
epilepsia, apesar de ser o distúrbio de
maior incidência no cérebro, ainda hoje
carrega muitos estigmas e preconceitos.
Não se trata de uma única doença ou sín-

drome, mas de um grupo de males que têm como
conseqüência comum crises epilépticas recorren-
tes, sem um fator externo desencadeante, acome-
tendo tanto a população adulta quanto a infantil.
No caso de crianças, a epilepsia implica muitas li-
mitações na vida. Contudo, o melhor conhecimen-
to de suas causas vem dando força a uma visão atu-
alizada que colabora para derrubar falsos conceitos
que reforçam a imagem incapacitante da criança.

Na opinião da psicóloga Catarina Abraão Gui-
marães, o tratamento farmacológico, um  alterna-
tiva provável, não beneficia parte da população

pediátrica. “Uma parte é
favorecida pelo tratamento
cirúrgico, que vem contro-
lando as crises epilépticas
com menor seqüela neuro-
lógica. Certos tipos de cirur-
gia para epilepsia na infân-
cia obtêm resultados positi-
vos em torno de 70% a 100%
dos casos”, afirma.

Avaliar, em curto prazo, os efeitos da cirurgia
para epilepsia quanto aos aspectos neuro-
psicológicos e de qualidade de vida foi a finalida-
de central da dissertação de mestrado  “A valiação
neuropsicológica e de qualidade de vida em cri-
anças submetidas à cirurgia para epilepsia”, recen-
temente apresentada por Catarina Abraão Guima-
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A implantação do Serviço de Cirurgia para Epi-
lepsia na Infância do HC da Unicamp em 1998,
lembra a pesquisadora, fez surgir a necessidade
de estudar estes dois aspectos – neuropsicológicos
e de qualidade de vida, cuja soma auxilia na deci-
são se a cirurgia é a melhor indicação. Catarina
salienta que, anteriormente, as pessoas se preocu-
pavam apenas em controlar as crises epilépticas,
sem levar em conta as questões psicológicas e so-
ciais.

Prioridade – Passado algum tempo, tal ordem
foi alterada. Atualmente, a melhora da qualidade
de vida é tida como prioridade, avaliando-se a in-
fluência da epilepsia no cotidiano da criança e da
sua família: atenção, linguagem, inteligência e

Combate à doença silenciosa
hipertensão é uma doença silenciosa. Seu
desenvolvimento é lento e, por isso, difi-
cilmente permite tratamento adequado. A
pessoa fica sabendo do diagnóstico ape-

nas quando chega ao hospital em crise aguda, com
pressão elevada e correndo risco de vida. Mas um
estudo de base lança luz sobre os pacientes, com
uma nova droga, primariamente testada em ratos e
que tem a vantagem de não ser tóxica e apresentar
menos efeitos colaterais ao organismo. T rata-se do
complexo rutênio NO, cuja eficácia na diminuição
da pressão é 145% maior em relação à substância
análoga, o nitroprussiato de sódio, prescrito há mais
de 40 anos como vasodilatador em humanos e que
controla a pressão sangüínea pós-operatória e a
hipertensão arterial.

A comparação do potencial das duas drogas (com-
plexo rutênio e nitroprussiato) seguiu as mesmas
doses e os testes foram feitos nos mesmos animais

pela pesquisadora Brígida
Figueiredo de Barros. Os
resultados são transcritos em
sua dissertação de mestrado
“Utilização de doadores de
NO de ação controlada no
estudo de alterações endo-
teliais: [complexo Ru-NO]”,
recentemente apresentada
ao Instituto de Biologia (IB)
da Unicamp.

Sintetizado pelo professor Douglas Franco, da
Universidade Federal de São Carlos (UFScar), o com-
plexo rutênio teve sua eficácia e qualidade compro-
vadas no laboratório do Departamento de Fisiolo-
gia e Biofísica do IB, de responsabilidade da profes-

sora Marta Helena Krieger, orientadora da pesquisa.
Nesse estudo colaborativo, financiado pela Fapesp,
foram avaliados mais de 200 ratos wistar e SHR, uma
cepa desenvolvida em 1968 e cujos animais, com
quatro semanas, começam a revelar hipertensão e,
com dez (idade que tipifica o indivíduo adulto),
tornam-se hipertensos.

Efeitos – Fato é que a hipertensão humana foi
mimetizada nesses ratos a partir de três modelos:
ratos SHR, modelo agudo da doença produzido por
angiotensina 2 e por L-name. Cada um mostrou
determinado efeito biológico favorável à diminui-
ção da pressão. O SHR destacou-se pela grande pro-
dução de radicais livres (molécula que se encontra
provisoriamente num estado instável e suscetível a
reagir com as moléculas vizinhas). O modelo da
angiotensina 2 determinou vasoconstrição (diminui-
ção do calibre de um vaso por compressão de suas
fibras musculares). O modelo L-name inibiu a pro-
dução natural de óxido nítrico nos vasos (relaxan-
do-os e reduzindo a pressão).

Com as respostas obtidas, os próximos testes
devem chegar aos humanos – um avanço mun-
dial notório no controle da hipertensão, parti-
cularmente nesse momento de crise social e eco-
nômica. Novos estudos caminham para investi-
gar seus efeitos de uso diário. “Isso não era pos-
sível antes de caracterizar os modelos hiperten-
sos nesta pesquisa”, esclarece Brígida.

Mecanismo – Quando o coração bate, ele bom-
beia sangue para todo o corpo, saindo das arté-
rias e regressando pelas veias. Ao circular, o san-
gue pressiona as paredes arteriais: é a força da
pressão arterial. Em idosos hipertensos é comum
os vasos sangüíneos endurecerem e o sangue
despender maior força para ser transportado
novamente, em seu trajeto silencioso.
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devem chegar logo aos humanos, num avanço notório
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memória. Esta avaliação apóia as conclusões mé-
dicas na localização e lateralização da lesão (se está
localizada no hemisfério direito ou esquerdo do
cérebro). Além do déficit funcional, verifica-se seu
efeito no desenvolvimento, para posterior com-
paração com os resultados pós-cirúrgicos.

Resultados – Nove crianças foram estudadas,
entre sete e 30 dias antes da cirurgia e seis meses
após o procedimento. Não se observaram mudan-
ças no QI após a cirurgia e ocorreram avanços no
nível da qualidade de vida quanto aos aspectos
sociais, ambientais, efeitos colaterais de medica-
ção e percepção do controle de crise. “Se os me-
dicamentos não resolverem, a cirurgia precoce,
com diagnóstico correto, trará maiores chances de
recuperação psicológica e social da criança”, su-
gere Catarina.
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