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química Anna Maria Alves de
Piloto Fernandes desenvolveu
uma nova rota para sintetizar
o metilfenidato, substância

utilizada no tratamento do “Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade”,
ou simplesmente hiperatividade,
doença que acomete entre 3% e 5% das
crianças em idade escolar, segundo as
estatísticas mundiais. Em sua tese de
doutorado, intitulada “Estudos visando

a síntese de alguns
compostos neu-
roativos”, apresen-
tada em março no
Instituto de Quí-
mica da Unicamp,
a pesquisadora
conseguiu redu-
zirdeseisparaape-
nas três etapas o
processodeobten-

ção da droga, com maior rendimento e
semperdadequalidade.Otrabalhoabre
perspectiva para que a produção do
metilfenidato em escala industrial seja
simplificada, o que proporcionaria re-
dução de custos.

De acordo com Anna Maria, o metil-
fenidato foi sintetizado pela primeira
vez há cerca de 50 anos. No final da
década de 50, a droga passou a ser uti-
lizada no tratamento da hiperatividade.
Na época em que iniciou seu douto-
ramento, a metodologia sintética não
havia sofrido praticamente nenhuma
mudança, segundodadosregistradosna
literatura.

O trabalho desenvolvido pela pesqui-
sadora,porém,estabeleceuumnovoca-
minho para se chegar à substância. Uti-
lizando reações químicas já conhecidas,
ela conseguiu reduzir pela metade o
número de etapas usadas no processo
convencional. Mais: o rendimento glo-
bal (resultado entre a quantidade de
material de partida e o produto final)
atingiu o índice de 44%, contra os 10%
alcançados anteriormente. Tudo isso
sem perda de qualidade. “As meto-
dologiasdepurificaçãosãopraticamente
as mesmas”, assegura.

Anna Maria conta que a Unicamp já
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Cortando caminho para o
controle dahiperatividade

protocolou o pedido de patente do
novo método. A sua utilização em escala
industrial dependerá do interesse das
indústrias farmacêuticas. Ela acredita,
porém, que a iniciativa privada não
deverá desconsiderar um processo que
proporciona queda nos custos de pro-
dução. A química explica que começou
a trabalhar com a síntese do metil-
fenidato em 97. Entre fevereiro e se-
tembro de 98, ela chegou ao resultado
descrito na tese. “De lá para cá, porém,
outras pessoas se dedicaram a essa área
de estudo e conseguiram chegar a
metodologias até mais simples do que
a minha, mas que surgiram depois”, diz.

‘Criança-problema’ – O metilfeni-
dato, que recebe o nome comercial de
Ritalina, é um estimulante que age di-
retamente no sistema nervoso central,
de uma forma bastante parecida com a
da cocaína. A propriedade estimulante
está situada entre a cafeína e a anfeta-
mina. Entretanto, não é uma substância
que cause dependência química e nem
efeito eufórico nas crianças sob trata-
mento. Empregado nas doses certas e
com orientação médica, a droga com-
bate os sintomas da hiperatividade, tais
como desatenção e impulsividade. De-
vido às características do metilfenidato,
estudos ainda em andamento propõem
o seu uso no tratamento de usuários
de cocaína.

As vítimas da hiperatividade normal-
mente têm a auto-estima baixa, por
serem consideradas “crianças-proble-
ma”. Por causa de seu compor-
tamento, elas normalmente são
criticadas por colegas e professores.
Isso causa um estresse familiar, pois
os pais normalmente sofrem pelo
desconforto criado por seus filhos
em reuniões sociais. “Além disso, es-
tudos internacionais demonstram
que as crianças que não se tratam
correm maior risco de desenvolver
dependência de drogas como o ál-
cool, a maconha e a cocaína na ado-
lescência e idade adulta”, esclarece
Anna Maria, cuja tese de doutora-
do contou com bolsa do CNPQ e
financiamento da Fapesp. O orien-
tador foi o professor Luiz Carlos
Dias.
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Pesquisadora reduz etapas e custos
para a produção de medicamento

Anna Maria: patente já solicitada para uso da nova metodologia sintética em escala industrial

Desatenção e
impulsividade
atingem entre
3% e 5% das
crianças em
idade escolar

■■■■■ O Povo

31 de julho – O dólar sobe pelo sétimo dia
consecutivo e faz crescer a necessidade de um
novo acordo do Brasil com o FMI.(...) O
economista e professor da Universidade de
Campinas (Unicamp), em São Paulo, Cláudio
Dedeca entende que a situação é realmente grave
e considera possível que o País não consiga os
dólares necessários para aumentar suas
reservas.

■ Jornal da Tarde

31 de julho – Especialistas são unânimes em
afirmar: as idéias contidas no plano de governo
do candidato irão provocar desequilíbrio entre os
três poderes.(...) “Dado o momento político e
econômico vivido pelo País, vejo essas propostas
como gasolina no meio do incêndio”, diz o cientista
político e professor da Unicamp Roberto Romano.

■ ■ ■ ■ ■ Correio Popular

31 de julho – O presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), Carlos Vogt, afirmou ontem, em
Campinas, que as revistas científicas podem ser
um instrumento pedagógico porque têm um
componente lúdico, de brincadeira, que atrai muito
os jovens.(...)O evento, realizado em parceria
com a Cooperativa Educacional Acorde,
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e Prefeitura de Campinas, começou na segunda-
feira e termina hoje, com a conferência do professor
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São
Paulo, Mário Sérgio Cortella, que acontece às 9
horas.

1º de agosto – A Embraer e a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) deverão
estabelecer uma parceria, visando a formação de
engenheiros especialistas em tecnologia
aeronáutica.

3 de agosto – Menino ou menina? Quando
não se pode responder a essa pergunta sem
pensar duas vezes, trata-se de uma emergência
médica.” Esta frase, de um artigo da pediatra
Roberta Pagon publicado em 1987, resume a
finalidade do livro “Menino ou Menina? Os
Distúrbios da Diferenciação do Sexo”, dos médicos
Gil Guerra Júnior e Andréa Trevas Maciel Guerra,
respectivamente chefes dos departamentos de
Pediatria e Genética da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), que terá lançamento oficial
durante o I Simpósio de Endocrinologia Pediátrica
da Unicamp, dias 9 e 10 de agosto.

3 de agosto – Um novo medicamento, similar
e com vantagens em relação ao Viagra deve chegar
ao mercado brasileiro em 2003. Trata-se do Cialis

(tadalafil), um inibidor da enzima fosfodiesterase 5
(que prejudica a ereção), indicado para tratamento
de disfunção erétil. O pré-lançamento do produto
ocorreu quarta-feira da semana passada em
Campinas, durante o evento “Bom Dia Urologia”,
organizado pela Disciplina de Urologia da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Departamento de Urologia da Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) e
laboratório Eli Lilly do Brasil.

4 de agosto – Pesquisadores da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
desenvolveram em laboratório o hormônio de
crescimento humano (hGH), usado no tratamento
de crianças acometidas pelo nanismo. A
substância está sendo extraída de sementes de
milho geneticamente modificadas. A equipe de
pesquisadores é coordenada pelo professor
Adilson Leite, do Centro de Biologia Molecular e
Engenharia Genética (CBMEG).

6 de agosto – Multimeios AM 527 é o nome
da exposição em cartaz na galeria de artes da
Unicamp.

■ ■ ■ ■ ■ Folha de S.Paulo

1º de agosto – O estudante carente que quiser
solicitar a isenção da taxa de inscrição para o
vestibular da Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas) tem até o dia 9 de agosto pata
para retirar o cadastro, completá-lo, juntar todos
os documentos e enviá-los pelo correio. 2 de
agosto – A crise do dólar pode levar o país a
enfrentar desemprego recorde neste ano.(...)
Anselmo Luís dos Santos, do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho da
Unicamp, diz que o desemprego neste semestre
será pior do que o verificado em igual período de
2001 por causa dessa crise cambial.

3 de agosto – Ele morreu aos 20 anos, em
1852. Em menos de cinco, produziu uma obra
que o alçou à categoria de um dos maiores
poetas do romantismo brasileiro, ao lado de
Gonçalves Dias e Castro Alves.(Editora da
Unicamp)

■ ■ ■ ■ ■ Zero Hora

6 de agosto – Um novo conjunto de conceitos
de produção industrial aplicado à construção civil
pode trazer redução de até 15% nos custos da
obra.(...) – Trata-se de uma mudança cultural
dentro de uma empresa, o que leva certo tempo.
Mas, em algumas experiências no Brasil, se
obteve redução de custos de 10% em três meses
– acrescentou o diretor da Lean Institute Brasil e
professor da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Flávio Augusto Picchi.
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