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Estudos recentes desen-
volvidos na Faculdade de 
Odontologia de Piracica-
ba (FOP) apontam maior 
propensão das mulheres 

em apresentar disfunção tempo-
romandibular (DTM), caso ocorra 
uma alteração genética no receptor 
de estrógeno – hormônio predo-
minantemente feminino. O achado 
pode elucidar a diferença individual 
quanto à contribuição do hormônio 
no desenvolvimento da DTM e a 
influência da genética como fator de 
predisposição à disfunção. A desco-
berta contribui ainda como base para 
estudos em engenharia genética, o 
que possibilitaria melhores resulta-
dos no tratamento dos portadores da 
DTM. A disfunção temporomandi-
bular apresenta como sintoma uma 
dor intensa e desconforto auricular, 
podendo evoluir para uma completa 
incapacidade da mandíbula em reali-
zar seus movimentos fisiológicos de 
mastigação, fala e deglutição.

A pesquisa foi publicada como 
artigo na revista americana The 
Journal of Pain e compõe a tese de 
doutorado de Margarete Cristiane 
Ribeiro da Silva, com orientação da 
professora Célia Marisa Rizzatti-
Barbosa, da Área de Prótese Parcial 
Removível e, co-orientação do pro-
fessor Sérgio Roberto Peres Line, da 
Área de Histologia e Embriologia. O 
estudo também teve participação do 
professor Roger Benton Fillingim, 

do Departamento de Epidemiologia 
e Pesquisa de Saúde Pública, em 
Gainesville, Universidade da Florida, 

Estados Unidos, instituição na qual, 
atualmente, Margarete é pesqui-
sadora e trabalha como professora 

voluntária. Contou com o apoio da 
Fapesp e envolveu 200 voluntárias 

O tema tem sido uma das linhas 

de pesquisa da área de Prótese Parcial 
Removível desde o ano de 1995, pois 
já é conhecida a grande prevalência 
da disfunção em mulheres. No entan-
to, existem diversos fatores que po-
dem atuar na etiologia das disfunções 
temporomandibulares e, dentre eles, 
tem-se discutido o papel da oclusão 
dentária como fator predisponente, 
desencadeante e perpetuante destas 
disfunções. Há pessoas que apresen-
tam oclusão totalmente alterada, in-
clusive pela falta de diversos dentes, 
e isto se confirma na prevalência de 
desdentados que são atendidos na clí-
nica de graduação na área de Prótese 
Parcial Removível.

“Entretanto parece que, contra-
riando a tendência e o raciocínio 
etiológico, estes pacientes não 
apresentam qualquer alteração que 
admita diagnóstico de DTM. Esses 
motivos levaram à investigação dos 
polimorfismos genéticos – alterações 
em determinadas sequências genéti-
cas que desenvolvem ou não alguma 
alteração fenotípica – em determina-
dos genes, no caso relacionando-os 
às disfunções temporomandibu-
lares”, explica a professora Célia 
Marisa Rizzatti-Barbosa. O fato de a 
prevalência da DTM ser muito maior 
nas mulheres direcionou os estudos 
ao receptor do estrógeno. “Começa-
mos a verificar que parecem existir 
algumas correlações entre a presen-
ça de polimorfismos genéticos e a 
presença de DTM. Polimorfismos 
localizados no receptor de estróge-
no parecem aumentar o risco das 
mulheres em desenvolver desordens 
na articulação temporomandibular”, 
esclarece.  

Em primeiro plano, os professores Célia Marisa Rizzatti-Barbosa e Sérgio Roberto Peres Line, respectivamente, orientadora e co-orientador da pesquisa

Estudo associa DTM à alteração
genética no receptor de estrógeno 

Uma área verde em meio 
ao céu de concreto, o 
Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, é um 
espaço de diferentes 

usos e práticas de lazer. São ex-
posições, espetáculos e concertos, 
eventos dos mais diversos e, ainda, 
uma paisagem marcada pelas longas 
caminhadas, corrida, piqueniques 
ou a prática de esportes aos finais de 
semana. Enfim, como bem define o 
educador físico Paulo Cezar Nunes 
Junior, um oásis para o paulistano 
que desenvolve uma série de percep-
ções ao entrar no local. “O parque 
urbano ocorre em um tempo-espaço 
diferente do restante da cidade. Não 
há veículos, os sujeitos estabele-
cem relações um pouco diferentes 
daquelas vivenciadas em outros 
locais. Ao passar pelos portões do 
Ibirapuera, a impressão que se tem é 
que as sensações se dilatam”, reflete.  

Durante oito meses, em 2008, Nu-
nes percorreu a extensa área do parque 
e, a partir da observação no cotidiano e 
do cruzamento de teorias sociais e an-
tropológicas, refletiu sobre as práticas 
de lazer e a apropriação do espaço. Os 
dados de suas 38 visitas constam na 
dissertação de mestrado “Espaço para 
o tempo livre: Considerações sobre 
lazer e apropriação do espaço urbano 
no Parque Ibirapuera”, apresentada na 
Faculdade de Educação Física (FEF). 
Paulo Cezar foi orientado pela profes-
sora Silvia Cristina Franco Amaral, 
coordenadora do Grupo de Estudos 
em Políticas Públicas e Lazer da FEF. 
O estudo contou com o financiamento 
da Capes e, por seis meses, parte da 

pesquisa foi realizada na Universitat 
de Barcelona e orientada pela pro-
fessora Nuria Codina Mata a partir 
de uma parceria da Unicamp com o 
Banco Santander. 

Ao partir da Barra Funda, o trajeto 
do educador físico se completava 
nas avenidas Paulista e Brigadeiro 
Luis Antonio, até chegar a um dos 

principais cartões-postais de São 
Paulo. Com bloco e caneta em mãos, 
ele estabeleceu parâmetros de análi-
ses basicamente pelas observações 
dos frequentadores do parque. A 
metodologia permitiu que Nunes 
estabelecesse algumas considerações 
sobre a apropriação do espaço pelos 
visitantes a partir do que denominou 

espaço para o tempo livre. “Percebi 
que duas questões podem justificar 
a frequência massiva e popular ob-
servada, principalmente aos finais de 
semana. Primeiramente, a segurança 
que o local oferece e, segundo, a ver-
satilidade, ou seja, em um só espaço 
congregam-se várias atividades como 
shows, exposições, serviços públicos, 

quadras para esportes, além da mar-
quise para as práticas dos ciclistas e 
skatistas”, explica. 

O Ibirapuera chega a receber mais 
de cento e cinqüenta mil visitantes 
aos domingos. Durante a semana, no 
entanto, a frequência gira em torno 
de 20 mil pessoas. Embora seja um 
parque que pode ser caracterizado 
como elitista, já que nos dias de 
semana é freqüentado basicamente 
pela classe média e alta dos bairros 
próximos, nos finais de semana e 
feriados as classes populares fazem 
do local um importante espaço de 
lazer e de contato com a natureza. 
“São pistas que ajudam a entender 
a realidade do espaço durante a se-
mana. São frequentadores com alto 
poder aquisitivo, ao contrário do 
público do final de semana, cons-
tituído predominantemente pelas 
classes populares”, atesta Nunes, 
que chegou a observar grupos de até 
30 pessoas reunidas para passar o 
dia fazendo piquenique ou comemo-
rando aniversário em um domingo. 

Para o pesquisador, os parques 
urbanos são espaços que estão cada 
vez mais em evidência. Quanto maior 
a cidade, maior a necessidade de se 
planejar áreas verdes destinadas a 
diversas atividades. “Vários fatores 
da urbanização afastam o homem de 
suas relações com as áreas verdes tão 
vitais para a vida”, destaca. Aberto 
todos os dias das seis horas até a 
meia-noite, o Parque Ibirapuera foi 
criado em 1954 para abrigar uma 
exposição internacional. E hoje é um 
dos parques urbanos mais importan-
tes do Brasil. (R.C.S.)

O educador físico Paulo Cezar Nunes Junior: visitas ao espaço de lazer preferido dos paulistanos

Pesquisador avalia espaços do Parque do Ibirapuera
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