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Para além de apenas tirar 
as crianças e adolescentes 
da rua, o educador físico 
Leopoldo Katsuki Hirama 
propõe um tratamento peda-

gógico ao esporte praticado por pessoas 
sob coordenação de ONGs e entidades 
sociais, para que seja contemplado um 
desenvolvimento integral deste públi-
co. Segundo Hirama, é importante que 
se conheça a realidade das crianças 
e adolescentes para que os projetos 
sigam na mesma linha e não seja algo 
isolado dentro do contexto. 

“Tornou-se recorrente dizer que o 
esporte tira as crianças da rua. Com 
isso, o que observamos são iniciativas 
que encaram o esporte apenas como 
recreação ou como atração para outras 
atividades. Não há um projeto pedagó-
gico ou elementos que caracterizem 
continuidade. É claro que estes aspec-
tos são importantes, mas o esporte pode 
ser um fenômeno capaz de oferecer 
muito mais”, destaca. 

O estudo de Hirama, orientado pelo 

As drogas desenvol-
vidas para elevar o 
colesterol da HDL 
– lipoproteína conhe-
cida como benéfica ao 

organismo humano – e a possibili-
dade deste mesmo colesterol, em 
determinadas condições, ter uma 
associação com a doença cardio-
vascular aterosclerótica, levaram a 
nutricionista Carla Evelyn Coimbra 
Nuñez a investigar as possíveis 
relações entre a hiperalfalipopro-
teinemia, que corresponde à HDL 
elevada, e a aterosclerose, doença 
crônica degenerativa das paredes 
das artérias e de caráter inflamatório. 
A idéia foi verificar a relação em 
um estágio anterior à instauração da 
lesão propriamente dita ou quando 
já está estabelecida, cujos sintomas 
mais freqüentes são o aparecimento 
de doença coronariana e derrame. 

O estudo foi desenvolvido no 
Laboratório de Lípides do Núcleo de 
Medicina e Cirurgia Experimental 
da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) e no Ambulatório de Disli-
pidemias do Hospital das Clínicas, 
orientado pela professora Eliana 
Cotta de Faria. A base do estudo 
foi investigar, pioneiramente na 
população brasileira, os biomarca-
dores plasmáticos de oxidabilidade 
e inflamação nos portadores de 
hiperalfa. Segundo Carla, existia a 
hipótese de que os biomarcadores 
denominados Proteína C-reativa 
ultra-sensível, Fator de Necrose 
Tumoral Alfa (TNF-alfa) e títulos 
de Auto-anticorpos contra a LDL-
oxidada estivessem reduzidos nestes 
pacientes e que a HDL-colesterol 
tivesse uma relação inversa com a 
aterosclerose precoce.  

Os resultados, contudo, foram 

Pesquisa esmiúça ação de efeitos de 
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Estudo realizado pela bió-
loga Cássia Maria Toledo 
Saccon descreve o efeito 
local no envenenamento 
causado pela serpente Bo-

throps jararacussu ou popularmente 
conhecida por jararacuçu, cujo gênero 
é responsável por 90% dos acidentes 
ofídicos. Segundo Cássia, o acidente 
pode provocar um efeito sistêmico e 
outro local. “Os efeitos sistêmicos, 
caracterizados por hemorragia interna 
e insuficiência renal, podem levar a 
pessoa à morte. Porém, o uso de soro 
ou antiveneno tem se mostrado eficaz 
em neutralizá-los”, explica Cássia. 

O que corresponde à descoberta da 
bióloga é a ação dos efeitos locais, carac-
terizados por hemorragia, necrose, dor e 
inchaço. Eles ocorrem de forma rápida 
e progressiva no local onde ocorreu a 
picada e não são neutralizados pelo soro 
ou outros recursos terapêuticos. “Pela sua 
ação progressiva, esses efeitos podem 
gerar problemas permanentes no mem-
bro acidentado, como atrofia e perda de 
função e, em alguns casos, podem levar 

até mesmo à amputação”, esclarece.   
Neste modelo de envenenamento, 

Cássia estudou as alterações em três 
vias proteolíticas endógenas que, já se 
sabe, estão associadas a atrofias pato-
lógicas, quando ativadas. A suspeita 
seria que a ação do veneno nestas vias 
poderia preencher uma lacuna sobre 
o assunto e levar ao desenvolvimento 
de novas terapias para o tratamento 
do dano local, resultantes do acidente. 
“Conseguimos traçar o perfil das prin-
cipais vias proteolíticas endógenas no 
envenenamento botrópico e isso é uma 
das maiores descobertas do estudo. A par-
tir de testes com inibidores será possível 
obter mais esclarecimentos sobre a ação 
dessas vias na regeneração do tecido e 
assim propor novas terapias”, esclarece. 

As vias estudadas foram as calpaí-
nas – proteases ativadas por cálcio –, 
as catepsinas lisossomais – proteases 
ácidas localizadas no lisossomo que são 
compartimentos celulares –, e a via pro-
teossômica – relacionada à degradação 
seletiva de proteínas e muito estudada 
em diversas patologias. Cada uma das 
vias possui características diferenciais 
e foi descrita na pesquisa orientada pelo 
professor Stephen Hyslop e apresenta-

da no Instituto de Biologia (IB).   
O estudo envolveu a análise histo-

lógica dos músculos envenenados de 
camundongos em diversos intervalos 
de tempo de uma a 72 horas e de sete 
a 28 dias após a injeção da peçonha. 
Pelos resultados, Cássia constatou que 
as calpaínas são ativadas nos primeiros 
momentos após o envenenamento. 
Isto significa, segundo a bióloga, que 
esta via poderia contribuir com o dano 
tecidual. Já as catepsinas e a via prote-
ossômica estão ativadas nos momentos 
mais tardios do envenenamento e por 
isso podem ter relação com a regene-
ração muscular. 

Avaliaram-se também os períodos 
em que ocorrem as principais altera-
ções teciduais causadas pela peçonha, 
e essas alterações foram divididas 
em fases. Na primeira fase, ocorre a 
hemorragia e necrose do tecido, entre 
seis e doze horas após o envenena-
mento. Num segundo momento, entre 
12 horas e 72 horas, ocorre o que se 
chama de infiltrado inflamatório e, na 
terceira fase, a partir de sete dias há 
a presença de células regenerativas, 
facilmente reconhecidas por possuírem 
um núcleo central.  

em sua maior parte neutros. “Não 
se pode afirmar que a elevação 
do colesterol da HDL teve efeitos 
positivos ou negativos nos índices 
avaliados”. Uma justificativa para 
a surpresa nos resultados, explica, 
poderiam ser as características me-
tabólicas específicas da população 
estudada e as faixas de concentra-
ções da HDL. Carla indica, porém, 
que as análises servem de referência 
para se observar alguns mecanismos 
que podem levar a mudanças na 
funcionalidade da HDL. 

“Entender esses mecanismos é 
fundamental para o desenvolvimento 
de novas terapias que tenham a eleva-
ção do colesterol bom como objeti-
vo”. Nesse sentido, relata que outras 
pesquisas em funcionalidade estão 
sendo realizadas pelo grupo, envol-
vido mais recentemente num projeto 
temático sobre a HDL, uma vez que 
há fortes evidências na literatura de 
que o colesterol da HDL elevada 
poderia ser pró-inflamatório.

A pesquisa, que foi financiada 
pela Capes, CNPq e Fapesp, en-
volveu 223 pacientes atendidos no 
Hospital das Clínicas da Unicamp. 
Como grupo controle, com HDL 
entre 40 e 60 miligramas/dL, foram 
selecionados 68 indivíduos. Os 155 
restantes foram definidos como por-
tadores de hiperalfalipoproteinemia 
por apresentarem HDL superior a 68 
miligramas/dL. 

O que Carla também encontrou 
em suas investigações foi uma cor-
relação inversa da atividade lipopro-
teína lipase com o TNF-alfa, o que 
aponta para um fator de proteção, 
benéfico contra o processo infla-
matório e provavelmente ateroscle-
rótico, na hiperalfalipoproteinemia 
muito alta.

professor Paulo Cesar Montagner e 
apresentado na Faculdade de Educação 
Física (FEF), concentrou-se na favela 
de Heliópolis, na capital paulista, que 
possui mais de 120 mil habitantes em 
um quilômetro quadrado. Trata-se de 
uma das regiões com maior densidade 
demográfica do Estado de São Paulo e 
lá, segundo o educador físico, constam 
vários projetos sociais nas mais varia-
das categorias. 

Para a sua pesquisa, Hirama mudou-
se para a favela e permaneceu três 
anos no local. O próprio educador 
treinou 30 adolescentes entre meninos 
e meninas, na modalidade voleibol, 
que não poderiam mais participar 
das atividades da entidade por conta 
de terem completado 14 anos. “Os 
alunos reivindicaram a conti nuidade 
dos treinamentos e também a partici-
pação em campeonatos regionais. Eles 
defendiam não só a continuidade, mas 
um aprofundamento na dinâmica de 
abordagem do esporte”, afirma. 

Durante dois anos, a equipe com-

petiu e obteve poucas vitórias. Mas, 
segundo Hirama, os relatos eram de 
que os atletas aprendiam mais com 
as derrotas do que com as vitórias. 
“Ficou claro a importância da conti-
nuidade nas atividades, pois além da 
participação em competições, muitos 
ajudavam em outros projetos como 
monitores”, revelou. Para comple-
mentar o estudo, Hirama também en-
trevistou um grupo de moradores que 
tiveram envolvimento com o projeto 
sócio-educativo.

Ele colheu depoimentos de pais, 
educadores e dos atletas para reafirmar 
a sua tese de que a realidade em que a 
criança e adolescente está inserida é um 
fator fundamental para o desenvolvi-
mento das atividades esportivas. “Para 
implementar uma proposta esportiva 
é necessário compreender a realidade 
e traçar o panorama da comunidade”, 
esclarece. O estudo de caso de Heli-
ópolis, segundo Hirama, orienta para 
reflexões sobre estruturas de projetos 
sociais para áreas periféricas. 

Educador físico prega projeto
pedagógico ligado ao esporte

Leopoldo Katsuki Hirama: 
realidade das crianças 

e adolescentes deve 
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