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Tubo de ensaio Fatos científicos da semana

»SEGUNDA-FEIRA, 17

ÓRGÃOS PRESERVADOS
Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa

Médica da França descobriram que medicamentos normalmente
usados para “afinar o sangue”, evitando a formação de coágulos,
podem ajudar a proteger órgãos transplantados. Quando um
órgão é passado do doador para o receptor, há um período em
que fica deprivado do fluxo sanguíneo normal. Isso pode causar
danos, assim como no momento em que o fluxo é restabelecido,
pois há risco de formação de coágulos. A experiência foi feita
com ummedicamento anticoagulante em ummodelo de rim e
demonstrou que a terapia, se utilizada no momento da coleta do
órgão, é capaz de evitar os danos. O estudo foi publicado no
British Journal of Surgery.

»TERÇA-FEIRA, 18

APRENDIZAGEMDURADOURA
O cérebro continua respondendo a sons e tons de um

idioma ouvido e aprendido na primeira infância, mesmo que
tenha sido esquecido depois, segundo uma pesquisa publicada
na revista da Academia Americana de Ciências (Pnas). Entre os
participantes da experiência, estavam cinco crianças chinesas
adotadas por famílias canadenses que falavam francês.
Ressonâncias magnéticas feitas durante a difusão dos sons
maternos demonstraram que todos os voluntários tinham
uma região do cérebro ativa, não encontrada nas crianças
expostas apenas ao francês. Segundo os pesquisadores, o
estudo é a primeira observação da persistência dos efeitos da
aprendizagem no cérebro.

PAUSA PARA O CAFEZINHO
Os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) poderão saborear um

ristretto ou um lungo graças a uma máquina de café expresso concebida para
superar as restrições impostas pela falta de gravidade no espaço. A ISSpresso, que
pesa 20kg, chegará com a astronauta italiana da Agência Espacial Europeia
Samantha Cristoforetti no domingo, anunciou um comunicado da empresa de
engenharia italiana Argotec. Cristoforetti, 37 anos, será a primeira astronauta
italiana a viajar ao espaço e partirá a bordo de uma nave Soyuz lançada de Baikonur,
no Cazaquistão, com o americano Terry Virts e o russo Anton Chkaplerov. Eles se
reunirão com os três astronautas que já estão na ISS: o americano Barry Wilmore e
os russos Alexander Samokutiaiev e Elena Serova.

»QUINTA-FEIRA,20

SOMDO ESPAÇO
Dispositivos de captação de som

fixados nas extremidades do robô
Philae detectaram a vibração
causada por seu primeiro contato
com o cometa em que pousou
((ffoottoo)). O ruído surdo durou dois
segundos, de acordo com as
agências espaciais alemã (DLR) e
francesa (CNES). A gravação pode
ser ouvida no endereço
https://soundcloud.com/cnes/son-premier-atterrissage-philae. O primeiro contato
de um objeto de fabricação humana com um cometa foi registrado pelo Casse,
concebido para medir a propagação do som na superfície do cometa. Ele é um dos
três artefatos do Sesame, instrumento científico utilizado pelo robozinho.

»QUARTA-FEIRA, 19

ESTRATÉGIA PARADOXAL
A China anunciou que tentará reduzir de 69% para 62% a cota de carvão na

geração de energia, o que, paradoxalmente, se traduzirá em um aumento do
consumo do minério. O teto fixado pelo governo é de 4,2 bilhões de toneladas de
hulha (carvão natural) até 2020, contra 3,6 bilhões em 2013, ou seja, um aumento
de 16%. Maior emissora de gases de efeito estufa, a China responde por metade do
consumo mundial de carvão. O país continua construindo várias usinas térmicas.
Pequim quer reduzir, em valor relativo, a cota do carbono em sua energia e
aumentar para 15% a cota que representa a energia nuclear e as renováveis. A
segunda maior economia do mundo é obrigada a agir contra o CO2 gerado pela
combustão de carbono. Além disso, a contaminação atmosférica é um dos
principais problemas das grandes cidades chinesas ((ffoottoo)).

Greg Baker/AFP

ESA/Reuters

Pesquisadores
brasileiros constatam
quemulheres têmmais
células eneurônios
olfativos, comparado
aoshomens.A
capacidadeaguçada
pode seruma
estratégia evolutiva
paraajudara cuidar
dos filhotes

Sentido feminino

» ISABELA DE OLIVEIRA

Uma das discussões mais polê-
micas do século é a definição
do que é ser macho ou fêmea
na espécie humana. Se, no

aspecto comportamental, esse assun-
to requer muito mais do que análises a
ferro e fogo, para a ciência, a resposta,
que não é simples, certamente é clara:
redes neurais distintas em cada sexo.
Essa característica traz consequências
diversas. Uma delas é a capacidade
mais aguçada que as mulheres têm de
assimilar odores. A descoberta é de
dois estudos recentes, produzidos no
Brasil. A explicação para isso, entre-
tanto, permanece desconhecida.

A equipe liderada por Roberto Lent,
diretor do Instituto de Ciências Bio-
médicas (ICB) da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, constatou que as
mulheres têm entre 40 e 50% mais cé-

lulas no bulbo olfatório, região do cé-
rebro responsável por processar odo-
res. O resultado da pesquisa, fruto da
tese de doutorado de Ana Virgínia Oli-
veira-Pinto, aluna de Lent, foi publica-
do na revista especializada Plos One.

Com a colaboração do Banco de
Cérebros da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (USP),
os cientistas investigaram 18 cére-
bros, sendo que 11 deles eram de mu-
lheres. Até então, essa capacidade dis-
tinta de perceber odores era apenas
uma suspeita. Entretanto, após uma
contagem milimétrica dos neurônios
e das células do bulbo olfatório, o pro-
fessor Lent concluiu que as mulheres
podem, realmente, ser mais hábeis
quando o assunto é cheiro. O método
utilizado para fazer a contagem, cha-
mado de fracionador isotrópico, foi
desenvolvido há quase uma década
pelo próprio Lent com outra especia-
lista da UFRJ, a neurocientista Suzana
Herculano-Houzel.

Conhecimento brasileiro
Como o cérebro é muito volumoso,

as células só podem ser contadas se
analisadas em pequenas amostras de
tecido. Entretanto, se elas forem muito
diferentes umas das outras, as chan-
ces de obter resultados equivocados
são grandes. “É como se, de um heli-
cóptero, quiséssemos contar o núme-
ro de pessoas em um bairro ou praça
em um dia comum. Teríamos que
contar ‘amostras’ de áreas pequenas e,
depois, multiplicar pela área total, e
erraríamos bastante”, conta Lent.

Para driblar esse problema, a téc-
nica desenvolvida nos laboratórios da
UFRJ transforma o tecido cerebral he-
terogêneo em um meio homogêneo,

fazendo dessas amostras uma “sopa
de núcleos celulares”. Primeiro, um
pedaço do tecido — no caso, do bulbo
olfatório — é reservado e triturado
para que as células se separem. De-
pois, a partir de um método de colo-
ração, as células neuronais são distin-
guidas das outras, permitindo que
elas sejam, literalmente, contadas. O
cálculo mostrou que as mulheres
têm, em média, 16,2 milhões de célu-
las na região, enquanto os homens
possuem cerca 9,2 milhões. O núme-
ro de neurônios também difere: elas
têm 6,9 milhões e eles, 3,5 milhões. A
metodologia da UFRJ também foi di-
vulgada na Plos One.

Marcos Romualdo Costa, professor
adjunto de neurociência na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte,
pondera que nem sempre mais é me-

lhor. “Alguns anos atrás, uma pesquisa
nessa linha mostrou o resultado con-
trário, isto é, que homens têm mais
neurônios no córtex”, diz. “Entretanto,
apesar de terem menos neurônios
nessa parte, as mulheres têm maior
densidade. Os pesquisadores sugeri-
ram que, se há menos células, existem
mais processos”, completa.

Por isso, partindo dessa lógica, não
necessariamente os homens têm uma
percepção menor de odores. “Não sa-
bemos se mais neurônios resultam
em uma experiência olfativa mais ela-
borada, pois é possível que uma quan-
tidade menor dessas células seja com-
pensada por um número maior de si-
napses”, observa. O especialista frisa
que é preciso ter cautela antes de
qualquer conclusão. “Precisamos de
mais pesquisas, com amostras de

pessoas que morreram com a mesma
idade, pois há degeneração do cére-
bro à medida que envelhecemos.
Também seria interessante verificar
outras regiões do cérebro para ver se
os resultados são semelhantes, além
de fazer estudos com mais pessoas,
inclusive do mesmo sexo”, sugere.

Os autores do estudo reconhecem
que ainda não sabem o que causa essa
diferença. Lino Pinto de Oliveira Ju-
nior, professor de anatomia e fisiologia
da Universidade do Vale do Rio dos Si-
nos (RS), acredita que as mulheres po-
dem ter desenvolvido maior sensibili-
dade ao longo da evolução, especial-
mente por serem as responsáveis pelos
cuidados dos filhotes. A mesma teoria
é defendida por Lent.

Entretanto, assim como Costa,
Oliveira Junior diz que as suposições
ainda são muito difíceis de serem
comprovadas. Ele ressalta que as des-
cobertas da equipe de Lent podem
ser somadas a outras, de forma que a
ciência avance mais no entendimen-
to dos dismorfismos. “Além de revelar
um pouco sobre nosso organismo,
pesquisas assim mostram que exis-
tem fatores desconhecidos que inter-
ferem na forma como entendemos as
relações sociais”, observa o professor.

Pode ser, por exemplo, que a maior
sensibilidade aos odores, aliada a ou-
tros processos sociais e ambientais, ex-
plique por que uma pessoa se interes-
sa pela outra. “Nem tudo é raciocínio
lógico, e as sensações podem interferir
no comportamento de forma não ex-
plícita e inconsciente. Os cientistas
sempre procuraram entender essas di-
ferenças entre os gêneros. Quem sou-
ber o que realmente se passa na cabe-
ça de uma mulher terá encontrado o
Santo Graal”, brinca o professor.

Os resultadosmostraramque as
mulheres possuemmais neurônios e
células nessa região do cérebro. Por
enquanto, essas descobertas têm
algumaaplicabilidade prática?

Não, por enquanto não vejo apli-
cabilidade prática, a não ser, talvez,
para orientar as empresas de perfu-
mes e cosméticos a privilegiar as
mulheres. Mas isso elas já fazem, in-
tuitivamente. Os resultados que ob-
tivemos são de interesse conceitual:
existem diferenças sexuais no cére-
bro humano, e elas são diferentes de
acordo com as regiões, o que deve re-
fletir — ou causar — as diversidades

funcionais ou cognitivas existentes.

Oestudo ainda não chegou auma
conclusão sobre origens e razões
desse dismorfismo.Mesmoassim,
qual a opinião do senhor sobre isso?

Tudo indica que essas diferenças
são inatas, isso é, próprias de cada se-
xo e não de aspectos culturais ou so-
ciais. Pelo menos, não exclusivamen-
te. Possivelmente, durante a evolu-
ção, foi vantajoso para as mulheres
terem o olfato mais desenvolvido, pa-
ra melhor reconhecerem e cuidarem
das suas crias, e para melhor se adap-
tarem às necessidades da evolução.

Duas perguntas para
Roberto Lent, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da UFRJ


