
Um site da Nova Zelândia é responsável
por uma grande oferta de informação a
respeito da obesidade e do diabetes tipo
2. Resultado da luta de uma sociedade
de voluntários preocupados com o avan-
ço das duas doenças no país, principal-
mente entre crianças e adolescentes, o si-
te tem o objetivo de conscientizar a po-
pulação a respeito dos riscos da obesida-
de e também sobre as políticas em anda-
mento no país e em outros lugares, que
podem ajudar a combater essa epidemia. 
A Fundação Fight the Obesity Epidemic
(FOE, na sigla em inglês) foi criada em
2007, mas, desde 2001 o grupo empe-
nha-se na conscientização sobre a obesi-
dade e a sua prevenção. A proposta é mu-
dar o ambiente físico, social, cultural e
regulador do país, de forma a ajudar os
cidadãos a manterem um peso adequado
e um corpo saudável.

efetiva desta com seu receptor

biológico. De acordo com Leonardo

Silva Santos, que coordenou o

projeto em Talca, isso gera uma

ação especializada sobre o

organismo, sem afetar outras

enzimas, o que provocaria efeitos

não desejados que, no caso do

Viagra, poderiam, entre outras

coisas, potencializar a ação de

outros medicamentos para o

coração. “Nos processos celulares

e metabólicos é de suma

importância que os receptores e

enzimas reconheçam o que

chamamos de composto

opticamente puro. Isso aumenta a

potencialidade da droga no

receptor, tornando sua ação mais

específica”, explica Santos.

No projeto chileno, novas

metodologias para a síntese de

moléculas de interesse

farmacêutico foram propostas.

Dentre elas estavam os inibidores

de PDE-5, que atuam como o

Viagra, e que já vêm sendo

estudadas por grandes empresas

farmacêuticas, mas sem causar

efeitos colaterais. “Nossa

metodologia de síntese é uma

alternativa eficiente e com custo

razoável para se chegar a esse

resultado”, afirma o pesquisador. A

metodologia está sendo patenteada

nos Estados Unidos.

Patrícia Mariuzzo
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Informação: arma para combater epidemia 

Atualmente, a FOE faz essa conscienti-
zação por meio de um boletim de notí-
cias sobre desenvolvimentos e iniciativas
atuais no país e em outros lugares; apro-
veita oportunidades para divulgar men-
sagens sobre o tema nos meios de comu-
nicação e em outros; produz relatórios e
divulga-os; submete pareceres ao minis-
tério da saúde sobre regulamentações,
projetos de leis; sonda a opinião pública
a respeito da receptividade para mudan-
ças nesse ambiente que consideram ser
obesogênico. Todo esse material perma-
nece disponível no site www.foe.org.nz.

FATOR MOTIVADOR A obesidade já é con-
siderada epidêmica em praticamente to-
do o mundo, sendo responsável pelo au-
mento de doenças como diabetes tipo 2,
doenças coronarianas, problemas nas ar-
ticulações, além daqueles de ordem psi-

3_Mundo_25.qxd  9/23/08  8:38 AM  Page 13



14

MUN D
Peter Agre, diretor do Instituto de

Pesquisa da Malária da Universidade

Johns Hopkins (EUA) recebeu o mais

alto mérito que um cientista poderia

sonhar, o Nobel de Química (2003)

por elucidar o mecanismo de

transporte de água para o interior da

membrana celular. O prêmio, dividido

com o também norte-americano

Roderick MacKinnon, mudou sua

relação com a mídia e permitiu que

se tornasse um formador de opinião

de enorme influência. Vantagens que

procura usufruir de forma a

contribuir para que mais jovens se

encantem pela ciência e que o

tratamento da malária avance e

chegue aos países pobres. A doença

afeta quase meio bilhão de pessoas

e mata um milhão todos os anos no

mundo. Formado em química e

medicina, Agre faz questão de

lembrar em sua autobiografia que

era um aluno mediano, contando até

com um D em química no boletim.

Entre as influências de sua carreira

estão seu pai, Courtland Agre,

químico, e o professor Richard

Hughes, do ensino fundamental, que

o ensinou que o aprendizado pode

ser imensamente divertido. Linus

Pauling, duas vezes laureado pelo

Nobel (1954 e 1962), era amigo de

seu pai, que descrevia o prêmio

como “o mais próximo que se pode

chegar do Santo Graal”. Peter Agre

concedeu esta entrevista durante a

10ª Conferência Internacional sobre

Comunicação Pública da Ciência e

Tecnologia (PCST-10), na cidade de

Estocolmo, na Suécia, em junho

deste ano. Ele acredita que ainda

escreverá uma obra de divulgação

científica, mas no momento está se

dedicando em aproximar a ciência do

público, sendo acessível, razoável, e

tentando dar esperança. “Os

métodos da ciência podem melhorar

a vida, eu sei que podem”. Segundo

o site Web of Science, ele possui

fator h 71, o que significa que possui

71 artigos que receberam, ao menos,

a mesma quantidade de citações;

uma média de 800 citações por 

ano de carreira, sendo 2004 o ano

no qual seus trabalhos foram 

mais citados.

O que o senhor pensava sobre o

Prêmio Nobel antes de recebê-lo?

Antes e depois. Antes é maravilhoso,

impossível, o Santo Graal. Depois é

algo como “Oh meu Deus!”. Não há

como corresponder às expectativas.

Mas, como cientista, o senhor já

havia considerado ganhar o Nobel?

Acredito que todo cientista em algum

momento, sonhando acordado,

imagina que está recebendo o

cológica. Afeta adultos, crianças e ado-
lescentes, devido, principalmente, ao
consumo de alimentos com altos níveis
de gordura, sal e açúcar, e à redução do
exercício. A condição das crianças é es-
pecialmente preocupante, uma vez que
a atividade física é menos estimulada, as
brincadeiras foram substituídas pela TV,
videogames e computadores e, além dis-
so, a propaganda transmitida pela televi-
são incentiva o consumo de alimentos
não saudáveis.
Uma avaliação feita na Nova Zelândia,
em 2002, constatou que quase um ter-
ço das crianças têm excesso de peso ou
estão obesas. Uma em cada dez apre-
sentava à época, um quadro de obesi-
dade. Ainda segundo a pesquisa, 47%
das meninas e 35% dos meninos da et-
nia maori apresentaram excesso de pe-
so ou obesidade. Esse quadro levou à
criação da FOE. 
A associação do consumo maior de ali-
mentos calóricos com o sedentarismo
resultou no aumento do peso das
crianças e no avanço da incidência de
diabetes tipo 2 (ocorre quando o pân-
creas produz insulina, mas o organis-
mo não a reconhece e, portanto, ela
não se liga à glicose, ocorrendo um
acúmulo desta na circulação sanguí-
nea) nesse grupo. A situação pede me-
didas sérias de informação à população
sobre os riscos que está correndo, de
incentivo a mudanças de comporta-
mento e de políticas públicas. 

Simone Pallone
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