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urante mais de três anos, o bi-
ólogo David Enrique Aguilar
Rodrigues investigou os ma-

les provocados por um tipo de ane-
mia que pode causar a morte de cer-
ca de 80% dos pacientes antes de
completarem 40 anos de idade. Tra-
ta-se da anemia de Fanconi – nome
emprestado do seu descobridor, o
pediatra suíço Guido Fanconi –, pro-
blema hereditário que afeta princi-
palmente a medula óssea, gerando
uma redução na produção de todos
os tipos de células sanguíneas do or-
ganismo.

As pesquisas, com o apoio da Fa-
pesp, foram realizadas nos Laborató-
rios de Citogenética do He-
mocentro, coordenadas pela
professora Carmem Silvia Pas-
sos Lima, e no Departamento
de Genética Médica da Facul-
dade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp. Dos 52 pa-
cientes investigados com sus-
peita clínica de anemia de Fan-
coni, em 22 casos foi possível confir-
mar o diagnóstico por meio dos testes
citogenético e molecular.

A amostra para as pesquisas en-
volveu sete homens e 15 mulheres
com idade variando entre 2 e 33 anos,
com idade média de 14,1 anos. “Para
os outros 30 casos, representando
57,7% do total, apesar de existir a
suspeita clínica, não foi possível de-
terminar diagnósticos porque os pa-
cientes podem ter outras mutações
não estudadas”, observa o pesquisa-
dor. Pode ser que esses pacientes
tenham a anemia de Fanconi, mas
não foi possível identificá-las. “O
que pretendemos com isso é padro-
nizar a investigação da doença em
nosso país, uma vez que atualmen-
te esse estudo só é realizado no ex-
terior”, acentua David, biólogo gra-
duado pela Universidade Ricardo

Palma, de Lima, no Peru.
Os estudos apresentados por Da-

vid representam, no Brasil, o primei-
ro trabalho a tratar do assunto, cujos
resultados culminaram na tese de
doutorado Estudo Molecular da A-
nemia de Fanconi, defendida recen-
temente, sob a orientação da profes-
sora Carmem Silvia Bertuzzo.

A tese mostra que os primeiros sin-
tomas hematológicos, ou sinais da
doença, começam a aparecer quando
o indivíduo está com aproximada-
mente sete anos de idade. Mas há

pesquisadores, no entanto, que afir-
mam que uma criança que ainda não
tenha manifestado a doença já pode
ter nascido com ela. “Como é uma
doença genética, ela pode se manifes-
tar assim que a criança nasce. Ou po-
de revelar-se até os 30 anos de idade”,
salienta David.

Os sintomas iniciais aparecem co-
mo uma anemia simples, peso bai-
xo, magreza e que depois vai evolu-
indo para doenças mais graves. Um
paciente com um quadro clínico ca-
racterístico de Anemia de Fanconi
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matemática, quem diria, po-
de ser um instrumento im-
portante nas ações de preser-

vação do meio ambiente. Um exem-
plo da sua aplicação nessa área é o
modelo matemático desenvolvido
para a tese de doutorado de Luiz
Antonio Ribeiro de Santana, defen-
dida recentemente junto ao Instituto
de Matemática, Estatística e Ciência
da Computação (IMECC) da Uni-
camp. Por meio de uma equação, o
autor analisou a possibilidade de so-
brevivência de uma espécie em um
determinado ambiente. A ferramen-
ta, de caráter conceitual, permite
avaliar, por exemplo, a pos-
sibilidade de uma determi-
nada população animal en-
trar em processo de extinção
em um meio real.

De acordo com o orienta-
dor da tese, o professor Wil-
son Castro Ferreira Júnior, o
modelo matemático deve ser
entendido, no caso em questão, co-
mo uma espécie de “caricatura da
verdade”. Ele explica que o objetivo
da ferramenta não é esquadrinhar
toda a realidade, mas sim pinçar al-
guns traços relevantes que permitam
compreendê-la. Entre as variáveis
consideradas no trabalho de Santana
estão a capacidade de reprodução, a
taxa de mortalidade, a mobilidade e
a densidade (número de indivíduos
divididos pela área total) da espécie.

Analisado o modelo matemático,
descrito por meio de equações dife-
renciais parciais, uma das áreas da
matemática, é possível antecipar se
um local é propício à sobrevivência
daquela população. Isso tanto pode
ser aplicado em relação às espécies
favoráveis quanto às não-favoráveis,
conforme o professor Ferreira Júnior.
As primeiras são aquelas que se pre-

tende preservar, como mamíferos,
aves, répteis etc. Já as outras são as
que se deseja extinguir, como pragas.
O orientador firma que embora não
seja uma ferramenta de decisão es-
trita, o modelo matemático pode ser
um subsídio interessante para o pla-
nejamento de ações.

da vai prejudicar a mobilidade dos
indivíduos ou reduzir a oferta de ali-
mentos. Esses aspectos estão liga-
dos, respectivamente, à reprodução
e mortalidade dessa população. Não
se trata de fazer um retrato fiel do
futuro, mas sim de estabelecer uma
estimativa educada”, esclarece o

docente do IMECC.
De acordo com Ferreira Júnior, o

modelo matemático desenvolvido
pelo seu orientado pode ser aplica-
do a uma situação real, mas para isso
é preciso estabelecer uma interface
com os especialistas que trabalham
diretamente no campo. O docente da
Unicamp afirma que as espécies a
serem analisadas podem ser consti-
tuídas desde microorganismos até
seres humanos. “Evidentemente que
a ferramenta sempre terá que sofrer
adaptações, de modo a atender as
especificidades de cada caso. Mas o
arcabouço está montado”, diz.

Lagartas – A tese de doutorado
desenvolvida por Luiz Antonio Ri-
beiro de Santana tem como origem
um trabalho realizado pelo matemá-
tico Donald Ludwig, no final da dé-
cada de 70. Naquela oportunidade,
as madeireiras canadenses enfrenta-
vam sérios problemas causados por
uma praga. Uma lagarta atacava as
árvores que forneceriam celulose
para a fabricação de papel, gerando
prejuízos de bilhões de dólares para
o setor. Além de não surtir efeito, a
aplicação de larvicidas causava e-
normes danos ecológicos.

Ludwig desenvolveu, então, um
modelo matemático que indicou co-
mo alternativa a construção de “ave-
nidas” espaçadas entre as árvores.
Isso dificultou a mobilidade das la-
gartas, interferindo diretamente na
sua reprodução. Depois de algum
tempo, a população de larvas foi dras-
ticamente reduzida, o mesmo ocor-
rendo com os prejuízos provocados
por elas. “A matemática, nesse caso,
forneceu respostas que a observação
e a experimentação não foram capa-
zes de dar”, afirma o professor Fer-
reira Júnior. A tese elaborada por San-
tana teve a co-orientação do profes-
sor Yuri Bozhkov , também do
IMECC.

apresenta, por exemplo, baixa esta-
tura, ausência de dedos polegares,
microcefalias, manchas “café-com-
leite”, manchas hipopigmentadas e
uma aparência facial particular que
lembra os “duendes”, devido a ca-
beça e boca pequenas. Além disso, o
paciente tem as fendas das pálpebras
estreitas demais, e o epicanto (dobra
semilunar da pele quase vertical e
habitualmente simétrica, que às ve-
zes sobre o olho).

O pesquisador explica que inves-
tigações internacionais revelam que,

de modo geral, no mundo todo, mais
de 90% dos pacientes com anemia de
Fanconi desenvolvem a anemia a-
plástica, um tipo grave da doença,
provocada pela deficiência dos gló-
bulos vermelhos, freqüentemente
associada à diminuição da produção
de outras células do sangue, expli-
ca David. A maioria dos pacientes
portadores dessa anemia apresenta
anomalias congênitas e ou anoma-
lias ao exame físico, sendo que as
mais freqüentes são as alterações de
pigmentação de pele (64%), baixa
estatura (62%), malformações do
eixo radial (osso do braço), anoma-
lias oculares (41%), microcefalia,
anomalias renais (34%) e deficiênci-
as mental.

Transplante – Segundo David, a
anemia de Fanconi é raramente ob-
servada em populações negras. Ne-
las, verifica-se uma prevalência de
homozigotos – células do indivíduo
que possui nos seus cromossomos
homólogos dois genes idênticos – de
1 em 476 mil pessoas. Na África do
Sul, onde há concentrações conside-
ráveis de descendentes de holande-
ses,  a incidência nos homozigotos é
de 1 para 22 mil. Nos países como
Estados Unidos e Japão, verifica-se
que esse índice aumenta de modo
considerável: a freqüência nos he-
terozigotos (com genes diferentes) é
estimada de 1 em cada 300 habitan-
tes.

Por ser uma doença genética, ain-
da não há nenhum tipo de tratamen-
to para uma cura absoluta. Primei-
ramente é preciso definir se a pessoa
é portadora ou não da doença, pas-
sando por um rigoroso acompanha-
mento médico. “Nos casos mais gra-
ves, cuja doença pode evoluir para
a leucemia, os pacientes devem ser
submetidos ao um transplante de
medula, que melhora sensivelmente
a sua condição física do paciente”,
diz o pesquisador.

Modelo faz projeções sobre chances de sobrevivência de uma espécie em determinado ambiente
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Matemática a serviço da preservação ambiental

Como exemplo, ele cita a necessi-
dade da construção de uma estrada
numa determinada área. Por inter-
médio de uma análise matemática,
pode-se ter uma visão aproximada
de como essa intervenção afetará o
ciclo vital de uma espécie. “É possí-
vel antever, por exemplo, se a estra-
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Biólogo padroniza investigação sobre anemia de Fanconi

O biólogo David Aguilar Rodrigues: tese mostra que primeiros sintomas surgem aos sete anos de idade

Diagnóstico
foi

confirmado
em 22 casos

O professor Wilson Castro Ferreira Júnior: modelo é uma espécie de “caricatura da verdade”
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