isso ocorre 
porque o sistema imunológico é sensível às 
tensões sofridas diariamente. Entretanto, 
quando intenso ou prolongado, o estresse 
pode provocar alterações comportamen-
tais e neuroquímicas – a exemplo do mau 
funcionamento do cortisol, hormônio com 
ação anti-inflamatória e efeitos homeostá-
ticos responsável pelo controle do estresse. 
Essa desregulação pode induzir uma res-
posta ainda mais intensa do sistema imune, 
afetando negativamente o funcionamento 
do sistema nervoso central e contribuin-
do para o desenvolvimento de transtornos 
psiquiátricos, como depressão e ansiedade. 
Os mecanismos exatos que explicam como 
esses eventos acontecem ainda estão em 
discussão, porém, várias hipóteses têm 
relacionado a ativação do complexo infla-
massoma (presente em diversos tipos celu-

lares, incluindo neurônios e micróglia) – es-
pecificamente do NLRP3 – a esse  processo. 

Uma das consequências do estresse in-
tenso ou prolongado é o aumento da pro-
dução e liberação de moléculas de ATP que, 
em situações de dano celular ou tecidual, 
podem ser prejudiciais para a  comunicação 
celular. Segundo a professora doutora Ma-
nuella Kaster, docente do Departamento de 
Bioquímica e coordenadora do Programa 
de Pós-graduação em Bioquímica (PPGB-
QA) da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), estudos in vivo já demons-
traram que, nos casos de estresse de conten-
ção, poucas horas na condição de restrição 
são suficientes para induzir um aumento 
exacerbado de ATP em regiões do  encéfalo 
de roedores e relacioná-los a problemas nas 
respostas emocionais e cognitivas. “O ATP 
é capaz de se ligar a receptores específicos 
que induzem uma cascata intracelular e 
levam à ativação do inflamassoma NLRP3 
que, por sua vez, realiza a maturação de 
citocinas pró-inflamatórias que são libe-
radas e ativam a inflamação”, detalha. 
Estudos clínicos demonstram uma relação 
entre a elevação das citocinas no sangue 
e problemas psiquiátricos, especialmente 
em pacientes com doenças metabólicas que 
apresentam sintomas depressivos. Porém, 
novas evidências são necessárias para re-
lacionar a influência do sistema imune e 
dos inflamassomas na fisiopatologia dos 
transtornos psiquiátricos como um todo.

Recentemente, a dissertação de mestra-
do ‘O papel da neuroinflamação nas alte-
rações comportamentais e neuroquímicas 
induzidas pelo estresse precoce’, desen-

volvida pela doutora Nicolle Platt 
dos Santos na UFSC, teve por ob-

jetivo compreender se um epi-
sódio de estresse psicológico 
somado ao de estresse físico 
(infecção por toxina bacte-
riana) durante um período 

crítico da vida – em que tanto 
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processo de manutenção do estado 
inflamatório observado na obesi-
dade e, dentro dessa modulação, 
a microbiota constitui importante 
fator, pois, a depender da dieta, 
haverá populações de bactérias 
diferentes colonizando o intestino 
e produzindo metabólitos que tam-
bém poderão impactar. A desregu-
lação do metabolismo energético, 
as interações com a microbiota in-
testinal e o mal funcionamento fi-
siológico do tecido adiposo podem 
ser mediados por processos infla-
matórios”, detalha a professora. 

Para entender como os infla-
mas somas são ativados e as infla-
mações ocorrem, na obe sidade ou 
no câncer, o grupo da doutora Kelly 
Grace Magalhães estuda os tecidos 
adiposos, que possuem papéis dis-
tintos na modulação do metabolis-
mo e da resposta imune. “Há dois 
tipos de tecido adiposo: o branco 
(WAT), amplamente distribuído e 
conhecido por seu papel no arma-
zenamento de gordura e, portan-
to, presente em maior quantidade 
no indivíduo obeso; e o marrom 
(BAT), pouco desenvolvido em 
adu ltos obesos, mas muito ativado 
em atletas, pessoas submetidas ao 
frio ou com dietas específicas”, de-
talha. Na tese ‘Análise da modula-
ção de parâmetros carcinogênicos 
de células de câncer de mama pelo 
tecido adiposo branco e marrom: o 
papel do inflamassoma NLRP3 nes-
te processo’, o autor Luís Henrique 
Costa Corrêa Neto mostra que os 
tecidos adiposos exercem papel di-
ferencial no estabelecimento e na 
progressão tumoral,  destacando o 
papel antitumoral do tecido adi-
poso marrom (potencial alvo para 
a imunoterapia no tratamento do 
câncer de mama) e pró-tumoral 
do tecido adiposo branco. Nesse 
processo, o inflamassoma NLRP3 
mostrou ser um ponto no equilíbrio 
inflamatório desses tecidos.

MATÉRIA DE CAPA



EstrEssE altEra o sistEma    nErvoso cEntral

Manuella Kaster
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Os antidepressivos apresentam ativida-
de anti-inflamatória que já foi demonstrada 
in vitro e em modelos animais. Em alguns 
estudos clínicos, a remissão dos sintomas 
após o tratamento é acompanhada pela re-
dução plasmática de citocinas inflamatórias 
secretadas pela ativação do inflamassoma 
NLRP3. “A redução da inflamação periférica 
é discutida como um dos aspectos neces-
sários para a eficácia dos antidepressivos. 
Contudo, os estudos clínicos apresentam 
resultados contraditórios, o que reflete a 
heterogeneidade do transtorno depressivo 
maior e as diferentes respostas dos pacien-
tes aos antidepressivos”, descreve a pro-
fessora Manuella Kaster. Os mecanismos 
associados aos efeitos anti-inflamatórios 
de alguns fármacos ainda não estão com-
pletamente estabelecidos. Entretanto, um 

artigo da pesquisadora Elísabet Alcocer-
Gómez (e colaboradores) da Universidade 
de Sevilha, na Espanha, de 2017, mostrou 
que células imunes periféricas de pacientes 
com transtorno depressivo maior tratados 
com antidepressivos de diferentes classes 
apresentavam níveis reduzidos de NLRP3 e 
citocinas inflamatórias IL-1β e IL-18, quan-
do comparado a pacientes com depressão 
não tratados. 

Um fármaco hipoglicemiante que atua 
nos receptores de sulfonilureias do tipo 1, 
conhecido como glibenclamida, regula os 
canais de potássio sensíveis à ATP e os de 
cálcio presentes em tecidos musculares, 
células pancreáticas, neurônios, astrócitos, 
oligodendrócitos, tecidos endoteliais e mi-
cróglia. “O tratamento com glibenclamida é 
capaz de inibir os dois canais, diminuindo 

a ativação do inflamassoma NLRP3 e os 
níveis de IL-1β e IL-18”, destaca a docente 
Manuella Kaster. Recentemente, em co-
laboração com o grupo coordenado pela 
professora doutora Ana Lúcia Rodrigues, do 
Departamento de Bioquímica do Centro de 
Ciências Biológicas (CCB) da UFSC, foi veri-
ficado que o antidepressivo de ação rápida 
cetamina age sobre a via do inflamassoma 
NLRP3 e tem efeito protetor em modelos 
animais. As cientistas afirmam que a 
interação entre a variabilidade genética, 
funcionalidade da resposta inflamatória 
e neurotransmissão relacionadas aos 
pacientes com TDM pode ser fundamental 
para explicar a suscetibilidade diferencial 
ao estresse, respostas a fármacos anti-
inflamatórios ou resistência ao tratamento 
com antidepressivos clássicos.

FÁRMACOS PODEM DIMINUIR EXPRESSÃO DO NLRP3

pré-frontal como diminuição dos níveis 
de dopamina e aumento dos níveis de 
noradrenalina e de IL-1β, sugerindo 
que o inflamassoma NLRP3 é ativado 
pelo estresse”, destaca a orientadora do 
estudo, Manuella Kaster. As análises em 
modelos animais possibilitaram obser-
var a ativação das células da micróglia e 
da via do inflamassoma NLRP3 em dife-
rentes regiões. Já nos estudos clínicos, 
a ativação do inflamassoma NLRP3 foi 
descrita, apenas, em células imunológi-
cas periféricas do sangue de pacientes 
com depressão, podendo ser revertida 
pelo tratamento com antidepressivos. 

o sistema nervoso central quanto o imune 
estão em processo de maturação –, induz 
o organismo a alterações comportamen-
tais e bioquímicas imediatas ou que se 
refletem na idade adulta. “Verificamos 
que, em curto prazo, os efeitos causados 
pelo ‘estresse precoce’ se refletem nos 
comportamentos e parâmetros biológicos 
de um organismo em situação de doen-
ça, incluindo capacidade diminuída de 
locomoção e perda de peso, assim como 
aumento dos níveis do inflamassoma 
NLRP3 no hipocampo dos animais. Já 
em longo prazo, apesar de as respostas 
associadas à doença não persistirem, 
esses animais apresentaram problemas 
no comportamento emocional, além do 
aumento dos níveis de cortisol e do mar-
cador de célula imune  residente do encé-
falo. É possível que a ativação precoce do 
inflamassoma NLRP3 e do sistema imune 
possa ter induzido respostas bioquímicas 
mal adaptativas”, avalia a professora Ma-
nuella Kaster, que orientou o estudo. Ao 
conhecer melhor os mecanismos bioquí-

micos associados às respostas ao estresse 
por meio do sistema imune será possível 
desenvolver estratégias mais assertivas e 
que impeçam ou minimizem os efeitos de 
transtornos psiquiátricos. 

DEPRESSÃO 
A tese da doutora Fernanda Neutz-

ling Kaufmann reforçou a  relação entre 
os processos inflamatórios na pato-
fisiologia do transtorno depressivo maior 
(TDM) por meio da participação da via 
inflamatória mediada pelo inflamasso-
ma NLRP3 e do seu impacto em alte-
rações neuroquímicas, por meio da via 
anti-inflamatória pelo imunorreceptor 
CD300f (proteína expressa nas células 
da micróglia, responsáveis pela respos-
ta imune do sistema nervoso central) na 
modulação das respostas comportamen-
tais associadas ao TDM. “Os resultados 
em animais demonstram que o estresse 
crônico imprevisível (ECI) induziu um 
comportamento depressivo e prejuízo 
de cognição, com alterações no córtex 
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Dario ZaMBoni

Pesquisadores da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto da  Universidade 
de São Paulo (FMRP-USP), liderados 
pelo professor doutor Dario Zamboni, 
docente do Departamento de Biologia 
Celular e Molecular e Bioagentes Pato-
gênicos da FMRP-USP e do Centro de 
 Pesquisas em Doenças Inflamatórias 
(CRID), foram os primeiros a demons-
trar que os inflamassomas, especifica-
mente o  mediado pela proteína NLRP3, 
participam da ativação do processo infla-
matório que pode causar danos em diver-
sos  órgãos em  decorrência da infecção 
pelo vírus SARS-CoV-2. Os achados do 
estudo  ‘Inflammasomes are  activated in 
 response to  SARS- CoV-2  infection and 
are  associated with  Covid-19 severity in 
 patients’,  publicado em 2020 no  Journal 
of Experimental  Medicine, indicam poten-
cial para  aprimorar o prognóstico da 
doença, auxiliando na identificação 
precoce de pacientes de alto risco que 
podem evoluir para casos mais graves. A 
descoberta, de acordo com os cientistas, 

abre caminhos para testar novas possibi-
lidades de tratamentos contra Covid-19.

O processo dos inflamassomas ampla-
mente observado pelo grupo com outros 
agentes infecciosos, como a pneu mo nia, 
impulsionou os estudos para ve rificar se 
a ativação do NLPR3 nos pacientes com 
Covid-19 seria um dos fatores responsá-
veis pela evolução da doença. A pesquisa, 
realizada em 2020, foi dividida em três 
etapas. Na primeira foram analisadas 
células imunes (monócitos) de doado-
res saudáveis, infectadas com o vírus em 
laboratório. “Administramos na cultura 
uma concentração viral  baixa e, após 24 
horas, 75% dos monócitos morreram, 
indicando o potencial do  vírus em indu-
zir morte celular das células humanas”, 
relata o docente. A presença de lactato 
desidrogenase (LDH) no meio da cultura 
revelou que as células estavam morrendo 
por piroptose. Já a presença das  citocinas 
IL-18 e IL-1β sugeriu que a morte celu-
lar estava relacionada com a ativação do 
NLRP3. O professor explica que, quando 

o inflamassoma é ativado, as proteínas 
que formam o complexo no citoplasma se 
juntam criando uma estru tura denomi-
nada ‘puncta’, que ativa a enzima caspa-
se-1 responsável por clivar os peptídeos 
precursores das citocinas pró-inflamató-
rias, deixando as  moléculas ativas.

A segunda etapa analisou amostras 
clínicas de 124 pacientes com quadros 
moderados ou graves de Covid-19, inter-

Específica da gravidez, a pré-eclâmpsia 
(PE) é uma doença multifatorial e multis-
sistêmica caracterizada por quadro de 
hipertensão arterial e de proteinúria, que 
pode se manifestar a partir de 20 semanas 
de gestação até o puerpério. Com risco de 
evoluir para uma forma grave com conse-
quências para mãe e bebê, ocorre devido a 
problemas no desenvolvimento dos vasos 
da placenta que não se vascularizam de for-
ma perfeita, levando a uma baixa perfusão 
de sangue e possível isquemia e hipóxia pla-
centária – causando descontrole da pressão 
arterial e possíveis danos aos rins, fígado e 
pulmões. Um achado recente da literatura 
científica apontou que gestações críticas 
por pré-eclâm psia podem estar relacionadas 
à hiperativação do inflamassoma NLRP3 
nos tecidos placentários, ocasionando um 

estado inflamatório sistêmico exacerbado 
da doença.

“A ativação da resposta inflamatória 
na gestação ocorre nos períodos iniciais, o 
que é considerado normal pois a mãe está 
se adaptando imunologicamente ao feto. 
Entretanto, nas pacientes que desenvolvem 
pré-eclâmpsia observa-se agravamento do 
estado inflamatório desencadeado principal-
mente pela liberação de fatores da própria 
placenta, o que na circulação materna pode 
levar a uma resposta  inflamatória sistêmica 
com a ativação dos inflamassomas e de 
vias celulares importantes que agravam 
o quadro da doença”, descreve a doutora 
Priscila Rezek Nunes, pesquisadora de pós-
doutorado no Instituto de Biociências de 
Botucatu da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e autora da 

tese ‘Efeito imunomodulador da vitamina 
D sobre a ativação de inflamassomas em 
tecido placentário de gestantes portadoras 
de pré-eclâmpsia’. A hiperativação do infla-
massoma NLRP3 nos tecidos placentários 
pode estar envolvida no esta do inflamatório 
sistêmico, pelo fato de esse multicomplexo 
ser responsável por ativar importantes vias 
de regulação da resposta inflamatória.

A pesquisadora Priscila Rezek Nunes 
avaliou 30 gestantes: 10 com PE precoce 
(idade gestacional <34 semanas), 10 com 
PE tardia (idade gestacional ≥34 semanas) 
e 10 normotensas. “Após o parto cesáreo, 
fragmentos de cerca de 10mg foram retira-
dos da região central da placenta organizan-
do amostras do citotrofoblasto viloso (ca ma-
da de células completa abaixo da ca mada 
sincicial) e da região do  sin ci  cio  trofoblasto 

HIPERATIVAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 PODE ESTAR ENVOLVIDA NA PRÉ-ECLÂMPSIA
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nados no Hospital de Clínicas da FMRP -
USP entre abril e julho de 2020. Por meio 
de testes imunoenzimáticos e sondas mo-
leculares foi possível comprovar que os 
glóbulos brancos dos pacientes tinham, 
em média, quantidade muito acentuada 
de IL-18 e da enzima  caspase-1 em sua 
forma ativa. “Pelas análises constatamos 
que, quanto maior ativação de inflamas-
soma o paciente apresentava no momen-
to de admissão hospitalar, pior era sua 
evolução clínica e maior a probabilidade 
de óbito”, ressalta o professor. Na tercei-
ra etapa foram observadas amostras de 
tecido pulmonar de cinco indivíduos 
que foram a óbito após contrair o SARS -
CoV-2, obtidas durante procedimento de 
autópsia. As análises revelaram a presen-
ça de leucócitos infectados pelo vírus e, 
no interior dessas células, as punctas 
características do inflamassoma NLRP3. 
Com os achados da pesquisa e conforme 
os mecanismos de ativação do inflamas-
soma são entendidos – tanto na Covid-19 
como em outros processos infecciosos –, 

HIPERATIVAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 PODE ESTAR ENVOLVIDA NA PRÉ-ECLÂMPSIA
(principal componente da placenta, onde 
ocorre o transporte de nutrientes). Os 
explantes foram cultivados na presença ou 
ausência de peróxido de hidrogênio, urato 
monossódico, fator de necrose tumoral 
(TNF-α) e tratados com vitamina D”, des-
creve. Após 4 e 18 horas, os explantes e 
as células endoteliais foram submetidos à 
avaliação da expressão gênica e proteica 
de NLRP1, NLRP3, caspase-1, IL-1β, IL-18, 
TNF-α, HMGB1, tumor necrosis factor related 
apoptosis inducing ligand (TRAIL) e vitamina 
D, e a apoptose nas células foi avaliada por 
citometria de fluxo. 

Entre os achados, foi identificada uma 
ativação endógena de NLRP3 e NLRP1 nos 
explantes de gestantes com pré-eclâmpsia. 
“O cultivo de explantes placentários nas 
gestantes saudáveis e com pré-eclâmpsia 

foi capaz de hipera tivar o inflamassoma 
NLRP3 e, pela primeira vez nessa situação, 
ativar o NLRP1. Isso indica que os estímulos 
atuaram como um alerta frente à ação dos 
inflamassomas”, explica a pesquisadora. O 
estudo também sugere que o tratamento in 
vitro de explantes placentários de mulheres 
portadoras de PE com vitamina D foi capaz 
de aliviar o quadro inflamatório e levou 
à inibição dos inflamassomas. Uma vez 
inibidos, esses complexos não seguem a 
sinalização para ativar vias inflamatórias im-
portantes para o quadro sistêmico presente 
na pré-eclâmpsia. Os resultados corroboram 
outros achados da literatura que mostram 
o papel das citocinas inflamatórias na pré-
eclâmpsia, o que poderá ser atenuado com 
substâncias anti-inflamatórias e antioxidan-
tes, a exemplo da vitamina D. 

os pesquisadores terão a possibilidade de 
testar novas possibilidades terapêuticas, 
incluindo drogas capazes de reduzir o 
processo inflamatório de forma mais 
eficiente.

PNEUMONIA 
Uma das linhas de pesquisa do 

labo ratório liderado do professor Da-
rio Zamboni está relacionada às 
infecções pela bactéria Legionella 
 pneumophila, causadora da pneu-
monia e que, segundo descoberta 
recente, provoca a interação entre dois 
inflamassomas diferentes: o AIM2 e o 
NLRP3. “No estudo, uma bactéria sem 
flagelina foi usada como mode lo de 
agente infeccioso para estudar a intera-
ção entre esses inflamassomas. Primeiro, 
o inflamassoma composto pela proteína 
AIM2 é ativado pela presença do DNA da 
bactéria no macrófago que, em seguida, 
provoca a ruptura da membrana celular 
levando à saída de íons de potássio para 
o ambiente externo. Tal mudança é o ga-

tilho para que o inflamas soma NLRP3 
seja ativado e combata a infecção”, des-
creve. Apesar de envolver pesquisa bási-
ca sem apontar aplicações imediatas, os 
achados do artigo ‘AIM2  engages  active 
but  unprocessed  caspase-1 to induce 
noncanonical activation of the NLRP3 
 inflammasome’, publicado na revista Cell 
Reports, ajudam a compreender a respos-
ta imune contra bactérias pulmonares. 

Priscila reZeK nunes
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O TRANSTORNO, QUE 
ACOMETE PRINCIPALMENTE 
MULHERES, PREJUDICA 
AS RELAÇÕES PESSOAIS  
E PROFISSIONAIS

A 
palavra agorafobia é formada 
por dois radicais gregos –  ágora, 
nome dado às praças onde se 
realizavam trocas de merca-
dorias ou reuniões do povo, e 

 fobos, que significa medo. Inicialmente, 
a palavra era empregada para indicar o 
medo que as pessoas sentiam de se ve-
rem em lugares abertos. Hoje, o signifi-
cado é muito mais amplo e pode ser de-
finido pelos comportamentos de esquiva 
que aparecem quando o indivíduo se en-
contra em situações ou locais dos quais 
seria difícil ou embaraçoso escapar. Nos 
casos mais graves, a agorafobia 
compromete a vida social e 
profissional desses indiví-
duos, que passam a viver 
apenas dentro de casa.

Estima-se que de 1% 

Elessandra Asevedo 
Especial para Super Saudável

a 2% da população mundial sofra com 
o problema. Embora o número não seja 
expressivo, é importante dar atenção ao 
 transtorno por diminuir a qualidade de 
vida e as relações pessoais e profissio-
nais. Isso porque desencadeia um sen-
timento de medo desproporcional e de 
 insegurança quando as pessoas estão em 
locais abertos e muito amplos, ou mes-
mo em lugares fechados, porque têm a 
 sensação de que não poderão ser socor-
ridas se preci sarem. Espaços amplos e 
vazios, como parques e estacionamen-
tos, ou fechados e cheios como cinema, 
transporte público, filas e supermer-
cados, podem desencadear respostas 
emocionais de insegurança e medo exa-
cerbado, além de respostas fisiológicas 
como tremor, mãos frias, palpitação e 
respiração ofegante.  

A psiquiatra Luciana Siqueira, do 

AGORAFOBIA PIORA QUALIDADE DE VIDA 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E TRATAMENTO PODEM ELIMINAR AS CRISES 
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Programa de Ansiedade do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (IPq-HC-FMUSP), afirma que 
de cada 10 pessoas, pelo menos quatro 
apresentarão um sintoma de ansiedade 
ou pânico durante a vida e, nas grandes 
cidades, a tendência é ainda maior. “Den-
tro deste grupo, a agorafobia não é a mais 
frequente, mas demanda uma atenção 
especial porque leva ao sofrimento por 
limitações, pois o indivíduo passa a evitar 
situações do dia a dia porque sabe que vai 
passar mal, ficando cada vez mais recluso 
dentro de casa para evitar o desconforto 
causado pela crise”, explica.

O estudo ‘Prevalência de ansiedade e 
fatores associados em adultos’, feito com 
1.953 indivíduos entre 18 e 35 anos em 
Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostrou 
que a prevalência de transtornos de an-
siedade foi de 27,4% – a agorafobia teve 
17,9% de pontuação, enquanto o trans-
torno de ansiedade generalizada regis-
trou 14,3%. Os dados do estudo demons-
tram que os transtornos de ansiedade são 
muito frequentes em adultos e ainda mais 
prevalentes entre as mulheres, e podem 
estar associados às condições socioeco-
nômicas e ao uso de substâncias ilícitas. 
“A agorafobia é observada na fase adulta, 
mas acomete também os jovens que es-
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Conhecer as prevalências dos transtornos de ansiedade e 
fatores associados pode auxiliar os profissionais da saúde a ela-
borarem melhores diagnósticos e tratamentos para a agorafobia. 
O diagnóstico é clínico e a agorafobia só se caracteriza quando os 
pacientes tiveram medo acentuado persistente por mais de seis 
meses ou ansiedade sobre duas ou mais situações que geraram 
medo, como o uso de transporte público, estar em espaços abertos 
e/ou locais fechados, ficar na fila ou no meio de multidão e estar 
sozinho fora de casa. O medo deve envolver pensamentos em 

que o escape da situação pode ser difícil ou em que os pacientes 
não receberiam ajuda caso ficassem incapacitados pelo ataque 
de pânico. 

“Além disso, é preciso identificar se as mesmas situações 
quase sempre provocam medo ou ansiedade, se o paciente evita 
uma determinada situação e precisa estar sempre acompanhado, 
se o medo causa prejuízo significativo no funcionamento social ou 
ocupacional e se medo e ansiedade não são características de um 
transtorno mental diferente, como transtorno de ansiedade social 
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tão estudando e começando a trabalhar, 
mas, muitas vezes, não estão prepara-
dos para as pressões sociais”, afirma a 
professora adjunta do curso de Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel-RS) na área de Contex-
tos Hospitalares, Camilla Oleiro da Costa 
 Milczarski, uma das autoras do estudo. 

RISCOS E PERDAS
Estimativas indicam que, em indiví-

duos com familiares próximos com diag-
nóstico de agorafobia, como pai e mãe, a 
probabilidade de herdar a predisposição 
é maior. Outro possível fator para o de-
sencadeamento do transtorno é a criança 
crescer em um ambiente de insegurança, 
medo e pouco cuidado ou, ao contrário, 
com uma proteção excessiva por parte do 

rar um psicólogo ou psiquiatra, o que 
atrapalha o diagnóstico e o tratamento 
e, consequentemente, a qualidade de vi-
da. “O indivíduo com agorafobia tem a 
consciência de que passará mal ao sair de 
casa, começa a evitar frequentar determi-
nados locais e cancela compromissos. Em 
situações que não podem ser evitadas, 
acaba enfrentando o medo, mas, com 
uma ansiedade substancial capaz de criar 
prejuízos pessoais e profissionais. Muitas 
pessoas diagnosticadas com agorafobia 
também podem ter ansiedade generaliza-
da e crise de pânico”, destaca a psicóloga. 
Devido às limitações, ao sofrimento e à 
dificuldade de lidar com a situação, esses 
indivíduos tornam-se mais propensos a 
desenvolver depressão, dependência de 
calmantes e de álcool.

AGORAFOBIA PIORA QUALIDADE DE VIDA 

cuidador. A psicóloga Suely Sales Guima-
rães, professora doutora e pesquisadora 
colaboradora sênior do Departamento 
de Psicologia Clínica da Universidade de 
Brasília (UnB), acentua que a percepção 
de que tem algum problema ocorre quan-
do o indivíduo apresenta vários episódios 
recorrentes, pois, inicialmente, é comum 
acreditar que sentiu apenas um mal-estar 
sem motivo aparente. “Muitas vezes, o 
próprio indivíduo pode identificar que 
há algo errado por perceber que o medo 
exagerado parte apenas dele e é diferente 
das demais pessoas. No entanto, a busca 
por tratamento nem sempre acontece, 
geralmente por falta de conhecimento 
sobre esse transtorno”, sinaliza. 

Além disso, em geral existe precon-
ceito por parte da população em procu-
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e transtorno dismórfico corporal”, acrescenta a professora douto-
ra Camilla Oleiro da Costa Milczarski. Profissionais que possuem 
conhecimento sobre saúde mental podem encaminhar o  paciente 
para psicólogos e psiquiatras, que são os profissionais preparados 
para avaliar e prescrever o melhor tratamento – que varia muito com 
a intensidade e a frequência dos episódios e sintomas. 

O principal  tratamento é comportamental e expõe o paciente ao 
medo e à ansiedade de forma gradativa para o enfrentamento do 
problema, como tentar entrar em um ônibus vazio acompanha do por 

alguém da família ou do próprio terapeuta. A Medicina também dispõe 
de programas de computador, inteligência artifi cial e simu la dores 
que fazem a exposição virtual do paciente a situações indiretas para 
desco brir o problema e ajudar na superação. “Há casos em que é 
necessário entrar com tratamento medicamentoso também, mas o 
uso de benzodiazepínicos deve ser evitado pelo risco de dependência. 
O tratamento costuma ser muito eficaz quando o indivíduo começa 
a desenvolver a autoconfiança para, gradualmente, aumentar a 
complexidade da situação”, orienta a psiquiatra Luciana Siqueira. 



  EM BUSCA DE NOVAS RESPOSTAS 
Um outro grupo de pesquisa do CalTech pegou a α-Syn agregada e 

injetou diretamente na parede intestinal de camundongos. Após 30, 60, 
90 e 120 dias, os animais começaram a desenvolver sintomas gastrointes-

tinais como constipação e neuroinflamação na parede 
intestinal. “De forma curiosa, apenas animais 
idosos demonstraram propagação da α-Syn no 
cérebro, indicando que algum componente 
relacionado ao envelhecimento contribui para 
o desenvolvimento da doença de Parkinson”, 
ressalta o pesquisador Matheus de Castro 
Fonseca. Essa propagação da proteína entre 

NOVOS ESTUDOS TÊM 
MOSTRADO RELAÇÃO 
ENTRE OS SISTEMAS 
NERVOSOS CENTRAL 
E ENTÉRICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO  
E A PROGRESSÃO 
DA DOENÇA 

Adenilde Bringel 

INTESTINO PODE INFLUENCIAR    NA ORIGEM DO PARKINSON? 
MICROBIOTA & PROBIÓTICOS 

S 
  egunda enfermidade neurodege ne
rativa progressiva mais frequente 
no mundo, a doença de Parkinson 
foi identificada em 1817 pelo mé
dico inglês James Parkinson, que 

publicou o ensaio ‘An essay on the shaking 
palsy’ (Um ensaio sobre a paralisia agitante), 
primeira descrição mundial bem definida da 
doença que ganhou o nome de seu desco
bridor. Dados da Organização Mundial da 
 Saúde (OMS) indicam que cerca de 4 mi
lhões de pessoas convivem com a enfermi
dade, o que representa 1% da população 
mundial a partir dos 65 anos – no Brasil, 
a estimativa é de que 200 mil indivíduos 
tenham a  doença. Mas, com o aumento da 
expectativa de vida, o número pode dobrar 
até 2040. A principal causa da doença, cujos 
sintomas incluem tremores, rigidez muscu
lar, lentidão dos movimentos, alterações 
na fala e instabilidade postural, é a morte 
das células cerebrais associada ao acúmulo 
intracelular da proteína sináptica alfasinu
cleína (αSyn). Nos últimos anos, cientistas 
de várias partes do mundo começaram a en
contrar indicações cada vez mais concretas 
de que o microbioma intestinal influencia a 
agregação de αSyn e sugerem que altera
ções na microbiota poderiam desempenhar 
um papel importante na patogênese desse 
e de outros distúrbios neurodegenerativos. 

Desde que o Human Microbiome Project 
(NHI) foi concluído, em 2016, os cientistas 
começaram a entender e conhecer boa parte 
dos milhões de microrganismos que habi
tam o microbioma intestinal, inicialmente, 
da  população saudável. Em seguida, passa
ram a avaliar o microbioma de indivíduos 
com diversas doenças neurodegenerativas 
e do neurodesenvolvimento, incluindo o 
autismo. Quando chegaram na doença de 
 Parkinson e analisaram estudos de coortes 
de pacientes de países como Estados Unidos, 
Finlândia e região do Mediterrâ neo, perce
beram que a microbiota desses indivíduos 
era muito distinta daquela de pessoas sau
dáveis em relação à abundância ou diminui
ção de algumas espécies. E uma das espé
cies que estava muito aumentada em todos 
os  estudos era a Akkermansia  muciniphila 
– uma bactéria degradadora da mucina 
intestinal que vem sendo muito estudada 
 com objetivo de desvendar sua associação 
com obesidade, diabetes tipo 2 e inflamação.

Com base em trabalho de 2017 desen
volvido no Duke Institute for Brain  Sciences, 
nos Estados Unidos, com biópsias de pacien
tes com doença de  Parkinson – cujo resulta
do mostrou que células enteroendócrinas 
específicas do epitélio intestinal possuíam 
muitas proprie dades semelhantes às dos 
neurônios, incluindo a expressão da pro
teína αSyn –, um grupo do Laboratório 



  EM BUSCA DE NOVAS RESPOSTAS 
uma célula e outra se deve à comunicação intercelular e precisa de 
uma conexão física entre as células e, segundo o cientista, não há 
célula mais conectada com dezenas de outras do que os neurônios. 

O grupo do pesquisador Matheus de Castro Fonseca também está 
trabalhando em um novo experimento com camundongos que nascem 
com uma triplicação gênica e desenvolvem a doença de Parkinson. 
A meta é acompanhar esses animais desde o dia do nascimento, 
avaliar a microbiota inicial e verificar como vai mudando até que o 
animal comece a apresentar sintomas da doença. Os cientistas 
querem verificar se o sistema nervoso do intestino dos camundon-
gos com a alteração genética, inicialmente, é diferen te dos animais 

saudáveis, e se existem modificações nos neurônios do intestino 
por causa da doença. O pesquisador adianta que, apesar de terem 
verificado morte neuronal no cérebro dos animais com Parkinson, 
não houve morte dos neurônios no intestino. “Não sabemos se os 
neurônios intestinais estão funcionando como deveriam, mas estão 
todos lá, íntegros. Estamos acompanhando o microbioma desses 
animais ao longo da vida para encontrar, se possível, o momento 
em que começou a mudar. Se conseguirmos pegar o microbioma de 
um animal saudável e transplantar nesse animal doente, será que 
isso será suficiente para que não desenvolva a doença? Se for, vai 
ser sensacional”, acentua. 

Matheus De castro Fonseca
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INTESTINO PODE INFLUENCIAR    NA ORIGEM DO PARKINSON? 
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Nacional de Biociências (LNBio) do 
Centro Nacional de Pesquisa em Ener
gia e Materiais  (CNPEM), em Campinas, 
coordenado pelo  pesquisador Matheus 
de Castro Fonseca, passou a investigar se 
os produtos secretados pela  Akkermansia 
 muciniphila poderiam iniciar a agregação 
da αSyn nas células enteroendócrinas. 
Além disso, os pesquisadores queriam 
entender se a proteína agregada nessas 
células poderia migrar para terminações 
nervosas periféricas do sistema nervoso 
entérico, específico do intestino. 

No artigo intitulado ‘Transcellular 
 propagation of fibrillar αsynuclein 
from enteroendocrine  to neuronal 
cells  requires celltocell contact and is 
Rab35de pendent’, publicado na  revista 
Nature Scientific Reports, o resultado in
dica que as proteínas secretadas pela 
Akkermansia muciniphila na ausência de 
muco intestinal realmente induziram a 
uma sobrecarga na sinalização intrace
lular de cálcio das células enteroendócri
nas, gerando estresse nas mitocôndrias 
dessas células, síntese e liberação de es
pécies reativas de oxigênio que, quando 
estão em excesso, danificam as estrutu
ras intracelulares e levam à agregação 
da proteína αSyn. “O mais interessante 
dessa proteína é que tem uma caracterís
tica de príon, ou seja, pode ser transmi

tida de uma célula para outra. No caso 
do  Parkinson, a αSyn pode sair de um 
neurônio e ir para outro. Isso já foi de
monstrado no sistema nervoso central 
e mostramos que também acontece no 
sistema nervoso entérico. Estamos tra
balhando para validar essa informação, 
mas os dados in vitro já confirmam que 
a proteína sai dessas células enteroendó
crinas e vai para os neurônios de ambos 
os sistemas, uma vez que são muito pró
ximos”, detalha o pesquisador Matheus 
de Castro Fonseca, que é pósdoutor as
sociado de pesquisa da Divisão de Biolo
gia e Engenharia Biológica do Instituto 
de Tecnologia da Califórnia (CalTech).  

A hipótese é que essa trajetória entre 
neurônios ocorra pela comunicação di
reta com o nervo vago e o mesencéfalo 
e, a partir daí, se espalhe e vá migrando 
para outras estruturas cerebrais. Alguns 
trabalhos mostram, inclusive, que em 
pacientes que sofreram algum procedi
mento cirúrgico e tiveram de fazer a res
secção do nervo vago não existe relatos 
de doença de Parkinson, uma vez que 
o nervo vago é a ponte entre o sistema 
nervoso central e o sistema nervoso enté
rico. Além da Akkermansia  muciniphila, 
o grupo encontrou outras espécies mi
crobianas nas amostras de pacientes com 
doença de Parkinson, no entanto, a bac

téria foi escolhida porque era a única que 
estava aumentada em todas as coortes 
analisadas. “Como estávamos partindo 
do escuro, resolvemos estudar a bacté
ria que estava aumentada em todas as 
coortes para verificar se haveria alguma 
diferença significativa. Foi difícil publi
car esses dados, porque a Akkermansia 
vem sendo apontada em vários estudos 
como uma espécie benéfica no controle 
de síndromes metabólicas, diabetes e 
alguns casos de inflamação. Mas, como 
a ciência é transitória, precisamos con
tinuar investigando para obter informa
ções cada vez mais seguras”, enfatiza o 
pesquisador.



Inúmeros estudos sobre o eixo micro
biotaintestinocérebro têm comprovado 
que essas conexões ocorrem pelo sistema 
nervoso entérico – que começa no esôfa
go e termina no ânus, possui aproximada
mente 100 milhões de neurônios (núme
ro próximo à quantidade de neurônios da 
medula espinhal) e é capaz de controlar o 
trato gastrointestinal mesmo se as cone
xões com o sistema nervoso central forem 
interrompidas. Boa parte dos resultados 
sugere que as bactérias intestinais podem 
ser um gatilho para o desenvolvimento 
de transtornos neurodegenerativos e do 
neurodesenvolvimento, como doença de 
Parkinson e de Alzheimer e transtorno do 
espectro autista, por influenciar o sistema 
nervoso central, o desenvolvimento de 

PionEirismo E PossibilidadEs futuras

Dados mostram que a doença de Parkinson começa aos 60-65 anos e é mais 
predominante em homens. Embora os casos esporádicos sejam mais comuns do 
que os genéticos (que são 5%-10%), também é possível que a  enfermidade atinja 
indivíduos mais jovens.  Apesar de ser diagnosticada com base nos sintomas motores, 
as indicações de que o ambiente intestinal se associa à enfermidade são cada vez 

mais consistentes. Entretanto, os cientistas ainda não definiram uma 
composição microbiana específica como biomarcador preditivo da 

doença. Em geral, os sintomas começam com quadro sério de 
constipação – que pode levar os portadores a ficarem sem 

evacuar por até 15 dias – e muitos, inclusive, precisam ser sub-
metidos a cirurgias. “Pode ser que algo no sistema nervoso 
central esteja desregulando o intestino, ou pode ter origem 
intestinal”, afirma o pesquisador Matheus de Castro Fonseca.

Um estudo levantando a hipótese da relação entre a 
microbiota e a doença de Parkinson foi publicado em 2014 
na revista The Lancet por pesquisadores britânicos que 

células nervosas e a formação de circuitos 
de estresse. As descobertas também su
gerem alterações que favorecem um am
biente próinflamatório no trato gastroin
testinal e uma redução na biossín tese de 
aminoácidos atuando como precursores 
de transmissores fisiológicos.

Os estudos sobre a doença de 
 Parkinson e o microbioma intestinal 
também despertaram o interesse de es
tudantes de Medicina da Faculdade de 
Ciências Humanas, Exatas e da Saúde 
do Piauí/Instituto de Educação Superior 
do Vale do Parnaíba (FAHESPIESVAP). 
No artigo de revisão ‘Correlação entre 
a alteração da microbiota gastrointes
tinal com o surgimento e complicações 
na doença de Parkinson: papel de cito
cinas inflamatórias no eixo bidirecional 
intestino cérebro’, o grupo que faz par
te da Liga Acadêmica de Neurociências 
(LANEC) da instituição sugere, a partir 
de análises das citocinas inflamatórias e 
da microbiota intestinal, de que maneira 
a disbiose pode contribuir para o surgi
mento ou as complicações da doença de 
Parkinson. “A microbiota é como um oá
sis quase inexplorado de tantos recursos 

que podem e devem ser utilizados no ma
nejo de diversas doenças, especialmente 
atuando na prevenção”, afirma o estu
dante de Medicina Pablo Cleber Sousa 
Lopes Sales, principal autor do estudo 
que foi orientado pelo biomédico imu
nologista e professor doutor Luan Kelves 
Miranda de Souza. 

O principal interesse do grupo é a 
Epidemiologia, uma vez que a doença 
de Parkinson é bem prevalente e causa 
muito sofrimento devido aos sintomas 
motores como a bradicinesia (lentidão 
de movimentos), rigidez e insta bilidade 
postural, além dos sintomas gastrointes
tinais. Segundo o estudante, é necessário 
buscar na literatura o que pode ser usado 
como ferramenta para esse manejo alter
nativo. “Durante a pes quisa, fomos para 
o conceito do eixo bidirecional entre in
testino e cérebro, que nada mais é do que 
uma intercomunicação, principalmente 
por via do nervo vago e do sistema imune, 
que pode ser a resposta para inúmeros 
problemas de saúde, em especial os que 
surgem com o envelhecimento”, detalha 
Pablo Cleber Sousa Lopes Sales. Os auto
res também observaram uma relação es
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luan Kelves MiranDa De souZaPaBlo sales, lahuan costa, MiKhail Fonseca e alMir vieira – liGa acaDêMica De neurociências 

treita entre doenças inflamatórias intesti
nais (DII) e doenças neurodegenerativas.

Segundo o professor Luan Kelves Mi
randa de Souza, a literatura sugere que 
a maioria dos portadores de DII, como 
doença de Crohn e retocolite ulcerativa, 
tem risco aumentado para desenvolver 
doença de Parkinson devido ao processo 
inflamatório envolvido nessas enfermi
dades. Portanto, a proteção do microbio
ma intestinal surge como uma alternati
va potencial para o desenvolvimento de 
medi das de proteção e prevenção a várias 
doenças. “Inflamação é algo que preci
samos estudar e compreender cada vez 
mais, e já está bem demonstrado que a 

disbiose intestinal leva a um processo in
flamatório importante. Diante dos estu
dos avaliados no trabalho de revisão, po
demos afirmar que a saúde do intestino se 
mostra como um possível agente no de
senvolvimento da doença de Parkinson, 
tendo a microbiota intestinal um papel 
fundamental neste sentido”, completa.

CUIDADOS 
Embora a doença de Parkinson não 

possa ser prevenida ou mesmo diagnos
ticada precocemente com base na micro
biota intestinal, os cientistas sugerem que 
a população preste mais atenção aos sin
tomas gastrointestinais e busquem aju

da especializada se o problema persistir. 
Para o pesquisador Matheus de Castro 
Fonseca, ninguém com constipação in
testinal vai pensar em doença neurodege
nerativa – até porque, muitos indivíduos 
com esses problemas recorrentes fazem 
ressonância magnética funcional e o sis
tema nervoso central aparece íntegro. 
“No entanto, é importante lembrar que 
a microbiota intestinal é fundamental 
para a imunidade e para regular outros 
sistemas orgânicos e, no futuro, pode 
ser que também se transforme em um 
mecanismo para evitar ou minimizar as  
enfermidades neurodegenerativas como 
a doença de Parkinson”, acredita.

avaliaram indivíduos com e sem a doença entre 1996 e 2012. Os 
cientistas identificaram que 10 anos antes dos primeiros sinais 
neuromotores, parte importante daqueles que desenvolveram 
 Parkinson já apresentavam constipação. Em 2016, um grupo do 
CalTech concluiu o estudo ‘Gut microbiota regulate motor deficits and 
neuroinflammation in a model of Parkinson’s disease’, mostrando 
que a microbiota poderia estar diretamente relacionada ao surgi-
mento da doença. O grupo transplantou a microbiota de pacientes 
com Parkinson em camundongos estéreis e os animais começaram 
a desenvolver sintomas gastrointestinais e motores, o que seria um 
indicativo de que alguma ação na microbiota dos indivíduos doen-
tes levou os animais saudáveis a desenvolverem os fenótipos da 
enfermidade. “A partir daí, começaram a surgir centenas de outros 
estudos mostrando que, de fato, existe uma assinatura microbiana 
diferente em pacientes com Parkinson. Só não se sabe, ainda, se 
é uma causa ou consequência da doença”, detalha o pesquisador. 

PROBIÓTICOS 
O estudo piloto ‘Use of probiotics for the treatment of constipation 

in Parkinson’s disease patients’, desenvolvido por pesquisadores ita-
lianos, teve como objetivo avaliar os efeitos do leite fermentado com 
o probiótico Lactobacillus casei Shirota na constipação em pacientes 
com doença de Parkinson. A constipação é um sintoma secundário 
comum em pacientes que sofrem da doença, geralmente tratados 
com terapia dietética, suplementos de fibras solúveis e laxantes 
sem sulfato de sódio. Os efeitos do uso de L. casei Shirota – cepa 
exclusiva da Yakult – nos sintomas gastrointestinais foram avaliados 
em 40 pacientes que sofrem de constipação crônica, que ingeriram a 
bebida láctea fermentada de 65ml contendo 6,5 × 109 UFC de L. casei 
Shirota diariamente, por cinco semanas. Os resultados mostraram que 
a ingestão regular de probióticos pode melhorar significativamente 
a consistência das fezes e os hábitos intestinais em pacientes com 
doença de Parkinson. 
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ESTUDOS COM AS ESPÉCIES 
VERMELHA E VERDE 
MOSTRAM QUE O PRODUTO 
NATURAL PODE COLABORAR 
EM DIFERENTES ASPECTOS

C 
  om propriedades biológicas e 
atividade  anti-infla ma  tória, anti-
oxi dante, imuno  mo duladora, 
anti  viral, antifúngica, antipara-
si tária, antimicrobiana e cicatri-

zante, a própolis é utilizada desde ci-
vilizações antigas – assim como outros 
produtos derivados da abelha –, por pro-
porcionar benefícios valiosos para a saú-
de humana. Formada pela resina que as 
abelhas coletam de brotos, botões florais 
e galhos, e enriquecida com cera, óleos 
e secreções salivares até atingir a com-
posição final, a própolis é utilizada nas 
colmeias como barreira protetora contra 
insetos e ações de microrganismos, como 
fungos e bactérias. O Brasil tem grande 

quantidade de própolis e, com a 
variedade de flora e  espécies 

disponíveis, possui di-

PROPRIEDADES BENÉFICAS DA   PRÓPOLIS

com a doxorrubicina, quimioterápico uti-
lizado no tratamento do câncer. Os pes-
quisadores continuam avaliando tanto a 
forma bruta quanto isolada in vitro e in 
vivo da própolis vermelha, com resulta-
dos promissores. 

Segundo a pesquisadora Thais Petro-
chelli Banzato, os resultados prelimina-
res indicam que a própolis tem atividade 
anti-inflamatória e anticancerígena em 
animais de laboratório, e também se mos-
trou promissora em animais com câncer 
de próstata. “Para crescer, o câncer preci-
sa encontrar um ambiente no qual consi-
ga se proliferar e a própolis possui poten-
cial uso em terapias combinatórias para 
a modulação de processos inflamatórios 
agudos ou crônicos e, potencialmente, 
na prevenção de câncer”, sinaliza. Outra 
questão importante é tratar a própolis 
como uma espécie vegetal para que seja 
conservada, pois, nos últimos anos, a pes-
quisa com a própolis vermelha começou 
a crescer no mundo todo e está sendo 
exportada, diminuindo as chances de 
estudos dentro do País.

ESQUISTOSSOMOSE
Causada pelo Schistosoma mansoni, 

a esquistossomose – também chamada 

fe rentes  tipos com  compo sição química 
variável de acordo com a origem geográ-
fica. Dois estudos recentes mostram que 
as própolis vermelha e verde podem ser 
grandes aliadas da Medicina, proporcio-
nando respostas positivas em pesquisas 
relacionadas às células cancerígenas, 
ação neuroprotetora e cardioprotetora, 
e como anti-helmínticos. 

A doutora em Biologia Celular e Es-
trutural da Universidade Estadual de 
Cam pinas (CPQBA-Unicamp), Thais Pe-
tro chelli Banzato, explica que mais de 
300 compostos já foram relatados nas 
própolis, e cada tipo tem uma informa-
ção em razão de as própolis serem fei-
tas a partir de plantas nativas de cada 
 região. “Estamos realizando pesquisas 
com a própolis vermelha encontrada 
em Alagoas e produzida por abelhas da 
espécie Apis mellifera, que utilizam uma 
resina avermelhada presente nos cau-
les da árvore Dalbergia ecastaphyllum, 
popularmente conhecida como rabo-
de-bugio. O Brasil é o maior produtor 
mundial desse tipo de própolis”, deta-
lha. A própolis vermelha tem composi-
ção química única e, diferentemente das 
demais – que contêm apenas flavonoides 
– também contém isoflavonoides, o que 
a diferencia de outros tipos de própolis e 
sugere novas potencialidades biológicas 
para este produto natural.

O estudo ‘Antiproliferative  flavanoid 
dimers isolated from Brazilian red 
 propolis’, publicado na revista científica 
Journal of Natural Products, identificou 
oito substâncias inéditas da própolis 
vermelha, sendo que duas foram capa-
zes de inibir o crescimento de células 
de câncer de mama, próstata, cérebro 
(glioma) e ovário, levando 50% delas à 
morte em testes iniciais realizados em 

laboratório. O resultado foi alcançado 
após comparar, nos testes in vitro, o 

desempenho das duas substâncias 

thais Petrochelli BanZato
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no Brasil de barriga d’água ou doença 
do caramujo – é a principal enfermida-
de parasitária provocada por helmintos 
e estima-se que, por ano, cerca de 250 
milhões de pessoas sejam infectadas em 
todo o mundo. De grande importância 

valeria Gonçalves e carla alessanDra scorZa
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somose se enquadra no grupo de doen-
ças negligenciadas. Em todo o planeta, 
existe um único medicamento para o 
tratamento – desenvolvido há cerca de 
40 anos – que, embora efetivo, possui 
limitações por não combater a infecção 
precoce causada pelos vermes jovens. Por 
isso, é necessário que o paciente espere 
o ciclo de crescimento do parasita até o 
estágio adulto e de infecção crônica para 
começar o tratamento. Outro ponto ne-
gativo dessa medicação é a resistência 
que alguns vermes podem adquirir após 
sucessivos tratamentos.

O estudo ‘Brazilian red propolis 
 exhibits antiparasitic properties in  vitro 
and reduces worm burden and egg 
 production in an mouse model  harboring 
either early or chronic  Schistosoma 
 mansoni infection’, desenvolvido na 
Universidade Guarulhos, em São Paulo, 

Uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Neurociência do 
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista 
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) 
identificou os efeitos do consumo da própolis verde brasileira nos pa-
râmetros cardiovasculares. Publicado na revista científica  Nutrients, 
o estudo ‘Propolis as a potential disease-modifying strategy in 
Parkinson’s disease: cardioprotective and neuroprotective effects 
in the 6-OHDA rat model’ mostra que a própolis verde minimizou 
a redução da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência 
cardíaca associadas à doença de Parkinson, sugerindo um papel 
cardioprotetor.

“A própolis verde também atenuou a perda neuronal na região 
do cérebro chamada substância negra e reduziu a degeneração da 
fibra estriatal, comprovando que a própolis confere cardioproteção e 
neuroproteção. São dados que mostram que a própolis pode trazer 
importante contribuição no controle de males causados pela doen-
ça de Parkinson”, afirma a pesquisadora Carla Alessandra Scorza, 
professora doutora da disciplina de Neurociência do Departamento 
de Neurologia e Neurocirurgia da EPM-Unifesp. A descoberta poderá 
auxiliar no atual cenário de envelhecimento da população mundial, 
que hoje é composta por 8,5% de idosos, mas, em 2050, será de 
aproximadamente 17%. 

PRÓPOLIS VERDE TEM AÇÃO CARDIOPROTETORA E NEUROPROTETORA

demonstrou que a própolis vermelha bra-
sileira é melhor que o único remédio uti-
lizado mundialmente em vermes jovens. 
O professor doutor Josué de Moraes, pes-
quisador chefe do Núcleo de Pesquisa em 
Doenças Negligenciadas da Universidade 
Guarulhos e autor do artigo publicado no 
Journal of  Ethnopharmacology, afirma 
que a própolis teve grande efetividade 
na eliminação de vermes jovens (60%), 
no entanto, foi menos eficaz nos vermes 
adultos. “Mesmo sendo menos efetiva 
que o fármaco de referência, o uso da 
própolis vermelha em conjunto com o 
medicamento seria importante, uma vez 
que cada um age melhor em fases dife-
rentes do verme. Outra vantagem é que, 
no estudo, a própolis foi administrada 
oralmente em dose única, o que facilita o 
uso, principalmente por aquelas pessoas 
que não costumam dar continuidade ao 
tratamento”, enfatiza.

O envelhecimento é o maior fator de risco para o desenvolvimento 
de enfermidades neurodegenerativas, como a doença de  Parkinson. 
A pesquisadora Valeria Gonçalves, doutoranda na disciplina de 
Neurociência da EPM-Unifesp, deu continuidade aos estudos e os 
primeiros achados sugerem o potencial da própolis verde na terapia 
adjuntiva para a enfermidade, pois eventos bioquímicos como es-
tresse oxidativo e alterações neurológicas podem sofrer influências 
nutricionais de alimentos funcionais como a própolis. 

Josué De Moraes
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Adenilde Bringel

C itada em todos os veículos de imprensa à exaustão durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, a ciência ganhou fama nos 
dois últimos anos. A maior recompensa dessa exposição excessiva foi o fato de muitos cientistas, que até então ficavam em seus 
laboratórios desenvolvendo estudos com seus grupos, se disponibilizaram a conceder entrevistas e esclarecer pontos duvidosos 
sobre a pandemia e suas consequências. Um desses cientistas é a médica imunologista Ester Cerdeira Sabino, professora associada do 
Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias e pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP), que ficou conhecida da população brasileira em 2020 por ter coordenado o grupo de 27 pesquisadores 
que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 em apenas 48 horas, um feito inédito graças aos estudos e à tecnologia que já vinham desenvolvendo. 
Para a cientista, indicada em dezembro de 2021 para a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e que dá nome a um prêmio que estimula a presença 
de mais mulheres pesquisadoras no Estado de São Paulo, é fundamental que a população conheça, cada vez mais e melhor, a produção científica 
nacional para entender como funciona e porque, nem sempre, os cientistas terão todas as respostas para todas as perguntas. 

se confirme que não houve nenhum 
erro, porque é assim que se faz ciência. 
Primeiro, o artigo deve ser submetido a 
uma revista científica, alguém lê os da-
dos e aprova a publicação. E só depois se 
divulga para a imprensa. Na pandemia, 
muitas vezes, a imprensa já procurava o 
cientista no momento em que depositava 
o preprint. Acho que temos de melhorar 
todos os grupos, desde como a imprensa 
faz as entrevistas, com jornalistas mais 
treinados; melhorar e aumentar o nú-
mero de pessoas que divulgam ciência 
como uma forma de profissão e treinar 
o cientista para fazer esse percurso. Em 
geral, o pesquisador que está trabalhan-
do e buscando os dados não tem muito 
tempo para ficar falando sobre seus es-
tudos, no entanto, acredito que todos já 
entenderam que é importante falar. 

Quem trabalha com ciência sabe que 
pesquisas levam tempo e podem tra-
zer resultados novos e surpreenden-
tes a cada etapa. Será que a população 
consegue entender esse processo?
Quando não há urgência, acho que temos 
de divulgar os  achados sempre somente 
depois que foram publicados, e a melhor 
forma seria que os jornais falassem de 
resultados publicados, mas que podem, 
com o tempo, ser alterados. Para enten-
der isso, a população  precisa aprender 
como a ciência funciona, porque é um 
processo que traz algumas descobertas. 
E isso depende muito do comunicador, 
que deve explicar cada vez mais as limi-

A RESPONSABILIDADE DE INFORMAR SOBRE A CIÊNCIA

A ciência foi muito exposta durante a 
pandemia. Esse excesso de informa-
ção foi bom para a população?
Acho que a população sabe muito pouco 
sobre ciência e isso estava afetando as 
universidades do Brasil, porque as dei-
xava muito pouco visíveis. Era fácil dizer 
que o pessoal nas universidades públicas 
não estava fazendo nada, porque real-
mente não havia visibilidade das pesqui-
sas. Eu, que tinha sido dirigente do Ins-
tituto de Medicina Tropical da FMUSP, 
estava preocupada porque estávamos 
conversando mal com a população e 
não estávamos sabendo informar direi-
to. Quando chegou a epidemia, a lógica 
seria ter um foco na ciência, porque era 
dos grupos científicos dos vários países 
que sairiam as respostas e as soluções. O 
fato de a população estar interessada nas 
informações científicas foi importante, 
assim como foi importante ouvir os pes-
quisadores e divulgar a informação de 
boa qualidade. Na medida em que a po-
pulação aprende o que é ciência, de onde 
vem e como é feita, aos poucos consegue 
melhorar sua capacidade de entender o 
que os cientistas produzem. Eu acho que 
essa exposição científica na pandemia foi 
muito válida.

As discussões que dominaram as mí-
dias sociais e a própria imprensa po-
dem ter prejudicado o entendimento 
da população leiga sobre a seriedade 
de alguns estudos científicos?
Ao contrário, eu penso que contribuiu, 
principalmente ao ver a quantidade de 

cientistas respondendo perguntas. Tí-
nhamos duas questões diferentes: uma 
sobre o entendimento da epidemia e a 
outra sobre a leitura que, muitas vezes, 
podia ser feita pelos divulgadores – que 
foram se especializando em divulgar a 
ciência. A própria imprensa precisaria 
ter mais pessoas treinadas para enten-
der a ciência, jornalistas especializados 
em ciência como existem os repórteres 
especializados em economia, esportes, 
política. Precisamos de mais  jornalistas 
especializados em ciência, porque a com-
preensão do público será muito mais fácil 
por esse meio; assim como de mais cien-
tistas que possam repassar o conteúdo 
dos seus estudos de forma mais clara. O 
cientista tem de ser responsável, princi-
palmente com os dados que está geran-
do; deve seguir as regras da ciência e só 
divulgar seus resultados para a impren-
sa depois que divulgou em algum meio 
científico, mesmo que seja ainda um pre-
print, ou seja, um artigo que não passou 
pela tradicional revisão por pares, que é 
um tipo de avaliação de trabalhos bem 
característico dos periódicos e das revis-
tas científicas. 

Durante a pandemia, essa lógica foi 
seguida por todos os cientistas?
Na verdade, tudo aconteceu muito rá-
pido e as pessoas sequer tinham um có-
digo de conduta, o que explica algumas 
divulgações de resultados fora desses 
padrões. O ideal é que todo resultado 
científico seja divulgado só depois que 
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tações de um estudo. Se formos esperar 
a resposta final da ciência, nunca vamos 
divulgar nada! Mas essa contradição tem 
de ser explicada ao público! O indivíduo 
leigo que ouve a notícia precisa ser infor-
mado de como funciona a ciência para 
entender que o conhecimento da ciência 
é cíclico, tem idas e vindas. Temos de to-
mar cuidado quando falamos, temos de 
escolher os trabalhos que vamos divulgar, 
e o jornalista precisa estar bem treinado 
para que possa fazer essa divulgação o 
mais próximo do que é a realidade, com 
as limitações do estudo apresentadas de 
maneira bem clara no texto jornalístico.

A pandemia de Covid-19 foi o maior 
desafio dos cientistas da sua geração?
Ainda acho que o HIV foi e é o mais di-
fícil de todos os vírus que já surgiram, 
porque até hoje não temos uma vacina. 
A pandemia da Covid-19 foi forte e muito 
rápida, mas a epidemia de HIV ainda é 
um problema muito grande no mundo e 
o fato de não termos uma vacina torna 
essa situação ainda mais delicada. 

Seus principais estudos estão relacio-
nados ao HIV?
Meus primeiros trabalhos foram em HIV, 
mas eu era jovem e ainda estava na fase 
de treinamento. Assim, os meus melhores 

A RESPONSABILIDADE DE INFORMAR SOBRE A CIÊNCIA

trabalhos foram em Covid. Mas comecei 
com o HIV e trabalhei junto com a co-
munidade de cientistas por alguns anos. 
Parei de trabalhar com HIV e foquei mais 
em doenças transmissíveis pelo sangue 
quando fui para a Fundação Pró-Sangue 
e, quando entrei no IMT-USP, fui traba-
lhar com doenças tropicais e doenças 
emergentes até chegar na Covid-19.

Quais são os maiores desafios da ciên-
cia contemporânea?
Acho que a ciência mudou muito desde 
que comecei a trabalhar, porque hoje é 
uma ciência muito mais participante. 
Temos de formar grandes grupos, com 
várias pessoas trabalhando em partes 
diferentes para se chegar a alguma con-
clusão, porque a ciência atual depende 
dessa conexão. O cientista não é mais 
um indivíduo isolado, fazendo um tra-
balho com o seu grupo e competindo com 
outros. Atualmente, a ciência tem de ca-
minhar para um lado mais colaborati-
vo, com grandes grupos, o que torna o 
cientista mais anônimo diante de tantas 
pessoas trabalhando. 

Havia muita competição, no passado, 
entre os cientistas?
O sistema da ciência depende de recur-
sos das agências de fomento, e existe uma 

    "...Precisamos de mais 
jornalistas especializados em 

ciência, porque a compreensão do  
público será muito mais fácil  

por esse meio; assim como de  
mais cientistas que possam  

repassar o conteúdo dos seus 
estudos de forma mais clara." 

competição para publicar nas melhores 
revistas e, com isso, obter os melhores re-
cursos. Quando um cientista vai pedir re-
curso para uma agência financiadora de 
pesquisa, um dos fatores para conseguir 
a verba é justamente a sua capacidade 
de produção, de publicação. As agências 
não têm uma métrica de trabalhos em co-
laboração, mas de quanto aquele autor 
publicou. Então, existe uma competição 
para obter recursos e publicar, porque 
o próprio sistema é desta forma. Cada 
vez mais, não conseguimos publicar em 
grandes revistas se não trabalharmos 
com muita gente. Hoje, temos de pensar 
em como refazer todo o gerenciamento 
de recursos da ciência pensando nisso e 
favorecendo os grandes grupos.

Qual é sua opinião em relação à par-
ceria público-privada para a ciência? 
Acho que é importante, e já existem 
novas leis no Brasil para favorecer que 
a indústria trabalhe junto com o cien-
tista. Mas não acho que essa deva ser a 
única fonte; o governo tem de continuar 
contribuindo, como acontece nos Estados 
Unidos, por exemplo. Muitas pessoas têm 
a impressão de que, nos Estados Unidos, 
o maior recurso de pesquisa vem da área 
privada e não é verdade; a maior par-
te dos recursos vem do governo para as 
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universidades – que, aliás, são privadas. 
Nos Estados Unidos existe esse reconhe-
cimento, por parte da sociedade, de que 
tudo que o governo investe em pesquisa 
acaba gerando produto e riqueza para 
o país. Muitas das pesquisas demoram 
20, 30 anos para gerar um produto, mas, 
mesmo assim, essas pesquisas básicas 
são muito importantes. Por outro lado, 
temos de favorecer a pesquisa que vai ge-
rar rapidamente um produto e que vai 
retornar para a sociedade e, dessas, acho 
que é importante que a indústria parti-
cipe. Seria interessante que se criasse no 
Brasil a infraestrutura necessária para 
que também tivesse pesquisa e desen-
volvimento na indústria, o que hoje não 
acontece. A maioria da nossa indústria 
não tem uma área de pesquisa e desen-
volvimento interna e investe pouco nas 
universidades locais. A única forma de 
mudar isso é dar incentivos locais para 
que se façam estudos em conjunto com a 
indústria. Um bom exemplo é o da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp): se uma indústria 
quiser fazer um projeto de pesquisa que 
ainda esteja em uma fase muito arrisca-
da, a Fapesp coloca metade do recurso 
que a indústria aplicar, desde que seja 
feita com universidades de São Paulo. 
Esse tipo de incentivo precisa aumentar, 
e as indústrias precisam conhecer e saber 
onde procurar. 

A senhora deu nome a um prêmio 
criado para estimular mulheres na 
ciência. Qual é a importância dessa 
iniciativa?
Temos visto, sistematicamente, uma di-
minuição da subida das mulheres dentro 
da carreira acadêmica, o que é muito es-
tranho, uma vez que há muitas mulheres 
na academia e somos a maioria buscan-
do recursos para pesquisas. No entanto, 
somos minoria como pesquisadoras com 
bolsas de prestígio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). O porquê isso acontece e 
em qual momento da carreira não está 
claro, mas são pequenas dificuldades 
sempre. Um exemplo está no momento de 
montar uma comissão para apresentar 
papers em congressos: se não prestarmos 
atenção, a comissão será 80% formada 

por homens. Afinal, se são os homens 
que falam mais, só vamos lembrar dos 
homens. Esse é o problema e, se olharmos 
para a carreira, veremos que isso acon-
tece todos os dias. E esse esforço não tem 
de ser dos homens, mas das mulheres! O 
primeiro passo para mudarmos isso é a 
mulher se conscientizar de seus peque-
nos obstáculos. A síndrome do impostor 
é muito mais comum em mulheres, por 
isso, acho muito importante, pelo menos, 
trazer essa pauta à discussão. Nunca 
tinha parado para pensar nisso, mas, 
quando parei, vi que não estava certo. 
Não é um acaso! Neste sentido, acredito 
que o prêmio será um estímulo, uma vez 
que o objetivo é valorizar pesquisadoras 
que contribuam para o desenvolvimento 
científico no Estado de São Paulo. 

O fato de a senhora ter sido indicada 
para a Academia Brasileira de Ciên-
cias foi um marco na carreira?
Sem dúvida, para mim é muito impor-
tante ter sido escolhida. Aliás, a própria 
Academia tinha poucas mulheres e este 
foi o primeiro ano que chamaram mais 
mulheres do que homens. Só comecei 
em maio a conhecer os membros e como 
tudo funciona, mas estou com uma boa 
expectativa. Nunca fui ligada a socieda-
des. Normalmente, prefiro focar a maior 
parte do meu tempo na pesquisa. No en-
tanto, acho interessante que os cientistas 
estejam unidos para melhorar a qualida-
de da ciência no Brasil.

 
É preciso quebrar estereótipos e mos-
trar para os jovens que qualquer inte-
ressado pode praticar ciência?
Realmente, a ciência sempre foi muito es-
tereotipada nos desenhos animados e nos 
filmes, que mostram aqueles cientistas 
meio maluquinhos e, às vezes, até do mal. 
Essa caricatura precisa ser trabalhada, 
no dia a dia, principalmente nas escolas. 
Quanto mais a universidade conseguir 
sair dos seus muros e falar com a escola, 
mais vamos conseguir quebrar esse este-
reótipo. A USP tem feito isso para alunos 
do segundo grau, abrindo as portas da 
universidade para os estudantes visita-
rem, conhecerem e saberem o que faze-
mos. Graças a essa iniciativa, aumentou 
muito a busca pela USP,  principalmente 

pela população de baixa renda que, 
em geral, acha que a universidade está 
muito distante. Precisamos colocar esse 
desejo nos alunos das escolas públicas e 
estimulá-los a entrar na universidade e 
fazer pesquisa.

A senhora foi uma das cientistas a se-
quenciar o genoma do SARS-CoV-2 em 
apenas 48 horas em 2020, um recorde 
na América Latina. Como conseguiram 
fazer o sequenciamento tão rápido?
Desde a epidemia de zika estávamos 
trabalhando com um grupo da Oxford 
University, na Inglaterra, na tentativa de 
melhorar a tecnologia de sequenciamen-
to para que desse resposta em tempo real. 
Esse era o nosso objetivo e, em abril de 
2019, recebemos um recurso razoável da 
Fapesp para tocar esse projeto junto com 
a universidade inglesa. Estávamos tra-
balhando com arboviroses e fomos me-
lhorando a tecnologia. Fizemos o sequen-
ciamento do zika vírus, nosso estudo foi 
capa da revista Nature em 2017, mas, 
um ano depois, quando trouxemos os re-
sultados, não tinha mais zika. Portanto, 
o foco era melhorar as tecnologias para 
quando tivéssemos uma emergência em 
epidemia, para que a ciência começasse 
a dar dados exatamente no momento em 
que a epidemia começasse. Precisávamos 
de informação em tempo real, porque 
tudo que se fazia em termos de sequen-
ciamento era muito depois. Estávamos 
nos preparando com o grupo do Instituto 
Adolfo Lutz para fazer o sequenciamento 
do vírus da dengue, no começo de 2020, 
porque achávamos que a epidemia de 
dengue seria muito grande naquele ano, 
e queríamos sequenciar e ver qual infor-
mação daríamos sobre essa epidemia em 
tempo real. Só que não chegou a dengue, 
chegou a Covid-19, por isso conseguimos 
fazer o processo rapidamente. 

Qual foi a importância desse sequen-
ciamento para o enfrentamento da 
pandemia no Brasil?
O sequenciamento nos permitiu entender 
como estava o vírus. Para ter uma ideia, 
a Itália – onde a epidemia ganhou mais 
força no início de 2020 – até tinha se-
quenciado um vírus de um casal chinês 
que testou positivo, mas a epidemia da 
Itália não foi por esse vírus e, naquele 
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momento, eles ainda não tinham dados 
do vírus que causava a epidemia no país. 
O nosso não foi o trabalho fundamental 
da pandemia, mas foi importante. Não 
lembro quantas sequências já tinham 
sido feitas na época, mas eram poucas 
e não chegavam a 100 no mundo. Aqui 
no Brasil, isso chamou muito a atenção 
da imprensa e, talvez, esse dado científico 
tenha sido a nossa grande contribuição 
para a Covid-19. Não foi a informação 
mais fundamental, mas foi  importante 
no sentido de mostrar prontidão, de 
mostrar que o cientista estava na pauta. 
Embora os dados e as análises de evolu-
ção para usar em testes sejam pautados 
pelas sequências de todos os grupos, 
mostramos que estávamos prontos e 
isso, de alguma forma, causou comoção 
na população. Nosso paper principal de 
sequenciamento foi publicado em junho 
de 2020 na revista Science e, neste mo-
mento, já tínhamos sequenciado 400 
amostras e conseguimos descrever a 
evolução da epidemia no Brasil durante 
a pandemia. Portanto, nossa primeira 
e grande contribuição foi esse trabalho 
e, depois, fizemos mais dois trabalhos 
maiores, que também foram publicados 
na Science: um sobre a taxa de ataque 
em Manaus e outro sobre a detecção e 
descrição da variante Gama.

Seu grupo está pronto caso surja outra 
variante importante ou outro vírus?
Não somos um grupo de vigilância – 
quem trabalha com vigilância no Brasil 
é o Instituto Adolfo Lutz e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Nossa contri-
buição é sempre desenvolver ferramen-
tas, treinar, facilitar essa vigilância e 
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O cientista é treinado 
para pensar diferente 
da população, sempre 
olhando a realidade 

com dúvida. 

criar novas formas de responder a uma 
epidemia. Mas é muito importante saber 
como fazer a vigilância em animais, em 
mosquitos, para identificar quais vírus 
estão circulando no meio ambiente. Nos-
so foco daqui para frente será muito neste 
sentido.

Seu grupo achava que haveria uma 
grande epidemia de dengue quando 
apareceu a Covid. Como a dengue vem 
se comportando?
 A dengue diminuiu em 2020, até porque 
houve uma diminuição da mobilidade 
em razão do isolamento social, e a trans-
missão não levou a uma epidemia, mas, 
agora, a dengue está voltando. Estamos 
trabalhando novamente com a dengue e 
acho que é um problema que continua e 
é muito importante.

A doença de Chagas também é uma 
das suas linhas de pesquisa?
O meu foco sempre foi doenças trans-
missíveis pelo sangue, e Chagas é uma 
delas. Quando me tornei professora da 
Universidade de São Paulo e fui para o 
Instituto de Medicina Tropical, foquei 
mais nas doenças tropicais do que na 
questão da transfusão sanguínea, e foi 
aí que comecei a estudar Chagas, entre 
outras doenças emergentes. Mas, se eu 
pudesse, focaria mais em doença de Cha-
gas, que é muito importante e só tem um 
medicamento disponível, desenvolvido 
na década de 1970. A doença de Chagas é 
extremamente negligenciada, tem muita 
gente infectada e muita gente morrendo. 
Existe um tratamento que não é perfeito, 
mas deveria ser empregado, e em várias 
regiões rurais do Brasil ainda há doentes 
que sequer recebem o tratamento. Mesmo 

na cidade de São Paulo, muitos indiví-
duos não são testados e não são tratados. 
A doença de Chagas é uma realidade em 
toda América Latina, e o país mais afe-
tado é a Bolívia. 

A doença de Chagas é muito recorren-
te no Brasil?
Sim. Existe um apagão em relação à 
doença de Chagas, como se as autori-
dades de saúde não quisessem ver o 
número de pessoas infectadas, que deve 
ser próximo a 1 milhão no Brasil. Este 
é mais ou menos o mesmo número do 
HIV, só que não se faz um programa de 
doença de Chagas, nunca se fez! E exis-
tem consequências para muitas pessoas, 
que acabam morrendo de insuficiência 
cardíaca sem terem feito o tratamento. 
Além disso, tem muita pesquisa que pre-
cisa ser feita sobre essa enfermidade. Ou-
tro problema é que estamos detectando 
a volta da doença de Chagas, porque 
tínhamos controlado a transmissão ve-
torial em muitas regiões do País, mas o 
desmatamento está fazendo com que o 
agente transmissor Triatoma infestans, 
conhecido como barbeiro, volte para 
dentro das casas. E pode ser que vol-
temos a ter casos agudos da doença se 
não começarmos a voltar a fazer algum 
tipo de vigilância. Na medida em que 
não existem outros mamíferos para se 
alimentar a não ser os seres humanos, os 
barbeiros estão começando a se adaptar 
e entrando nas cidades, e isso é um pro-
blema importante.

O que resume, para a senhora, o papel 
de um cientista?
O cientista é treinado para pensar di-
ferente da população, sempre olhando 
a realidade com dúvida. A função é 
tentar chegar o mais próximo possível 
dessa realidade, buscando desenvolver 
ferramentas para melhorar a vida das 
pessoas – no nosso caso, para melhorar 
a saúde das pessoas. O cientista tam-
bém olha a realidade sempre com um pé 
atrás, sempre com dúvida, para checar 
dados e repensar se aquilo que encon-
trou está certo. Acho que esse é o papel 
do cientista; duvidar e buscar resultados 
cada vez melhores para o entendimento 
da realidade. 
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PROBLEMAS SÃO COMUNS EM INDIVÍDUOS  
COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CÂNCER

O 
Laboratório de Desenvolvi-
mento e Inovação do Instituto 
Butantan, em São Paulo, realiza 
estudos com componentes das 
glândulas salivares de animais 

hematófagos há décadas, principalmen-
te das espécies brasileiras, inicialmente 
com sanguessugas e, posteriormente, 
com carrapatos. Em 2017, o grupo do 
Instituto Pasteur da Tunísia procurou a 
instituição de pesquisa brasileira com 
a intenção de estudar mais de perto as 
glândulas salivares do carrapato, que é 
um parasita dos camelos do deserto do 
Saara chamado Hyalomma dromedarii. 
Com a parceria, os pesquisadores conse-
guiram constatar que uma molécula en-
contrada na saliva desse carrapato tem 
potencial para ajudar a tratar distúrbios 
da coagulação, comuns em indivíduos 
com doenças cardiovasculares e câncer.

O estudo, que foi publicado na re-
vista científica Toxins em dezembro de 
2021, identificou que a molécula dro-
maserpina era capaz de inibir o prin-
cipal fator da coagulação, a trombina, 
proteína essencial para a formação dos 
coágulos sanguíneos, além de interferir 
na agregação das plaquetas – células da 
corrente sanguínea responsáveis pela 
coagulação. Segundo a pesquisadora 
científica Fernanda Faria, diretora téc-
nica de serviço do Laboratório de De- FernanDa Faria

Elessandra Asevedo 
Especial para Super Saudável

senvolvimento e Inovação do Instituto 
Butantan, para combater as reações 
do hospedeiro, de maneira geral, os 
carrapatos secretam saliva no local da 
picada, um coquetel de moléculas bio-
logicamente ativas exibindo atividades 
anticoagulantes, antiplaquetárias, vaso-
dilatadoras, anti-inflamatórias, imuno-
moduladoras e inibidoras da resposta à 
dor e coceira. 

“Sendo assim, é esperado que na sa-
liva de diferentes carrapatos existam es-
ses tipos de moléculas. No entanto, elas 
podem ser estruturalmente diferentes 
em espécies distintas e, apesar de tra-
zerem respostas semelhantes para o pa-
rasita, podem ter diferentes estratégias 
de ação”, enfatiza. A dromaserpina foi 
caracterizada quanto à sua estrutura e 
principal função biológica, e a atividade 
inibitória sobre a trombina foi confirma-
da das mais variadas formas, como en-
saios de coagulação globais, interação 
molécula-molécula e avaliação da ação 
na função direta que a trombina tem so-
bre as plaquetas. Os cientistas também 
comprovaram que existe a formação de 
um complexo entre o inibidor e a trom-
bina, e que essa ação foi potencializada 
na presença de heparina – um anticoa-
gulante comumente utilizado na clínica 
médica. A ação da molécula também foi 
estudada em outras proteínas envolvi-
das na coagulação, porém, ocorreu de 
maneira menos intensa.

SALIVA DE CARRAPATO 
CONTRA DISTÚRBIOS  
DA COAGULAÇÃO 

PESQUISA

A busca por novas moléculas vem 
sendo explorada para focar em novos in-
teresses farmacêuticos que podem ser-
vir como drogas potenciais contra uma 
variedade de doenças. “Tendo em vista 
que a trombina, alvo de ação da nossa 
molécula, está intimamente envolvida 
em outros processos celulares, ainda te-
mos um vasto campo de investigações 
com a dromaserpina. Um exemplo é 
avaliar sua ação em modelos celulares 
de inflamação e câncer, entre outros”, 
pontua a pesquisadora Fernanda Faria, 
ao ressaltar que o resultado apresenta-
do é apenas o primeiro passo para a 
busca de um novo fármaco, pois ainda 
há um longo caminho a ser percorrido 
antes mesmo de iniciarem os estudos 
in vivo. 
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TECNOLOGIA

DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM IMPRESSORA 3D NA 
UNICAMP SE AUTODEGRADA APÓS CUMPRIR A FUNÇÃO

O 
desenvolvimento de tecno-
logias biomédicas para a enge-
nharia de tecidos e para os sis-
temas de liberação controlada 
de fármacos demanda novas 

plataformas de biomateriais degradáveis 
que possam evitar complicações tardias 
em dispositivos de implante. Um desses 
dispositivos é o stent intracoronário. Con-
feccionado na forma de pequenas malhas 
metálicas tubulares, o dispositivo é ex-
pandido por um cateter balão dentro das 
artérias acometidas por placas ateroscle-
róticas que causam deficiência de irriga-
ção do músculo cardíaco, restaurando 
o fluxo sanguíneo para evitar infartos. 
Com o estudo ‘Biomateriais absorvíveis 
e tópicos para a liberação localizada de 
óxido nítrico’, pesquisadores do Instituto 
de Química da Universidade Estadual de 
Campinas (IQ-Unicamp) pretendem tor-
nar o implante cardíaco mais eficiente.

Por se tratar de um dispositivo peque-
no e delicado, os pesquisadores testaram 

NOVO STENT INTRACORONÁRIO 

a estratégia da impressão 3D na confec-
ção de stents poliméricos e utilizaram o 
polímero em resina líquida que se torna 
sólida na presença de luz – processo de 
fotorreticulação –, o que significa que um 
feixe de luz ‘esculpe’ o stent conforme de-
senhado previamente no computador. O 
dispositivo também é capaz de liberar no 
local do implante o óxido nítrico (NO), 
substância gasosa utilizada para inibir 
a formação de trombos, dilatar vasos 
sanguíneos, estimular a regeneração do 
endotélio vascular (camada celular que 
reveste o interior dos vasos sanguíneos) e 
bloquear a proliferação das células mus-
culares lisas que formam o tecido cicatri-
cial responsável pela reoclusão da artéria. 

“Nosso objetivo é o desenvolvimento 
de polímeros que liberam NO, mas, como 
se trata de um gás, sintetizamos ‘molécu-
las doadoras de NO’ que sofrem reação 
dentro do polímero e liberam lentamente 
a substância gasosa. Além da liberação do 
NO, que é o nosso ‘medicamento’, o stent 
é absorvível e  flexível. Para  implantar, 
basta comprimi-lo na ponta de um cateter 

balão e, no local da obstru ção, empurrá -
lo para fora, permitin do que se expanda 
por força elástica junto com a expansão 
do balão. A combinação  dessas caracterís-
ticas é uma novidade, por isso, um pedido 
de patente desses stents já foi deposita-
do no Institu to Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI)”, afirma o professor 
doutor Marcelo Ganzarolli de Oliveira, 
coordenador do projeto.  Testes biológi-
cos preliminares com células endoteliais 
em meio de cultura  mostraram que essas 
células estão aderindo na superfície do 
stent, o que é bastante promissor. A pró-
xima fase dos estudos biológicos prevê o 
implante em modelo animal, provavel-
mente na aorta abdominal de ratos.

    EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA E BENEFÍCIOS AOS PACIENTES 
Os stents intracoronários usados inicialmente eram inteiramente 

metálicos, mas, a partir dos anos 1990, a ocorrência de casos de 
reoclusão da artéria dentro do stent (reestenose intrastent) – resul-
tante da resposta cicatricial ao trauma mecânico causado pelo pró-
prio stent – motivou o desenvolvimento dos ‘stents farmacológicos’ 
revestidos com polímeros que liberam fármacos antiproliferativos 
– os mesmos usados em quimioterapia. No entanto, esses fárma-
cos inibem não só a proliferação das células musculares lisas, que 
migram para o interior do stent e levam à reestenose, mas também 
das células endoteliais que recobrem o interior de todos os vasos e 
deveriam recobrir a face interna do stent, impedindo que o contato 
do sangue com o polímero possa levar à formação tardia de trombo. 

Para contornar a complicação foram desenvolvidos stents feitos 
inteiramente de polímeros absorvíveis pelo organismo, que também 

liberam fármacos antiproliferativos e que ‘desaparecem’ depois de 
cerca de três anos. Porém, a continuidade da ocorrência de trombo-
se tardia e dificuldades de manufatura fizeram com que o primeiro 
stent absorvível, lançado em 2012, fosse retirado do mercado 
em 2015. “É neste cenário que nossos stents 
poliméricos podem trazer uma novidade 
transformadora, pois são elásticos e 
absorvíveis, podem ser fabricados com 
facilidade por impressão 3D e liberam 
NO, uma molécula que inibe a prolife-
ração das células musculares lisas 
e, ao mesmo tempo, estimula a 
proliferação das células endote-
liais”, afirma o pesquisador. 

Marcelo GanZarolli De oliveira
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PROBIÓTICOS SÃO ENVIADOS      AO ESPAÇO
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE LCS 
LIOFILIZADO E ENCAPSULADO NA 
ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL

Takafumi Sakai1, Yasuhiro Moteki1, Takuya Takahashi1,  
Kan Shida1, Mayumi Kiwaki1, Yasuhisa Shimakawa1,  

Akihisa Matsui1, Osamu Chonan1, Kazuya Morikawa2,3,  
Toshiko Ohta2,3, Hiroshi Ohshima3; Satoshi Furukawa3 

1 Yakult Central Institute, Yakult Honsha Co.;  
2 Division of Biomedical Science,  

Faculty of Medicine, University of Tsukuba; 
3 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

M 
 ais de 50 anos se passaram desde que a humani-
dade começou a explorar o espaço sideral. Graças 
aos esforços contínuos dos astronautas, bem como 
dos cientistas espaciais, várias descobertas sobre 
a fisiologia do corpo humano no espaço foram re-

latadas. O estabelecimento da Estação Espacial Internacional 
(ISS) acelerou as investigações sobre as respostas fisiológicas 
a estadas prolongadas no espaço. Evidências acumuladas su-
gerem que a exposição em longo prazo ao ambiente espacial 
pode afetar negativamente a função imunológica humana. O 
enfraquecimento do sistema imunológico aumenta o risco de 
doenças infecciosas ou mesmo de câncer. Com ob-
jetivo futuro de explorar a fundo a Lua 

ou Marte, é essencial que sejam estabelecidas medidas para 
combater a supressão do sistema imunológico.

Os probióticos são definidos pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO-OMS) como 
‘microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do 
hospedeiro quando administrados em quantidades adequa-
das’. A administração de determinados probióticos modula a 
função imunológica e ajuda a fornecer um bom equilíbrio da 
microbiota intestinal, aumentando a abundância de bactérias 
benéficas, como bifidobactérias e lactobacilos, e diminuindo 
a abundância de bactérias nocivas. Acumulam-se evidências 
de que um desses probióticos eficientes, o Lactobacillus casei 
Shirota (L. casei YIT 9029; LcS) pode elevar a imunidade ina-
ta e, em particular, aumentar a atividade das células Natural 
Killer (NK), provavelmente por meio da indução da produção 
de interleucina (IL)-12 por monócitos/macrófagos. 

O LcS chega vivo ao intestino e equilibra a microbiota in-
testinal, e tem um longo histórico de uso seguro em alimentos 
(mais de 80 anos), tendo sido certificado pela Food and Drug 
Administration (FDA), órgão que regulamenta alimentos e me-
dicamentos nos Estados Unidos – como ‘Geralmente Reconhe-
cido como Seguro’ (Generally Recognized as Safe – GRAS). 
Considerando sua eficácia e segurança, o LcS tem potencial 

ARTIGO CIENTÍFICO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO
A 8ª missão comercial de reabastecimento (Spx-8) da espaço-

nave SpaceX/Dragon foi usada para o lançamento das amostras 
(FS) do ‘Probiotic Package’ à ISS e pelo retorno à Terra. Após um 
mês de armazenamento na ISS, o FS foi devolvido à Terra com 
sucesso e sem danos à embalagem externa, às cápsulas, ao regis-
trador de dados de temperatura ou Bio PADLES. Foram avaliadas 
as variações de temperatura do FS e os controles em solo nos 
Estados Unidos (GC-US) e no Japão (GC-JP). O FS foi mantido em 
temperatura ambiente em uma faixa entre 19oC e 24,5oC desde 
o armazenamento no armazém em Houston até o retorno à Terra 
proveniente da ISS, com temperatura média de 21,5oC. Durante o 

armazenamento na ISS (entre 10 de abril de 2016 e 12 de maio 
de 2016, hora padrão japonês; JST), a temperatura variou entre 
20oC e 24,5oC. GC-US e GC-JP foram mantidos estáveis em cerca 
de 20oC a 22oC durante o período correspondente. 

Os produtos do estudo foram mantidos de 4oC a 10oC durante 
outros períodos (leia mais em materiais e métodos), exceto du-
rante a exposição temporária à temperatura ambiente – quando 
foram removidos dos refrigeradores. Em relação aos resultados 
dosimétricos para o FS durante um mês de armazenamento na 
ISS, a dose total absorvida foi de 8,53 ± 0,67 mGy em água, e a 
dose equivalente total foi de 17,08 ± 1,39 mSv. A taxa de dose 
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PROBIÓTICOS SÃO ENVIADOS      AO ESPAÇO
para uso no combate a possíveis problemas imunológicos em 
tripulantes que permanecem no espaço por longos períodos 
de tempo. Para avaliar sua eficácia, foi iniciado um projeto de 
pesquisa espacial humana em cooperação com os astronautas 
que permanecem na ISS.

Manter refrigerados produtos que contêm microrganismos 
é uma maneira eficiente de prolongar sua vida útil, mas um dos 
desafios do uso de probióticos na ISS é o uso limitado de refri-
geração. Além disso, em termos de requisitos operacionais na 
estação, é essencial evitar a difusão de materiais probióticos no 
ambiente de microgravidade para evitar danos aos dispositivos 
mecânicos. Para lidar com esses desafios, foi desenvolvida uma 
cápsula contendo LcS liofilizado (cápsula LcS) que é capaz de 
mantê-lo vivo por longos períodos em temperatura ambien-
te. Para os experimentos espaciais, também foi criada uma 
embalagem contendo as cápsulas LcS (‘Probiotic Package’) 
específica para atender aos requisitos operacionais da ISS. O 
‘Probiotic Package’ foi lançado ao espaço e armazenado na 
ISS por um mês. A embalagem foi recuperada da ISS e, em 
seguida, foram avaliados os efeitos das condições ambientais 
(temperatura e doses de radiação espacial) e as propriedades 
básicas do LcS em comparação com os controles que estavam 
armazenados na Terra durante o mesmo período.

ESTRUTURA DA EMBALAGEM 
Para evitar a difusão das cápsulas danificadas durante o 

transporte, inclusive durante seu lançamento na nave de rea-
bastecimento para a ISS, as cápsulas LcS foram embaladas duas 
vezes em um press-through-package (PTP) como embalagem 
primária e um envelope laminado de alumínio como emba-
lagem secundária. Dessecantes foram incluídos no interior 
do envelope laminado de alumínio para evitar a absorção de 
umidade pelo LcS liofilizado. Uma embalagem do probiótico 
continha quatro peças de folhas de PTP, com 40 cápsulas (10 
cápsulas/folha) no total.

Um registrador de dados de temperatura e um dosímetro 
passivo para experimentos da ciência da vida para espécimes 
biológicos no espaço (Bio PADLES; JAXA, Tsukuba, Japão) fo-
ram colocados nas embalagens para monitorar a temperatura 
ambiental e as doses de radiação espacial. A estabilidade dos 
materiais e a estrutura do ‘Probiotic  Package’ foram revisa-
das pelo Serviço de Garantia de Missão e Segurança Humana 
no Espaço da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão 
(JAXA) e pelo Departamento de Garantia de Segurança e Pro-
duto da Japan Manned Space Systems Corporation (Tóquio, 
Japão), com as embalagens sendo previamente aprovadas 
para lançamento à ISS.

absorvida do FS foi de 0,26 ± 0,02 mGy/dia e a taxa de dose 
equivalente de 0,52 ± 0,04 mSv/dia. Esses valores foram apro-
ximadamente 130 vezes maiores do que os observados no GC-JP 
(0,002 mGy/dia e 0,004 mSv/dia, respectivamente).

SOBREVIVÊNCIA DO LCS DURANTE O ARMAZENAMENTO 
Foram avaliadas alterações longitudinais na quantidade de LcS 

viáveis (unidades formadoras de colônias – UFC). A quantidade 
média de LcS viável foi de 2,12 × 1011 UFC/g pó na linha basal 
(medido logo após embalar o produto do estudo), e diminuiu gra-
dualmente durante o período do estudo, como também foi obser-

vado nos controles em solo. Cerca de seis meses após o início do 
experimento, a quantidade de LcS no FS atingiu 1,05 × 1011 UFC/g 
pó (49,5% do valor inicial). Os valores em GC-US e GC-JP foram de 
8,05 × 1010 UFC/g pó (38,0%) e 9,03 × 1010 UFC/g pó (42,6%), 
respectivamente. Ao final do período de estudo, a viabilidade do 
LcS também foi avaliada através da permeabilidade da mem-
brana celular à monoazida de propídio, usando PCR quantitativo  
(PMA-qPCR) e primers específicos do LcS. O resultado para o 
FS (12,5 ± 0,02 log10 células/g pó, média ± desvio padrão) foi 
equivalente aos de GC-US (12,4 ± 0,08 log10 células/g pó) e 
GC-JP (12,4 ± 0,10 log10 células/g pó).
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CRONOGRAMA DE MANUSEIO DO PRODUTO DE ESTUDOMATERIAIS E MÉTODOS

O pó liofilizado do LcS, as cápsulas e o ‘Probiotic Package’ foram 
produzidos pelo Instituto Central Yakult (YCI, Tóquio, Japão). As 
cápsulas com LcS foram embaladas nas folhas de PTP pela API Co., 
Ltd (Gifu, Japão) – 10 cápsulas por folha. Quatro cartelas (folhas) 
foram, então, inseridas no envelope de alumínio laminado contendo 
dessecadores. O FS, uma das amostras para GC-JP e outra para 
GC-US continham o Bio PADLES (JAXA), bem como um registrador 
de dados de temperatura. O Bio PADLES foi usado para medir doses 
de radiação espacial para lactobacilos na ISS ou na Terra, inclusive 
durante o transporte aéreo entre o Japão e os Estados Unidos.

TESTE DE FERMENTAÇÃO DO CARBOIDRATO 

Uma porção de espátula de pó de LcS foi incubada em meio MRS a 
37°C durante a noite. Uma porção da cultura foi incubada em novo 
meio MRS a 37°C durante a noite novamente. Após centrifugação 
da suspensão a 1.660 g a 4°C por 20 min, o sedimento resultante 
foi suspenso em meio API 50 CHL (SYSMEX bioMérieux Co., Ltd, 
Tóquio, Japão). Uma tira API 50 CH foi usada de acordo com ins-
truções do fabricante para avaliar a capacidade da suspensão de 
fermentar carboidratos.

DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO ESPACIAL

Cada Bio PADLES continha quatro placas detectoras de rastros 
nucleares de plástico CR-39 e sete elementos de dosímetros ter-
moluminescentes. O método de dosimetria usado pelo Bio PADLES 
está descrito em artigos anteriores. 

Todas as datas estão em JST. Os produtos do estudo foram 
embalados no dia 2 de dezembro de 2015 e mantidos em 
condições frias (refrigeração e caixas térmicas durante o 
transporte). O FS e o GC-US foram transportados para os 
Estados Unidos por via aérea, enquanto o GC-JP ficou em um 
refrigerador no YCI. Em 14 de dezembro 2015, o FS foi trans-
ferido para um armazém à temperatura ambiente. No mesmo 
período, GC-US e GC-JP foram transferidos para incubadoras 
(temperatura ajustada a 22oC) no Centro Espacial Johnson da 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) – JSC; 
Houston, TX, EUA – e no YCI, respectivamente. Após o trans-
porte para o Centro Espacial Kennedy da NASA (FL, EUA), o 
FS foi armazenado na SpX-8. Em 9 de abril de 2016, a SpX-8 
foi lançada e acoplada com sucesso na ISS, no dia seguinte. 

O FS foi, então, armazenado no módulo experimental japonês 
'Kibo'. O FS foi trazido de volta pela espaçonave Dragon cerca 
de um mês depois e retornou à Terra em 12 de maio de 2016. 
Depois de cair no Oceano Pacífico, o FS foi recuperado da 
cápsula Dragon e mantido refrigerado durante o transporte 
para o JSC. Ao chegar ao JSC, o FS foi transferido para um 
refrigerador. GC-US e GC-JP foram transferidos para refrigera-
dores no dia que a Dragon caiu no mar. O FS e o GC-US foram 
trazidos de volta ao Japão por via aérea em caixas térmicas, e 
entregues ao YCI em 27 de maio de 2016 para avaliação. Os 
data loggers de temperatura e os Bio PADLES foram enviados 
posteriormente para a JAXA para análises de dosimetria de 
temperatura e radiação espacial.

modificaçõEs gEnéricas, fErmEntação dE  carboidrato E PErfil dE crEscimEnto
Foram examinados os padrões da banda dos fragmentos de 

DNA amplificados aleatoriamente usando seis primers diferen-
tes. A análise de DNA polimórfico amplificado aleatoriamente 
(RAPD) revelou nenhuma modificação genética no FS em com-
paração com a linha basal (DNA extraído logo após embalar o 
produto do estudo), GC-US ou GC-JP. Também foi realizado 
o resequenciamento completo do genoma das amostras FS, 
GC-US, GC-JP e da linha basal. As variâncias de sequência 
de referência do LcS (não publicada) no cromossomo, bem 
como no plasmídeo pLY101, foram avaliadas. Os perfis da fre-
quência das variâncias de sequência foram semelhantes entre 
os produtos do estudo, e nenhuma variante significativa de 
nucleotídeo único foi detectada. As propriedades de fermen-
tação de carboidratos não foram alteradas pelo voo espacial. 
A curva de crescimento e o perfil de mudança do pH do LcS 
no FS também foram semelhantes aos dos controles em solo. 

PROPRIEDADES IMUNOMODULADORAS 
Os polissacarídeos da parede celular do LcS e a estrutura 

da parede celular, que é resistente à digestão por fagócitos, 
desempenham papéis importantes na modulação do sistema 
imunológico do hospedeiro pelo LcS. Portanto, a integridade 
dos polissacarídeos da parede celular foi avaliada analisando 
a reatividade ao anticorpo monoclonal L8, que é específico 
para os polissacarídeos do LcS, e a resistência à digestão in-
tracelular foi examinada in vitro usando N-acetilmuramidase. 
Os microrganismos no FS reagiram com o anticorpo L8 da 
mesma maneira que aqueles em GC-US e GC-JP. O LcS em 
todos os produtos do estudo foi resistente à enzima digestiva da 
parede celular. Usando macrófagos derivados de rato J774.1, 
foi avaliada a capacidade de indução de IL-12 de LcS no FS, 
GC-US e GC-JP. Todas as amostras induziram IL-12 de forma 
dose-dependente em níveis equivalentes.

ARTIGO CIENTÍFICO
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CONTAGEM DO LCS ATRAVÉS DE  
MEIO DE CULTURA E PMA-PPCR

ANÁLISE RAPD

Para cultura, 0,1g de pó de LcS liofilizado da cápsula de LcS 
de cada produto do estudo foi suspenso em 9,9ml de solução 
salina e, depois, submetido a diluições em série de 10 vezes. 
As suspensões foram incubadas aerobiamente em ágar PCA 
com BCP (Nissui Pharmaceutical Co. Ltd, Tóquio, Japão, para 
medições em YCI; HIMEDIA Laboratories Pvt, Ltd, Mumbai, Índia, 
para medições em JSC) a 37°C por até 72h. As placas incubadas 
contendo de 30 a 300 colônias foram usadas para contagem. 
Para PMA-qPCR, 0,1g de pó de LcS foi suspenso em 9,9ml de 
PBS. Em seguida, 200 μL da suspensão foram adicionados a 
800 μL de PBS. Após centrifugação da suspensão a 20.00 g a 
4°C por 5 min, o sedimento resultante foi lavado duas vezes, 
suspenso em 2 μL de PMA 5mM (Biotium Inc., Fremont, CA, 
EUA), mantido em gelo por 5 min e, em seguida, submetido à 
fotoativação por LED Crosslinker (Takara Bio Inc., Shiga, Japão) 
por 10 min. A amostra tratada com PMA foi preservada a -80°C 
até a extração do DNA. A extração do DNA e o PCR quantitativo 
foram conduzidos conforme relatórios anteriores, usando primers 
específicos para LcS, ou seja, pLcS-57F, CTCAAAGCCGTG ACGGTC 
e pLcS-597R, ACGTGGTGCTAATAATCCTAGTG (5'–3').

Uma porção de espátula do pó liofilizado de LcS foi incubada 
em meio MRS a 37°C durante a noite. Após centrifugação 
(20.400 g, 4°C por 3 min), o sedimento foi ressuspenso com 
tampão de extração de DNA. Grânulos de vidro e cloreto de 
benzila foram adicionados à suspensão, e a mistura foi agitada 
vigorosamente usando FastPrep (MP Biomedicals LLC, Santa 
Ana, CA, EUA). Após a denaturação das proteínas por adição 
de dodecil sulfato de sódio, o acetato de sódio foi adicionado 
para extração de DNA e a mistura foi centrifugada (20.400 g, 
4°C por 8 min). O sobrenadante resultante foi submetido à 
precipitação com isopropanol. O DNA coletado por centrifuga-
ção foi suspenso em tampão TE. O programa de amplificação 
foi o seguinte: um ciclo a 94°C por 2 min; cinco ciclos a 94°C 
por 30 s, 36°C por 60 s e 72°C por 90 s; 29 ciclos a 94°C 
por 20 s, 36°C por 30 s e 72°C por 90 s; e um ciclo a 72°C 
por 3 min. As sequências dos primers (5'–3') foram as se-
guintes: p1254, CCGCAGCCAA44; p1281, AACGCGCAAC44; 
p1252, GCGGAAATAG44; p1280, GAGGACAAAG44; pRPIR, 
GGCGTCGGTT45; epRPICGR, GGCCACGGAA45. Os fragmentos 
de DNA amplificados foram submetidos à eletroforese em gel 
de agarose 1,5%.

modificaçõEs gEnéricas, fErmEntação dE  carboidrato E PErfil dE crEscimEnto

O pó de LcS foi suspenso em meio MRS para fazer suspensão 
a 0,1% (p/v) e incubado a 37°C até 300 unidades Klett. Após 
centrifugar duas vezes (10.000 g, 4°C por 30 min e 20.000 g, 
4°C por 5 min, respectivamente), o sedimento foi ressuspenso 
com tampão TE (10 mM Tris-HCl e 1 mM EDTA, pH 8,0). O DNA 
genômico foi preparado usando ZR Fungal/Bacterial DNA Mini 
PrepTM (Zymo Research Corp., Irvine, CA, EUA), de acordo com 
as instruções do fabricante. Em seguida, 2,1 μg do DNA genô-
mico foram fragmentados para o tamanho de cerca de 800 pb 
pelo sistema de cisalhamento de DNA M220 (Covaris, Inc., Wo-
burn, MA, EUA). As bibliotecas de sequências foram preparadas 
usando o kit TruSeq DNA PCR-Free Sample Prep LS (Illumina, 
Inc., San Diego, CA, EUA). Após o tratamento de denaturação, 
15 pM das bibliotecas foram submetidas ao sequenciamento 
final pareado (250 pb × 2) com MiSeq (Illumina, Inc.).

Os dados lidos foram importados para o CLC Genomics 
 Workbench (CLC Bio, Finlandsgade, Dinamarca) e o corte de se-
quência foi realizado pelas seguintes configurações: corte usando 
limite de pontuação de qualidade = 0,05; cortar nucleotídeos 
ambíguos = 2; e descarte as leituras abaixo de comprimento = 
150. As leituras de sequência limpas foram mapeadas para o 
conjunto do genoma LcS de referência (atualmente não disponível 
no repositório público devido à propriedade intelectual da Yakult 
Honsha Co., Ltd. O resumo da análise do genoma é descrito no 
documento de nota do GRAS). A frequência da variância de se-
quência foi avaliada na posição em que as seguintes condições 
foram satisfeitas: profundidade para o cromossomo > cobertura 
de sequência × 1/3; profundidade para o plasmídeo >3× cober-
tura da sequência; e SP (valor P de polarização da fita 
com escala  Phred) <13. A frequência da va-
riância superior a 50% é considerada uma 
variante significativa de nucleotídeo único.

RESSEQUENCIAMENTO DE GENOMA COMPLETO  
E ANÁLISES DE VARIÂNCIA DE SEQUÊNCIA
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ARTIGO CIENTÍFICO

discussão avalia viabilidadE da cEPa 
Até onde se sabe, nenhum artigo 

científico foi publicado antes sobre a 
estabilidade de produtos com probióti-
cos na ISS. Este estudo abriu, assim, 
a primeira porta para a utilização de 
microrganismos benéficos vivos como 
ingredientes alimentares funcionais no 
espaço sideral. Fatores ambientais, como 
temperatura e umidade, afetam a estabi-
lidade dos microrganismos vivos. Além 
disso, existem vários fatores exclusi vos 
dentro da ISS, como confinamento, mi-
crogravidade e radiação espacial, e é 
muito importante monitorar esses parâ-
metros o máximo possível. Neste estudo, 
os dados reais de dosimetria de radiação 
espacial foram coletados como variáveis 
específicas mensuráveis do espaço. Além 
disso, as temperaturas durante o arma-
zenamento do produto do estudo foram 
monitoradas. Não foram coletados dados 
de umidade, pois os produtos continham 
dessecantes. 

A dose diária de irradiação para o 
FS foi de 0,26 mGy/dia, ou 0,52 mSv/
dia. Esses valores são da mesma ordem 

dos informados anteriormente. A tempe-
ratura ambiente nos módulos da ISS é 
controlada entre 21oC e 23oC, em mé-
dia. Os dados de temperatura reais ob-
tidos neste estudo variaram entre 20oC e 
24,5oC. Considerando essas informações 
coletivamente, as condições ambientais 
ao redor do FS podem ser consideradas 
típicas daquelas dentro da ISS e podem 
ser extrapoladas para operações em es-
tudos humanos com os astronautas. As 
condições de temperatura do GC-US e do 
GC-JP, em cerca de 20oC, também foram 
cientificamente sólidas como controles 
em solo para comparação com os dados 
do FS.

Para que os probióticos sejam efica-
zes, é essencial manter um número su-
ficiente de microrganismos vivos até a 
administração. Durante o período do es-
tudo, inclusive durante o armazenamen-
to em temperatura ambiente por apro-
ximadamente cinco meses na Terra e na 
ISS, a contagem de LcS viável no FS foi 
mantida em 1011 UFC/g de pó. Um gra-
ma de pó de LcS representa a dose diária 

para estudos em humanos (equivalente 
a cinco cápsulas/dia). Uma dose diária 
de 4 × 1010 UFC ou mais de LcS é prefe-
rível para aumentar a função  imune. Os 
resultados deste estudo sugerem que o 
‘Probiotic Package’ é capaz de manter o 
LcS vivo em quantidade suficiente, mes-
mo na ISS.

PROPRIEDADES 
A viabilidade é um bom indicador das 

propriedades básicas dos probióticos, 
mas a viabilidade por si só pode não ser 
suficiente para elucidar a estabilidade 
do LcS durante o voo espacial. Portan-
to, foram realizadas análises genéticas 
e avaliações funcionais do LcS no FS in 
vitro e os resultados foram comparados 
com os dos controles em solo. Análises 
RAPD e testes de fermentação de carboi-
dratos são usados frequentemente para 
identificar espécies ou cepas bacterianas 
de perspectivas genéticas e metabólicas. 
Essas avaliações revelaram que não hou-
ve diferença no FS em comparação com 
GC-US e GC-JP. Além disso, as análises 

AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE AO  
ANTICORPO ESPECÍFICO DO LCS

O pó de LcS foi suspenso em PBS a 2 mg/ml e mantido por 
30 min em temperatura ambiente. O sobrenadante foi reco-
lhido como suspensão de LcS. Quatrocentos microlitros da 
suspensão de LcS foram misturados com 600 μL de PBS. 
Após centrifugação a 10.000 g a 4°C por 5 min, o sedimento 
foi submetido à avaliação de reatividade contra o anticorpo 
monoclonal específico do LcS L827, usando 100 μL de uma 
diluição de 10 vezes de seu sobrenadante da cultura de hi-
bridoma. Após a incubação a 4°C durante a noite, as células 
foram lavadas duas vezes com PBS e, depois, incubadas com 
100 μL de um anticorpo de cadeia leve de imunoglobulina de 
camundongo com FITC (clone RMK-45, BioLegend, San Diego, 
CA, EUA; diluição de 200 vezes) em temperatura ambiente 
por 20 min. Após serem lavadas com PBS, as células foram 
ressuspensas em PBS e analisadas usando um citômetro de 
fluxo Gallios (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA, EUA).



Investigações microbiológicas no espaço sideral, principalmente usando patógenos, 
sugerem que os voos espaciais podem alterar o comportamento dos microrganismos, por 
exemplo, aumentar a virulência da Salmonella typhimurium, promover a formação de biofilme 
pela Pseudomonas aeruginosa e reduzir a viabilidade do Staphylococcus  epidermidis. Expe-
rimentos microbiológicos recentes com modelos de microgravidade simulados produziram 
diferenças controversas nos resultados obtidos nas condições aeróbicas e anaeróbicas 
em termos de estabilidade do Lactobacillus acidophilus. Todos esses experimentos foram 
conduzidos com meios de cultura nos quais os microrganismos estavam em estado ativo. 
Por outro lado, o ‘Probiotic Package’ foi desenvolvido para minimizar o teor de umidade e 
a atividade do LcS até seu consumo pelos membros da tripulação. A configuração empre-
gada no ‘Probiotic Package’ é mais adequada do que a forma líquida para evitar os efeitos 
incontroláveis do ambiente da ISS. Os pesquisadores reconhecem que existem várias 
limitações para a interpretação dos resultados do estudo. A questão mais importante é 
a curta duração (um mês) de armazenamento na ISS, porque a maioria dos astronautas 
permanece na estação por mais tempo: cerca de meio ano. 

O número de naves de reabastecimento também é limitado no momento, portanto, a 
duração prática de armazenamento do produto do estudo é atualmente considerada de al-
guns meses. Devido aos recursos limitados, não foi possível armazenar o ‘Probiotic Package’ 
por mais tempo desta vez. Neste estudo, foi adotada uma abordagem 'macro' usando uma 
série de ensaios bioquímicos, uma análise RAPD e uma análise de frequência da variância 
de sequência, com o objetivo principal de avaliar as propriedades diretas do probiótico como 
ingrediente alimentar – não foi abordado o efeito do ambiente do espaço sideral na taxa 
de mutação. No entanto, este último seria uma preocupação para a comunidade científica, 
como já foi argumentado em outros experimentos microbiológicos no espaço. Isso será 
testado como parte deste estudo futuramente. Concluindo, o armazenamento de um mês 
do ‘Probiotic Package’ na ISS não afetou as propriedades básicas do LcS como probiótico. 
A qualidade do probiótico é bem mantida pela estrutura do produto. O artigo ‘Probióticos no 
espaço sideral: avaliação da viabilidade de probióticos liofilizados encapsulados durante o 
armazenamento de um mês na Estação Espacial Internacional’ foi publicado na Scientific 
Reports (2018) 8:10687 – DOI:10.1038/s41598-018-29094-2. 

   LIMITAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE CITOCINAS

ANÁLISE DO PADRÃO DE CRESCIMENTO

A enzima digestiva de parede celular M-1 
(N-acetilmuramidase SG, Seikagaku Co. Ltd, 
Tóquio, Japão) foi adicionada à mesma suspen-
são de LcS que foi preparada para a análise da 
reatividade do anticorpo. A concentração final 
foi de 50 μg/ml e a suspensão foi incubada a 
37°C por até 120 min. Nos tempos 0, 30, 60 
e 120 min, 200 μL da solução de reação foi 
coletado e aquecido a 100°C por 5 min para 
encerrar a reação enzimática. Em seguida, 
foram adicionados 50 μL de solução de dodecil 
sulfato de sódio a 10% e misturados bem. A 
densidade óptica da solução foi medida em 
um comprimento de onda de 600 nm, e um 
valor relativo (%) foi calculado por comparação 
com o valor inicial.

A mesma suspensão de LcS que foi preparada para a análise da reatividade 
do anticorpo foi adicionada nas concentrações finais de 20, 60 ou 200 μg/ml 
a 10% de meio FCS/RPMI 1640 contendo 50 U/ml de penicilina e 50 μg/ml de 
estreptomicina. A mistura foi, então, incubada com a linhagem celular J774.1 (1 
× 105 células/200 μL em cada poço) em uma placa de cultura de 96 poços por 
24h a 37°C. O sobrenadante foi, então, submetido a ensaio imunoenzimático 
para medir IL-12p40, conforme relatado anteriormente.

Todo o pó de LcS em uma cápsula foi suspenso em 10ml de meio MRS. A 
suspensão foi, ainda, diluída 20 vezes em meio MRS e a suspensão diluída foi 
incubada em novo meio MRS a 1% (v/v) a 37°C por até 24h. Amostras de cultura 
foram coletadas a cada quatro horas, e a contagem de LcS foi enumerada como 
unidades formadoras de colônias após cultura em meio de ágar MRS (37°C, 48h 
a 72h). Também medimos o pH das amostras cultivadas com um medidor de pH.

TESTE PARA RESISTÊNCIA À ENZIMA 
DIGESTIVA DA PAREDE CELULAR

discussão avalia viabilidadE da cEPa 
de frequência da variância de sequên-
cia não detectaram nenhuma modifi-
cação genética no FS em comparação 
com os controles em solo. 

O padrão de crescimento, indican-
do a atividade dos microrganismos 
vivos, não diferiu entre os produtos 
estudados. A reatividade a um anti-
corpo monoclonal específico de LcS, 
a resistência a uma enzima digestiva 
da parede celular e a capacidade de 
indução de IL-12 foram utilizadas 
para avaliar as propriedades de mo-
dulação imunológica potenciais. O LcS 
no FS, assim como em GC-US e  GC-JP, 
reagiu com o anticorpo monoclonal, 
foi resistente à enzima digestiva da 
parede celular e induziu a produção 
de IL-12. Esses resultados estão em 
conformidade com as características 
fundamentais do LcS. Considerando 
todos esses resultados, concluímos 
que as características genéticas e fun-
cionais do LcS presentes no ‘Probiotic 
Package’ não foram alteradas durante 
o armazenamento na ISS por um mês. D
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CONVIVÊNCIA 
ENTRE IDOSOS E 
PETS CONTRIBUI 
PARA UM 
ENVELHECIMENTO 
MAIS SAUDÁVEL

C om a projeção de 2 bilhões de ha-
bitantes com mais de 60 anos no 
mundo nas próximas três décadas, 
inúmeros trabalhos científicos têm 
estudado os fatores que contribuem 

para que o processo de envelhecimento seja 
o mais saudável possível. Entre as linhas de 
pesquisa, a interação com animais domésti-
cos tem demonstrado efeitos positivos sobre 
diversos aspectos, como melhor convívio 
social, auto estima, incentivo à atividade fí-
sica, benefícios cardiovasculares, disposição, 
prevenção de doenças, redução de estresse e 
ansiedade, e alívio da solidão. Considerados 
excelentes companhias, os pets – com par-
ticular atenção aos cães – estabelecem um 
víncu lo de cuidado e afeto com seus tutores e, 
mais do que companheiros leais e amorosos, 
favorecem a socialização e podem influenciar 
para maior expectativa de vida dos idosos.

Recentemente, o estudo ‘Evidence that 
dog ownership protects against the onset of 
disability in an older community-dwelling 
 Japanese population’, publicado na revista 
científica PLoS ONE, identificou que idosos tu-
tores de cachorros apresentam menor risco de 
desenvolver deficiências cognitivas e físicas 
na velhice. Segundo os resultados, isso acon-
tece porque os animais demandam cuidados 
diários e passeios regulares, criando no idoso 
o hábito da atividade física e mais interação 
social. Quando não caminham ou praticam 
exercícios pelo menos uma vez por semana, 
não há benefícios associados. A pesquisa co-
letou dados sobre a relação com os animais de 
estimação – cães e gatos – de 11.233 pessoas 
de comunidades japonesas, com idades entre 
65 e 84 anos, e acompanhou o desenvolvi-
mento de deficiências cognitivas e físicas por 
um período de 3,5 anos. 

Na amostra, 13,8% eram tutores de 
cachorros ou gatos; 29,5% relataram já 

terem convivido com um desses animais 

Bons amigos que ajudam   a melhoraR a saúde
Fernanda Ortiz  

Especial para Super Saudável
em algum momento da vida; e 56,8% nunca 
foram tutores. Para o estudo, foram conside-
rados fatores como idade, sexo, estado civil, 
escolaridade, renda, ser ou não tutor, históri-
co de doenças crônicas, tabagismo, consumo 
de bebidas alcoólicas, prática de atividades 
físicas e interação com os vizinhos. Na com-
paração com o grupo de idosos que nunca 
teve um cachorro como animal de estimação, 
os pesquisadores observaram que os idosos 
tutores tinham riscos significativamente me-
nores de apresentar algum declínio físico ou 
funcional e, portanto, maior possibilidade de 
terem um envelhecimento saudável. Os gatos, 
de acordo com a pesquisa, não promoveram a 
mesma proteção – muito provavelmente por 
serem animais mais independentes.

A médica geriatra Lara Miguel Quirino 
Araújo, professora doutora da Escola  Paulista 
de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo (EPM-Unifesp), afirma que a pesquisa 
vai ao encontro da proposta da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de incentivar o 
estudo de diretrizes do envelhecimento sau-
dável, que envolvem aspectos da vida diária 
favoráveis à longevidade. “Ao observar o au-
mento das capacidades física e mental dos 
participantes do estudo japonês, mesmo que 
a amostragem seja de uma comunidade cultu-
ralmente diferente, fica evidente que os resul-
tados são favoráveis, pois estimulam pilares 
de bem-estar determinantes para a qualidade 
de vida”, avalia. A médica ressalta que isso não 
significa que o idoso tutor estará protegido de 
todo e qualquer declínio, uma vez que o pro-
cesso de envelhecimento cognitivo é natural 
e pequenas mudanças acontecem ao longo 
da vida, mesmo antes da idade mais madura.

No entanto, fica evidente na prática clínica 
cotidiana que o tutor de um pet tem maior 
bem-estar psicológico. “Essa relação o man-
tém mais ativo mentalmente, pois testa suas 
limitações e estimula o senso de utilidade, 
responsabilidade e a interação social. Além 
disso, a rotina de cuidados diários, como co-

VIDA SAUDÁVEL



 

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

lara MiGuel quirino araúJo anDré Fattori

Bons amigos que ajudam   a melhoraR a saúde
locar água, alimentar, levar para passear, 
dar banho, vacinas e medicações, ajuda o 
idoso a exercitar a memória, auxiliando 
na prevenção de disfunções cognitivas”, 
avalia a geriatra. Do ponto de vista físi-
co, fazer caminhadas ou brincar com o 
pet regularmente faz com que o idoso 
se movimente mais e percorra distâncias 
maiores, o que favorece a coordenação 
motora, melhora a disposição, auxilia na 
redução dos níveis de colesterol, triglicé-
rides e pressão – fatores preventivos de 
doenças cardiovasculares –, além de aju-
dar a combater o sedentarismo, condição 
que afeta boa parte dessa população.

Ter um animal de estimação nessa 
fase da vida também atenua a solidão, 
carência e ansiedade e, consequente-
mente, ajuda a prevenir a depressão. 
“Os idosos, principalmente depois de 
aposentados, tendem a ficar a maior par-
te do tempo reclusos em casa e, muitas 
vezes, sozinhos em decorrência da au-
sência dos filhos ou das perdas naturais 
da vida. Quando assumem o papel de tu-
tores de pet, ressignificam sua existência 
e passam a se dedicar aos cuidados que 
estimulam, principalmente, a interação 
e o convívio social”, destaca o professor 

doutor André Fattori, médico geriatra e 
docente do Departamento de Clínica Mé-
dica da Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de Campinas 
(FCM-Unicamp). No passeio diário, no 
parque com espaços reservados para 
cães, na ida ao veterinário ou pet shop, os 
idosos se comunicam com outras pessoas 
e passam a integrar ciclos de interesses 
comuns, o que é benéfico para a saúde 
emocional e cognitiva.

O médico reforça que, de forma geral, 
os pets desempenham papéis sociais im-
portantes como acompanhantes, prote-
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tores e promotores de hábitos relaciona-
dos à boa saúde mental, pois despertam 
– em qualquer faixa etária – sentimentos 
como afeto, cuidado, empatia, amor ao 
próximo, compaixão e solidariedade. 
“Essa relação desencadeia nos tutores e 
nos animais eventos fisiológicos positi-
vos, como a secreção de ocitocina, um 
hormônio associado aos sentimentos de 
bem-estar, amor, carinho e união social, 
colaborando para a redução da ansieda-
de e promovendo a sensação de conforto 
que são tão necessárias para a percepção 
de melhor qualidade de vida”, destaca.
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Indivíduos que se dispõem a ser tutores 
de pets, em geral, já estão em melhores condi-
ções físicas e cognitivas e, portanto, capazes 
de cuidar e serem beneficiados nessa relação.
Entretanto, na medida em que se envelhece, 
a disposição e a mobilidade podem ser mais 
complicadas e, assim, o risco de problemas 
de saúde fica maior. Para o geriatra André 
Fattori, mesmo que os pets tenham uma ca-
pacidade natural de renovar e melhorar a vida 
de seus tutores, é preciso avaliar se o idoso 
tem condições de assumir sozinho essa res-
ponsabilidade. “Se o indivíduo é funcional e 
consegue cuidar de si mesmo, perfeito. Ainda 

assim, ter uma rede de apoio familiar é fun-
damental, pois, no caso de doença, queda ou 
incapacidade física ou cognitiva que impeça 
o tutor de realizar suas tarefas, outra pessoa 
poderá assumir a atribuição de cuidado e 
atenção com o animal de estimação”, orienta.

Não há dúvida de que os pets oferecem 
propósito e identidade aos idosos, porém, 
conhecer as próprias limitações e os níveis 
de energia é fundamental para a escolha do 
cão mais adequado a cada estilo de vida, 
uma vez que o comportamento do animal 
interfere no estabelecimento dessa relação. 
Para os especialistas, cães de grande porte, 

por exemplo, são ótimas companhias, mas 
podem ser perigosos para os idosos, pois 
pulam, gostam de brincar, correr e têm muita 
força – podendo causar quedas e outros inci-
dentes. Por isso, antes de adotar ou comprar 
um pet recomenda-se que o tutor procure um 
médico veterinário ou um especialista em 
comportamento animal que possa indicar 
uma raça que atenda às suas necessidades 
individuais. Além disso, é determinante que 
o idoso tenha consciência dos custos de ma-
nutenção e das tarefas envolvidas no cuidado 
do animal, para que a guarda seja uma fonte 
de prazer e de benefícios mútuos. 

INTERAÇÃO É POSITIVA, MAS NECESSITA CUIDADOS



DESTAQUE

Adenilde BringelFILIAL 
BRASILEIRA  
É A NOVA 
PATROCINADORA 
OFICIAL  
DA NATAÇÃO  
PARA A 
TEMPORADA  
2022-23

A  Yakult do Brasil acaba de formalizar o 
patrocínio com a Confederação Brasi
leira de Desportos Aquáticos (CBDA) 
por um período de um ano a partir 
de junho de 2022. Com esse apoio, a 

Yakult pretende incentivar os atletas brasilei
ros, assim como contribuir para divulgar ainda 
mais a natação e estimular a prática do esporte 
por pessoas de todas as idades. Ao longo deste 
período, a CBDA vai realizar 10 competições ofi
ciais com a marca da multinacional. A natação 
já conquistou 15 das 17 medalhas olímpicas dos 
esportes aquáticos do Brasil. 

A Yakult Honsha – com sede em Tóquio, no 
Japão – incentiva o esporte com objetivo de tor
nar as pessoas ainda mais saudáveis. A empresa 
investe no beisebol desde a década de 1990 no 
Japão (com time profissional) e no Brasil (com 
um Centro de Treinamento). Desde 2005, a 
 Yakult Honsha (matriz da empresa) é patrocina
dora oficial da Federação Internacional de Nata
ção: FINA World Championships e FINA World 
Swimming Championships (25m).  

O diretor presidente da Yakult do Brasil, 

YAKULT FIRMA PATROCÍNIO COM CBDA
 Atsushi Nemoto, lembra que a filosofia da em
presa é ‘contribuir para uma vida saudável e 
alegre das pessoas do mundo inteiro, com base 
em pesquisas contínuas da Ciência da Vida’. E 
estimular a prática de esportes é uma das manei
ras de contribuir para uma vida mais saudável 
em todas as faixas etárias. “Temos uma grande 
responsabilidade como empresa que se preocupa 
com a saúde das pessoas e sabemos que, para ter 
uma vida mais saudável, a  prática de exercícios é 
fundamental. Ao assumirmos o patrocínio com 
a CBDA, também estamos reforçando o nosso 
compromisso com as novas gerações para que a 
natação brasileira continue produzindo grandes 
atletas que orgulhem o Brasil”, acentua.

Em abril, a Yakult já havia patrocinado o 
Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – 
Troféu Brasil, realizado no Rio de Janeiro. O 
Troféu Brasil de Natação 2022 foi a única sele
tiva brasileira para o Campeonato Mundial de 
Esportes Aquáticos que ocorreu em junho, em 
Budapeste, na Hungria – maior evento de espor
tes olímpicos, excluindo os Jogos Olímpicos. A 
competição também definiu a Seleção Brasileira 
para o Campeonato Mundial Júnior de Natação. 

S
at

iro
 S

od
ré

/S
S

Pr
es

s/
C

B
D

A



 

FILME INSTITUCIONAL LANÇADO EM MAIO REFORÇA 
QUE A MULTINACIONAL ATUA EM TODO O MUNDO

YAKULT FIRMA PATROCÍNIO COM CBDA

camPanha global  
unifica a marca Yakult 

C 
om o tema ‘O ritmo que temos 
dentro de nós’, a Yakult Honsha 
lançou em maio uma campanha 
institucional para informar aos 
consumidores que é uma marca 

global. A campanha também reforça que 
a Yakult desenvolve inúmeras pesquisas 
científicas baseadas na ciência da vida 
para oferecer produtos de qualidade e, as
sim, contribuir para a saúde da população 
mundial. Com base no conceito de que ‘a 
vida tem ritmo’, a Yakult expressa o desejo 
de transmitir nesta campanha global, além 
da linguagem e da cultura, uma fusão de 
vídeo e música. 

A empresa, que está presente em 40 
países e regiões, em cinco continentes, 
criou cinco filmes publicitários para a cam
panha – 06 segundos (três versões), 30 e 
60 segundos, veiculados no YouTube. No 
Brasil, as versões de 30 e 60 segundos 
também estão disponíveis no https://
yakultdedicadaaciencia.com.br/. No site, 
os internautas também poderão assistir ao 
making of das gravações, além de conhecer 
os benefícios do Leite Fermentado Yakult e 
as perguntas frequentes de consumidores. 
Os filmes estão disponíveis, ainda, no canal 
oficial da Yakult do Brasil no YouTube. 

A intenção da campanha é mostrar que 

a Yakult faz parte de cada um desses mo
mentos da vida das pessoas e evidenciar 
que, por meio de muitas pesquisas com 
microrganismos ao longo de mais de 80 
anos, segue no mesmo ‘ritmo’ em busca 
de produtos que ajudem os consumidores 
a serem cada vez mais saudáveis. “A pan
demia transformou o mundo, mas a Yakult 
sempre será uma empresa dedicada às 
pesquisas contínuas da ciência da vida, 
preocupada em desenvolver alimentos 
que beneficiem a saúde das pessoas”, 
afirma o presidente da Yakult do Brasil, 
Atsushi Nemoto. 

O FILME
Com objetivo de mostrar que tudo no 

mundo e no dia a dia está ligado no ritmo 
da vida, o vídeo começa com uma pes
quisadora da Yakult observando, em um 
microscópio, o microrganismo  Lactobacillus 
casei Shirota. A cepa exclusiva da Yakult 
foi descoberta em 1935 pelo pesquisador 
 Minoru Shirota, fundador da empresa e 
criador do leite fermentado que é o carro
chefe da multinacional em nível mundial. 
Em seguida, as imagens evoluem para 
cenas da natureza, do dia a dia animado 
de diferentes pessoas ao redor do mundo 
e de um bebê. 

“Ser patrocinador oficial da CBDA foi a 
maneira que a Yakult do Brasil encontrou 
de dar ainda mais apoio ao esporte brasi
leiro, tendo em vista que a nossa marca já 
é muito relacionada a esse esporte devido 
ao patrocínio da Yakult Honsha para a 
Federação Internacional de Natação”, 
ressalta o presidente da Yakult do Brasil, 
Atsushi Nemoto. 

Para o presidente da CBDA, Luiz Fer
nando Coelho, esse apoio é o começo de 
uma nova era para a natação brasileira. 
“A Yakult é um patrocinador com anos 
de mercado, envergadura e  porte gigante 
em nível mundial. Queremos mostrar que 
a natação brasileira também é gigante e 
que somos referência na realização de 
eventos importantíssimos”, ressalta. O 
vicepresidente da CBDA, Renato Corda
ni, acrescenta que a conquista da parceria 
com a Yakult vem coroar todo um traba
lho de melhorias na governança da en
tidade, realizado nos últimos dois anos 
e que visava justamente tornar a CBDA 
mais atrativa a receber patrocínios. 
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Escreva para: Rua José Versolato, 111 – Cj 1024 – Bloco B
Centro – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09750-730 
Mande e-mail para: adbringel@companhiadeimprensa.com.br 
Ligue para: (11) 4432-4000

Os interessados em obter telefones e endereços dos profissionais entrevistados devem entrar em contato pelo telefone 0800 013 12 60.

Os médicos que desejarem receber a revista Super 
Saudável devem enviar todos os dados pessoais, CRM 
e especialidade para o e-mail cacy@yakult.com.br. 

Para os que já recebem, é importante manter o 
cadastro com os dados atualizados. Todas as edições 
estão disponíveis no site www.yakult.com.br.
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A equipe da Super Saudável quer saber a sua opinião sobre a 
publicação, assim como receber sugestões e comentários. 

Cartas para a redaçãoQuer reCeber a revista?

Fundado em 2008 e localizado no Estádio do Pacaembu, em 
São Paulo, o espaço principal possui 15 salas e relata a história 
de como o futebol se tornou parte da cultura e da identidade 
dos brasileiros. O visitante poderá rever grandes jogadas, 
narrações históricas, cantos de torcidas e fatos marcantes do 
futebol mundial em uma experiência interativa e acessível a to-
dos. Nos fins de semana, as visitas são mediadas com grupos 
de 10 pessoas, por ordem de chegada, assim como os eventos 
externos realizados na Praça Charles Miller, como atividades 
de lazer gratuitas e encontro de colecionadores de figurinhas, 
além de ter um espaço lúdico para crianças de até três anos. 
Outras informações no site https://museudofutebol.org.br/. 

MUSEU DO FUTEBOL – SP

MUSEU IMPERIAL – PETRÓPOLIS – RJ
Em 1822, viajan-
do em direção a 
Minas Gerais para 
buscar apoio ao 
movimento da In-
dependência do 
Brasil, D. Pedro I 
encantou-se com 
a Mata Atlântica e 
o clima ameno da 
região serrana do 
Rio de Janeiro. O 

Imperador resolveu comprar a Fazenda do Córrego Seco, em 1830, por 
20 contos de réis, pensando em transformá-la no Palácio da Concórdia. A 
fazenda foi deixada como herança para seu filho, D. Pedro II, que construiu 
um belo prédio neoclássico concluído em 1862, onde está instalado o 
Museu Imperial. O principal acervo do País relativo ao Império brasileiro, 
em especial o período governado por D. Pedro II, possui cerca de 300 
mil itens museológicos, arquivísticos e bibliográficos à disposição de 
pesquisadores e demais interessados em conhecer um pouco mais da 
história do Brasil, além de abrigar eventos, exposições e projetos educa-
tivos. Mais informações no site https://museuimperial.museus.gov.br/.  
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INSTITUTO INHOTIM – MG

Um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Instituto 
Inhotim é um Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botâ-
nico inaugurado em 2006. Com localização privilegiada entre 
os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado de Minas 
Gerais, abriga paisagens exuberantes ao longo dos 140 
hectares que proporcionam aos visitantes uma experiência 
única que mescla arte e natureza. Cerca de 700 obras, de 
mais de 60 artistas de quase 40 países, são exibidas ao 
ar livre e em galerias em meio a um Jardim Botânico com 
mais de 4,3 mil espécies botânicas raras, vindas de todos os 
continentes. O Instituto fica a 60km da capital mineira. Mais 
informações no site https://www.inhotim.org.br/.
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Qual é o seu Yakult?

Para um amanhã mais saudável, Yakult hoje.

*microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, 
proporcionam benefícios à saúde do hospedeiro. (FAO/OMS 2001)

TENHA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL COM YAKULT.
Consumir Yakult diariamente ajuda você a manter uma vida mais saudável,

porque é o único com o probiótico* Lactobacillus casei Shirota, que chega vivo
e em grande quantidade ao intestino e contribui para o equilíbrio da flora intestinal.

Leite Fermentado Yakult,
feito para toda a família.

Yakult 40 light possui 40 bilhões
de Lactobacillus casei Shirota e
é indicado para as pessoas que
levam uma vida moderna e se
preocupam com o consumo

menor de calorias.

Yakult 40 possui 40 bilhões do
probiótico Lactobacillus casei
Shirota e é ideal para quem
está com a idade avançada

ou vive correndo.

Yakult 40 possui 40 bilhões do
Yakult 40 light possui 40 bilhõeslight possui 40 bilhõeslight


