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Professores da UFMG fazem 
nova descrição da ‘podridão 

vermelha do sisal’
Página 4

NOVA PROMESSA DE 
UM VELHO REMÉDIO
Fármaco derivado da aspirina, um dos antitérmicos e  
anti-inflamatórios mais consumidos no mundo, inibe a  
ativação de uma proteína do retículo endoplasmático que pode 
estar associada ao desenvolvimento de tumores. O achado está 
descrito em tese de doutorado defendida recentemente no 
Programa de Pós-graduação em Biologia Celular do Instituto 
de Ciências Biológicas.
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Comprimidos de aspirina: 
novo alvo farmacológico
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TRADIÇÃO CONTESTATÓRIA
Marcos Fabrício Lopes da Silva*

* Professor da Faculdade JK, no Distrito 
Federal. Jornalista, formado pelo UniCEUB. 
Poeta. Doutor e mestre em Estudos Literários 
pela UFMG. Graduando em Letras pela UnB 

Transcorridos mais de 500 anos da 
anexação do Brasil ao Velho Mundo 
e de vários acontecimentos políticos 

importantes, a proclamação da República 
situa-se entre as mais relevantes mudanças 
ocorridas no país. O movimento republicano 
desejava modificar política e economicamen-
te o Brasil a partir do final do século 19, mas 
se transformou em uma utopia pela incapa-
cidade, nas primeiras décadas, de romper 
com estruturas que continuavam a privilegiar 
alguns setores sociais e econômicos como 
o primário. Não obstante, desenhava-se 
um quadro urbano marcado pela recente 
industrialização e por seus efeitos. 

A República Brasileira, proclamada em 
15 de novembro de 1889, assim como a 
Independência política de 7 de setembro 
de 1822, fez-se distante do universo social 
mais humilde. Parafraseando Aristides Lobo, 
a maioria da população brasileira assistiu à 
mudança do sistema de governo de forma 
“bestializada”, uma vez que a discussão e a 
participação nos debates ficaram restritas 
aos cafeicultores, militares e representantes 
da Igreja Católica, que desejavam a mudança 
por estarem descontentes com a manuten-
ção da Monarquia. É mister lembrar que o 
Brasil foi monárquico de 1822 a 1889. Nesse 
período, a sociedade brasileira forjou vários 
movimentos de oposição ao Império, como 
as revoltas Sabinada (1837-1838), Balaiada 
(1838-1841), Cabanagem (1835-1840) e 
Farroupilha (1835-1845). Movimentos de 
cunho político e econômico, que contaram 
com a participação popular. 

Convém lembrar que, durante o longo 
período colonial brasileiro (1500-1822), 
apesar da opressão exercida pelos ditames 
metropolitanos e devido às desigualdades 
sociais oriundas do sistema estamental 
em vigor, a sociedade brasileira encontrou 
expressões em movimentos sociais como 
a formação dos quilombos e as reações de 
tribos indígenas. Esses movimentos sociais 
contribuem para desmentir ideias que apon-
tam a passividade da sociedade brasileira e 
contribuem para reforçar a visão das postu-

onde eu nasci! E poder me orgulhar e ter a 
consciência que o pobre tem o seu lugar!” 
(Cidinho & Doca, 1994). O funk carioca 
nascido na Cidade de Deus se espalhava por 
todas as quebradas, ritmando a insatisfação 
diante da antiga estrutura social e política 
que nega à grande maioria dos brasileiros 
os direitos a uma vida justa. No Rap da feli-
cidade, se diz: “Nunca vi cartão-postal que 
se destaque uma favela”. Bem antes disso, 
na década de 1960, quando o país estava 
prestes a ser governado pelas forças arma-
das – as fardas detentoras da prerrogativa 
da violência do Estado –, o protesto vindo da 
favela já corria mundo, por meio das letras 
transgressoras de Carolina Maria de Jesus, 
escritora que rompeu com os pressupostos 
de raça, gênero e classe que sustentam o 
sistema literário brasileiro.

Entre a batida do funk que brada “Moro 
na favela e sou muito desrespeitado [...] en-
quanto os ricos moram numa casa grande 
e bela, o pobre é humilhado esculachado 
na favela” e as palavras de Carolina Maria 
de Jesus, a mesma reserva moral de uma 
brasilidade digna, consciente, politizada e 
exemplar: “A dona Fausta foi averiguar o que 
havia. Encontrou-me com o seio recheado 
de mangas. Dirigiu-me um olhar que me 
amedrontou. Percebi que ela era avarenta./
Repreendeu-me!/– Então é você quem rou-
ba as minhas frutas. Negrinha vagabunda. 
Negro não presta./Respondi:/– Os brancos 
também são ladrões porque roubaram os 
negros da África./Ela olhou-me com nojo./ 
– Imagina só se eu ia até a África para tra-
zer vocês... Eu não gosto de macacos./Eu 
pensava que a África era a mãe dos pretos. 
Coitadinha da África que, chegando em 
casa, não encontrou os seus filhos. Deve 
ter chorado muito” (Diário de Bitita, 1986). 

ras que levam à observação e não à partici-
pação no processo histórico. Em Os sertões 
(1902), Euclides da Cunha ressalta o poder 
transformador de um dos mais significati-
vos movimentos sociais do país –  Canudos 
(1896-1897). Afirma o escritor sobre o 
pré-socialismo dos seguidores de Antônio 
Conselheiro: “a propriedade tornou-se-lhes 
uma forma exagerada do coletivismo tribal 
dos beduínos: a apropriação pessoal apenas 
de objetos móveis e das casas, comunidade 
absoluta da terra, das pastagens, dos reba-
nhos e dos escassos produtos das culturas, 
cujos donos recebiam exígua quota-parte, 
revertendo o resto para a ‘companhia’ [isto 
é, para a comunidade]”.

Dialogando com a rebeldia socrática, 
acomodados bebem sukita; inconformados, 
cicuta: “‘Recebe teu filho, minha Mãe Natu-
reza. Ele não vai ser sepultado, vai ser plan-
tado na tua sombra, como ele queria. Para 
que dele nasçam novos guerreiros’. Basta 
perguntar a qualquer xukuru se seu cacique 
foi enterrado e ele responderá: ‘Não foi; foi 
plantado no chão’”, destaca Nathalia Viana, 
em Plantados no chão: assassinatos políticos 
no Brasil hoje (2007). Diante da exclusão de 
parcelas significativas da população brasileira 
de direitos fundamentais (o que acontece 
desde a colonização e atinge preferencial-
mente alguns grupos sociais, como os negros 
e índios), da diversidade de problemas e 
questões que se apresentam como desafios 
para a construção de uma sociedade mais 
 justa e igualitária, organizaram-se e conti-
nuam organizando-se vários movimentos 
sociais. Desemprego, violência, saúde, 
 poluição, educação, moradia, meio ambien-
te, desigualdade social, políticas  públicas e 
corrupção estão entre os problemas mais 
graves que afetam a vida social dos brasilei-
ros. Historicamente, os movimentos sociais 
no Brasil são marcados por lutas em defesa 
da vida e dos direitos humanos pautados em 
princípios éticos e de justiça.

Nos anos 1990, de norte a sul, o refrão 
era o mesmo em todas as vielas: “Eu só quero 
é ser feliz! Andar tranquilamente na favela 
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Com o objetivo de acolher e possibilitar o convívio de 
 pessoas com deficiência e estrangeiros na UFMG, o Insti-
tuto de  Ciências Agrárias, em Montes Claros, iniciou neste 

ano o Pro-ICA: Programa de Inclusão, Convívio e Acolhimento. 
Ele reúne iniciativas que promovem a acolhida dessas pessoas 
desde a intenção de ingresso na universidade até a sua perma-
nência no campus.

A proposta é um desdobramento do projeto Somos todos dife-
rentes - inclusão social e acessibilidade no campus Montes Claros, 
realizado desde 2016 e vinculado ao Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão da UFMG. “Nosso objetivo é promover a inclusão da pessoa 
portadora de alguma deficiência. Esperamos transformar a vida do 
acadêmico, de forma que ele se sinta confortável e acolhido e tenha 
melhor aproveitamento nos estudos”, explica a professora do ICA 
e coordenadora do Programa, Claudia Regina Vieira.

O atendimento é feito em função da demanda. A equipe in-
tercede para melhoria da mobilidade ou para o acompanhamento 
individual em sala de aula, quando há a necessidade. “Conversamos 
com os professores desse aluno, quando é necessário que se dê a 
ele uma atenção especial”, informa a professora. 

Sony Franthiesco Caldeira tem 28 anos, cursa o terceiro período 
de Administração no ICA e é estagiário do Setor de Infraestrutura. 
Cadeirante, Sony viu, desde o seu ingresso, o campus passar por 
adaptações a fim de facilitar a mobilidade no espaço. “Isso já meu 
deu a sensação de poder me deslocar sem depender dos outros, 
de liberdade, de que eu mesmo posso fazer o que preciso. Com as 
cotas para deficientes físicos, acredito que haverá mais demanda 
nesse sentido. O quanto antes a instituição puder se adequar às 
necessidades desse público, melhor para a UFMG e para o estu-
dante”, analisa. 

O diretor do ICA, Leonardo David Tuffi Santos, ressalta que a 
Universidade tem-se preparado ao longo dos anos para atender de 
forma ampla à comunidade. “É o primeiro ano em que recebemos 
alunos das cotas para pessoas com deficiência, o que é um desafio. 
A universidade vem se preparando para acolher esses alunos, não 
só em relação à infraestrutura, mas também na questão pedagó-
gica e didática com ferramentas que possibilitem a eles cursar na 
plenitude as disciplinas e conteúdos previstos na matriz curricular 
de cada formação”, reforça o diretor.

Em março deste ano, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida 
esteve no campus Montes Claros para inaugurar duas plataformas 
elevatórias, adaptações implantadas no fim de 2017 para melhorar 
a acessibilidade no campus. As plataformas foram instaladas no 
bloco C, onde estão localizadas salas de aula, laboratórios, gabinetes 

de professores e o auditório de eventos, e no prédio da Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (Fump). 

Educar para a diferença
Com o andamento da iniciativa, novas demandas apareceram, 

e o que era um projeto pontual se transformou em programa para 
contemplar outras questões, como as necessidades de estudantes 
com deficiência do ensino médio da rede pública de Montes Claros.

Essa vertente é trabalhada pelo Projeto Educar para a Diferença, 
que faz um levantamento nas escolas públicas de Montes Claros para 
identificar o perfil dos estudantes com deficiência e levá-los ao campus 
para conhecer as oportunidades oferecidas pela UFMG. 

Outra demanda que passou a ser atendida pelo programa foi a de 
aulas de português para alunos, professores e visitantes estrangeiros 
do ICA, o que aumenta suas possiblidades de convívio social, de 
adaptação no país e seu desempenho nas aulas.

O trabalho de acolhimento realizado no ICA inclui eventos que 
transcendem a dimensão acadêmica. É o caso da oficina Sentidos 
e sentimentos: uma comunicação alternativa com a acessibilidade, 
que simula os desafios de mobilidade enfrentados cotidianamente 
por pessoas cegas. A atividade estimula o aprendizado por meio 
de vivências. A última edição da oficina foi realizada em 6 de maio 
durante o Domingo no Campus.

Infraestrutura
No primeiro semestre letivo de 2018, foram realizadas obras 

de infraestrutura para melhoria da acessibilidade no campus do 
ICA. As calçadas estão sendo reformadas para adequação à norma 
brasileira de acessibilidade (NBR 9050). 

O engenheiro civil e coordenador do Setor de Infraestrutura 
do ICA, João Victor Gonçalves Oliveira, explica as modificações. “A 
largura das vias foi aumentada, os passeios e inclinações ficaram 
mais acessíveis, condição complementada pela instalação do piso 
tátil. Inicialmente, estamos focando a área central do campus, onde 
é maior a circulação de pessoas, para depois avançarmos para as 
regionais mais periféricas”, relata João Victor. A estimativa é de que 
as obras estejam concluídas até novembro deste ano. 

Também foram adaptados os banheiros do Centro de Pesquisas 
em Ciências Agrárias (CPCA) e dos blocos C, D e B. Outra obra já fina-
lizada foi a calçada de acesso aos Laboratórios Especiais. Inaugurados 
em 2016, os oito prédios que abrigam os laboratórios dos cursos de 
Engenharia Florestal e Engenharia Agrícola e Ambiental ainda não pos-
suíam calçadas de acesso. De acordo com João Victor, a próxima etapa 
será o melhoramento da estrada de acesso a essa região do campus. 

ACOLHIMENTO 
e INCLUSÃO em 
Montes Claros
Programa desenvolvido no ICA favorece 
acesso e permanência de pessoas com 
deficiência e de estudantes estrangeiros

Amanda Lelis

Oficina Sentidos e sentimentos simula desafios cotidianos enfrentados por pessoas cegas
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Base da planta e caule com a podridão vermelha 
que caracteriza a doença

Artigo: Putting the mess in order: Aspergillus 
welwitschiae (and not A. niger) is the etiological 
agent of sisal bole rot disease in Brazil

Autores: Elizabeth Amélia Alves Duarte 
e Ana Cristina Fermino Soares (UFRB); 
Aristóteles Góes Neto e Vasco Azevedo 
(UFMG)

Data de publicação: 10 de junho de 
2018

Disponível em: https://goo.gl/wtFY41

O cultivo do sisal é fonte para três quar-
tos da produção mundial de fibras 
longas e duras, que são usadas na 

fabricação de produtos como cordas e tape-
tes, e aplicadas em substituição a materiais 
diversos, como as fibras de vidro, carbono, 
plástico e outros insumos artificiais. O Brasil 
responde por cerca de 40% da atividade no 
mundo – quase toda ela concentrada no 
semiárido da Bahia. Mas a região vivencia 
o surto de uma doença que mata as plan-
tas depois de necrosar seus tecidos, e cujo 
sintoma mais visível é o aparecimento de 
manchas vermelhas. “São registrados pou-
cos e isolados casos da doença em todo o 
mundo. A ‘explosão’ só ocorreu localmente”, 
informa o professor Aristóteles Góes Neto, 
do Departamento de Micrologia do ICB.

Desde 2015, Aristóteles e o também 
professor Vasco Azevedo, seu colega no ICB, 
e as pesquisadoras Elisabeth Duarte e Ana 
Cristina Soares, da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), investigam o 
assunto. As principais conclusões estão no 
no artigo Putting the mess in order: Asper-
gillus welwitschiae (and not A. niger) is the 
etiological agent of sisal bole rot disease in 
Brazil. Publicado em 10 de junho na Frontiers 
in Microbiology, o segundo periódico mais 
citado mundialmente na área de micro-
biologia, o artigo chegou, em apenas três 

A MORTE é VERMELHA
Estudo com participação da UFMG faz nova descrição, incluindo a identificação de seu 
verdadeiro patógeno, de doença fúngica que destrói plantações de sisal no Brasil 

Matheus Espíndola

semanas, a quase 1 mil acessos, originários 
de todos os continentes. “Como no sertão 
da Bahia está concentrada grande parte da 
produção mundial, trata-se de um problema 
de interesse global”, justifica o professor.

Fungo oportunista
A equipe da UFMG e da UFRB descobriu 

que a “podridão vermelha do sisal”, como é 
conhecida a doença, é causada pelo fungo 
Aspergillus welwitschiae, que penetra na 
planta por meio de cortes feitos no caule 
para colheita das folhas. “Dizemos que se 
trata de um fungo oportunista, porque é 
atraído pela abundância de carboidratos 
presentes no interior do caule, que contrasta 
demais com a escassez de nutrientes do solo, 
particularmente na época de seca”, explica. 
Após entrar pelo caule, o patógeno destrói 
suas células, provocando a necrose do 
tecido. “Quando a coloração avermelhada 
aparece do lado de fora, a planta já está toda 
vermelha por dentro e praticamente morta”, 
detalha Aristóteles.

Desde as primeiras pesquisas sobre a 
doença, há quase 100 anos, pensava-se 
que o agente causador era um “parente 
próximo”, o Aspergillus niger. No artigo, o 
grupo identificou o verdadeiro patógeno e 
propôs nova descrição da doença, mostran-
do exatamente como o fungo age. “O estudo 
microscópico no interior da planta é inédito. 
O artigo quebrou vários paradigmas”, garan-
te o professor.

A equipe de pesquisadores busca res-
postas a outras questões, como a que diz 
respeito à propagação da doença. “A área 
acometida pela podridão vermelha na Bahia 
tem uma região central com muito mais 
prevalência. Isso pode ser um sinal de que 
a doença começou em um ponto e foi se 
espalhando”, conjectura o professor.

Os professores sequenciaram o genoma 
do Aspergillus welwitschiae e agora o com-
para com o fungo semelhante originário 
da África. Já foi apurado que os micro-
organismos presentes na Bahia formam, 
em sua maioria, uma linhagem à parte, 
distinta geneticamente. “O próximo passo 
é descobrir se os fungos isolados por nós 
são mais agressivos do que os demais por 
constituírem uma população específica”, 
revela Aristóteles.

Encontrar uma maneira de controlar 
a doença é o objetivo dos pesquisadores. 
Mas, segundo o biólogo, existem alguns 
impedimentos, ligados principalmente à 
simplicidade técnica do cultivo do sisal. 
“É inviável para os pequenos agricultores, 
por exemplo, ‘fechar’ os cortes em todas 
as plantas ou aplicar nelas algum remédio, 
caso isso possa minimizar o contágio. Suas 
técnicas não são mecanizadas e, por isso, 
não dão conta de centenas de milhares de 
plantas”, pondera.

Fonte de sobrevivência
O sisal é uma “planta rústica”, como des-

creve Aristóteles Góes, totalmente adaptada 
à região semiárida, onde o solo seco é impró-
prio para vários cultivos. Assim, a produção 
está nas mãos de pequenos produtores, 
incapazes de investir em irrigação e insumos 
agrícolas mais complexos. “O sisal é a fonte 
de sobrevivência dessas comunidades. Eles 
não poderiam competir, por exemplo, com 
os cultivos de cana, soja e milho”, observa 
o professor. A produção do sisal na Bahia é 
totalmente manual. “Trabalhadores locais 
associados plantam, colhem e levam as 
folhas, das quais se extraem as fibras, para 
uma fábrica montada por eles”, explica o 
professor.

De acordo com o pesquisador, estudos 
mais recentes também indicam o sisal como 
potencial fonte de biocombustíveis. “A plan-
ta produz grande quantidade de carbono 
que pode ser usada para esse fim. De três 
anos pra cá, o mundo inteiro está de olho 
nessa possibilidade”, afirma Aristóteles Góes
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Presente na organela celular retículo endoplasmático, a prote-
ína ATF6a é sensível à ação do salicilato de sódio (NaSal), um 
derivado da aspirina. A descoberta, relatada em tese defendida 

no ICB, indica novo alvo terapêutico para um dos antitérmicos e anti-
inflamatórios mais utilizados no mundo e abre caminho para novas 
investigações do seu uso sobre a resposta celular a proteínas mal 
dobradas, fenômeno que pode estar associado ao desenvolvimento 
de tumores.

“Alguns estudos sugerem que a ATF6a está relacionada ao de-
senvolvimento e à progressão de alguns tipos de tumores. Por isso, 
é promissora a constatação de que um medicamento amplamente 
consumido e estudado tem ação sobre ela”, explica a autora do 
trabalho, Fernanda Lins Brandão Mügge. As proteínas mal dobradas 
causam o chamado estresse do retículo endoplasmático, em situ-
ações como falta de oxigênio ou de nutrientes, além de infecções 
virais e doenças genéticas. A má-formação resulta na ativação de 
três proteínas – Perk, IRE1 e ATF6a. Nos testes em laboratório, o 
salicilato de sódio inibiu a ativação e função de ATF6a, impedindo 
sua atividade dentro das células.

Segundo a pesquisadora, o estabelecimento de nova conexão 
entre os efeitos dos salicilatos e uma via da resposta a proteínas mal 
dobradas contribui para o entendimento dos efeitos biológicos dessa 
classe de fármacos e pode auxiliar na compreensão do mecanismo 
pelo qual o tratamento prolongado com aspirina resulta na preven-
ção do desenvolvimento de tumores em diferentes tecidos. “É um 
achado importantíssimo”, comemora o orientador do trabalho, pro-
fessor Aristóbolo Mendes da Silva, do ICB, lembrando que há uma 
infinidade de estudos à procura de alvos para diversas moléculas. 

“Digamos que nos próximos anos haja a confirmação de que 
a ATF6a esteja associada ao mau prognóstico de câncer. O fato 
de sabermos que essa proteína é inibida pela aspirina traz muitas 
vantagens. Em primeiro lugar, seria possível desenvolver protocolo 
terapêutico em associação com outros fármacos. Além disso, o 
acesso ao tratamento seria em princípio facilitado, devido ao baixo 
custo”, afirmou o orientador. 

Expressão reduzida
“Como o papel da proteína nas respostas celulares induzidas 

pelos salicilatos não havia sido investigado, nosso objetivo principal 
foi caracterizar a expressão e ativação de ATF6a em células tratadas 
com NaSal”, comenta Fernanda. Ela demonstrou que a inibição da 
atividade transcricional da molécula ATF6a reduz a expressão de 
diversos genes-alvo de ATF6a responsivos ao estresse do retículo 
endoplasmático. Fernanda, que já havia estudado os salicilatos em 
seu mestrado, também tratou do tema em sua tese de doutorado, 
e grande parte dos resultados encontra-se no artigo Aspirin me-
tabolite sodium salicylate selectively inhibits transcriptional activity 
of ATF6a and downstream target genes, publicado em agosto de 
2017 na revista Scientific Reports, da editora Nature.

A pesquisadora explica que o retículo endoplasmático é uma 
organela celular responsável pela síntese e por modificações de 
muitas proteínas, tanto as que permanecem nas células como outras 
que são secretadas. Perturbações da homeostase dessa organela, 
ocasionadas pelo acúmulo de proteínas mal dobradas, dão início à 
resposta ao estresse no retículo endoplasmático. “A ativação dessa 

resposta leva a célula a interromper a tradução de novas proteínas 
e a iniciar um programa de ativação transcricional de genes que 
aumentará a capacidade da célula de dobrar corretamente ou de-
gradar as proteínas mal dobradas”, explica. 

O tratamento com NaSal inibiu a ativação de ATF6a induzida por 
vários agentes indutores de estresse do retículo endoplasmático, em 
diferentes tipos celulares. Também demonstrou que o salicilato de 
sódio é capaz de restringir a ativação de ATF6a e inibir a expressão de 
um conjunto específico de genes responsivos ao estresse do retículo.

Salgueiro
Presente em frutas e legumes, o ácido salicílico foi descoberto no 

século 18, quando o clérigo inglês Edward Stone fazia infusão da 
casca de salgueiro para tratar pacientes com dores e inflamações. 
Extraído o princípio ativo, o laboratório Bayer, da Alemanha, sinte-
tizou essa molécula e passou a comercializar o ácido acetilsalicílico.

Recentemente, outro grupo de pesquisa propôs um mecanismo 
para inibir a ativação da molécula ATF6a, o que evidencia a impor-
tância desse alvo. Contudo, como lembra Fernanda Lins Brandão 
Mügge, o desenvolvimento de novo caminho farmacológico é 
 demorado: “São no mínimo dez anos de testes clínicos para saber 
se realmente pode ser utilizado em humanos. Já o ácido acetilsali-
cílico foi sintetizado pela primeira vez há 120 anos e é amplamente 
utilizado, no mundo inteiro, com conhecidos efeitos no organismo.” 

Novo alvo para a ASPIRINA
Pesquisa revela que o salicilato de sódio afeta via de sinalização ativada por 
proteínas malformadas, que pode estar associada a doenças como o câncer

Ana Rita Araújo

Aristóbolo e Fernanda: alternativa para inibir a ativação da ATF6a

Tese: Efeitos do fármaco anti-inflamatório salicilato de sódio sobre 
o ramo da via de proteínas mal dobradas mediada pelo fator de 
transcrição ATF6a

Autora: Fernanda Lins Brandão Mügge

Defesa: março de 2018, no Programa de Pós-graduação em 
Biologia Celular

Orientador: Aristóbolo Mendes da Silva, do Departamento de 
Morfologia do ICB, pesquisador PQ-2 do CNPq
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Fachada do Ambulatório do HC que atende mulheres e homens

Foi inaugurado no último dia 5, o 
 BiotechTown, primeiro centro integrado 
no Brasil que oferece ambiente e recursos 
necessários à consolidação de empresas, pro-
dutos e negócios nas áreas de biotecnologia 
e ciências da vida. 

O empreendimento, instalado em área 
de 2,1 mil metros quadrados na Lagoa dos 
Ingleses, em Nova Lima, é fruto de parceria 
entre a Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep) e sua agência de inova-
ção, a Fundep Participações (Fundepar), e a 
Companhia de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (Codemge). A iniciativa é apoiada 
pela UFMG, pela Associação Nacional de 

Totalmente GRÁVIDOS
Hospital das Clínicas oferece serviço pioneiro de pré-natal para homens

Empresas de Biotecnologia (Anbiotec) e pelo 
projeto CSul – Desenvolvimento Urbano. 

O BiotechTown – Centro de Desenvol-
vimento de Negócios em Biotecnologia 
e Ciências da Vida possui estruturas para 
desenvolvimento do produto, registro, 
produção inicial e inserção nos mercados 
nacional e internacional, em modelo ponta 
a ponta estruturado de forma completa-
mente integrada.

“Essa iniciativa promoverá a realização de 
pesquisas, estruturação de negócios, criação 
de produtos e serviços, produção comer-
cial, promoção de parcerias e lançamento 
de inovações para o mercado. O centro 

O Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), administrado pela 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), é a primei-
ra instituição de saúde de Belo Horizonte a oferecer o exame 

pré-natal masculino, inspirado na estratégia do Ministério da Saúde 
para estimular homens a realizar um conjunto de exames preventivos 
durante a gravidez da parceira. A detecção precoce de várias doenças, 
no pai ou na mãe, pode gerar benefícios e ajudar na promoção da 
saúde do bebê em curto e longo prazos, daí a importância de também 
os homens passarem pelo pré-natal.

Exames de sangue, como os de glicemia e colesterol, sorologias 
diversas e avaliação de peso, entre outros, agora podem ser realizados 
pelos companheiros paralelamente ao atendimento da mulher grávida 
no Ambulatório de Obstetrícia do HC-UFMG. Os homens também são 
orientados em relação a aspectos gerais da gravidez e ao cuidado com 
o recém-nascido, deixando de ser apenas acompanhantes para se tor-
nar participantes e protagonistas de todos os momentos da gestação.

“O objetivo é atender o típico homem brasileiro: aquele que é 
saudável e não tem tempo para ir ao centro de saúde. Queremos 
aproveitar o momento em que ele se organiza para acompanhar a 
esposa ou namorada para ajudá-lo a melhorar a sua saúde”, afirmou 
a coordenadora do Ambulatório de Obstetrícia do HC e professora da 
Faculdade de Medicina da UFMG, Regina Amélia Aguiar, que está à 
frente do projeto. 

De acordo com Regina Amélia, quando se detectar alguma doença 
durante o pré-natal masculino, o paciente será encaminhado para a 
Atenção Básica. “A atenção primária é o principal regulador da saúde. 
Por isso mesmo, nosso objetivo não é tirar o homem da Atenção Básica, 
mas sim ajudar na prevenção e promoção da saúde dessa pessoa que 
tem dificuldade de se cuidar no dia a dia”, ela explica.

A professora lembra que um homem com sífilis, por exemplo, pode 
não saber que tem a doença e transmiti-la à gestante durante as re-
lações sexuais desprotegidas. A mãe pode passar para o filho durante 
a gestação ou o parto, o que pode ter consequências graves, como 
aborto espontâneo, parto prematuro, má-formação do feto, surdez e 
cegueira, dentre outros.

Embora o Pré-Natal do Parceiro seja parte da Atenção Primária 
e tenha sido normatizado pelo Ministério da Saúde em 2011, ele 
ainda não é realizado em Belo Horizonte. O HC-UFMG, que atende 
pacientes nos níveis secundário e terciário do Sistema Único de 
Saúde (SUS), inspirou-se nele para criar o seu próprio pré-natal do 
homem, que atende parceiros de gestantes de alto risco e risco 
habitual. “Queremos conscientizar os homens sobre a importância 
desse procedimento na gestação e sobre o quanto ele pode melho-
rar o resultado da gravidez. Além disso, é a oportunidade de dar 
visibilidade a uma proposta fundamental para a saúde pública”, diz 
a médica e professora.

O Ambulatório funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos 
da manhã e da tarde. Para participar do pré-natal do homem não 
é preciso agendamento. Basta que a companheira seja paciente do 
Hospital das Clínicas e esteja realizando pré-natal na instituição.

O Ambulatório de Obstetrícia fica na Alameda Vereador Alvaro 
Celso, 117, Santa Efigênia.

[Versão resumida de matéria publicada no Portal UFMG em 02/07/2018]

Inovação de PONTA a PONTA
UFMG participa da criação do primeiro centro de desenvolvimento de bionegócios do Brasil

visa, também, ser a porta de entrada para 
empresas internacionais no mercado latino-
americano”, afirma o CEO do BiotechTown, 
Pedro Vidigal, professor da Faculdade de 
Medicina da UFMG.

O BiotechTown inicia sua atuação com 
o Business Developer, que utilizará metodo-
logia customizada de desenvolvimento de 
empresas nascentes e realizará investimen-
tos financeiros para expandir e escalar os 
negócios. O empreendimento também vai 
oferecer suporte em áreas como assuntos 
regulatórios, inteligência de mercado e 
prospecção tecnológica. 
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férias com conhecimento
O Espaço do Conhecimento UFMG preparou programação especial de férias que vai 

revelar curiosidades sobre o mundo e como os seres humanos desvendam seus mistérios. De 
10 a 29 de julho, o museu abrigará oficinas sobre astronomia, brincadeiras, percursos pelas 
exposições e contação de histórias. 

Na primeira semana das #FériasNoMuseu, as crianças vão aprender a construir um mo-
delo tridimensional da constelação Cruzeiro do Sul na atividade Constelação 3D, marcada 
para quinta-feira, 12, às 14h. No sábado, 14, Teatro dos Planetas convida os pequenos a 
usarem o próprio corpo para representar os planetas do Sistema Solar. No mesmo dia, os 
adolescentes serão convocados para o Monstrolab: crie seu monstro! Cada jovem dará 
vida a um personagem em uma história divertida.

O Espaço também exibe projeções diárias no Planetário, com ingressos a R$ 6 (inteira) 
e R$ 3 (meia). Todas as outras atividades são gratuitas. A programação completa de férias 
está em http://www.espacodoconhecimento.org.br/.

gestão em saúde
Política, planejamento e avaliação em 

saúde, trabalho e gestão participativa, 
tecnologias gerenciais, gestão do risco 
e segurança do paciente são alguns dos 
temas do Congresso de Gestão de Serviços 
de Saúde, que celebrará os 30 anos do SUS 
e será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de outu-
bro, no campus Saúde da UFMG. O evento 
vai proporcionar ambiente de interlocução 
para profissionais envolvidos na produção 
e aplicação das práticas de gestão.

A programação inclui conferências, 
 algumas com participação de convidados 
estrangeiros, palestras, minicursos, ofici-
nas, mesas-redondas e atividades cientí-
ficas e culturais. As inscrições podem ser 
feitas até 31 de agosto no site da Fundep 
(https://bit.ly/2tU62YS).

Docentes, pesquisadores, estudantes 
e profissionais da área poderão inscrever 
trabalhos, gratuitamente, até 30 de julho, 
em https://www.even3.com.br/cgss. As 
 informações sobre eixos temáticos, forma de 
apresentação e critérios de avaliação estão 
disponíveis no edital (https://bit.ly/2tRSj4U).

mulheres na ciência
Estudantes do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) estão organizando o 1º 
Congresso de Mulheres na Ciência da 
UFMG, marcado para 27 a 31 de agosto, 
no CAD1, campus Pampulha. O objetivo 
é incentivar mais mulheres a seguirem a 
carreira acadêmica e promover discussão 
sobre as diferentes manifestações de desi-
gualdade de gênero na academia e sobre 
como superar essas barreiras.

Ao longo do evento, serão apresenta-
dos 40 trabalhos científicos produzidos 
por cientistas mulheres de diversas áreas 
de conhecimento.  Cinco mesas-redondas 
abordarão histórico de mulheres apaga-
das na ciência, maternidade na carreira 
acadêmica, machismo sistêmico nas  
ciências exatas, mulheres negras na ciên-
cia e visão geral do machismo na ciência. 
Estão  confirmadas as presenças de  Marcia 
 Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS), 
 Raquel Minardi (DCC/UFMG), Silvia Helena 
Paixão Alencar (Física/UFMG) e Adaíses 
Maciel (ICB/UFMG), entre outras cientistas.

As inscrições, gratuitas, serão iniciadas 
em 15 de julho. Mais informações estão 
em https://icmc-ufmg.wixsite.com/icmc/. convivência na face

A Faculdade de Ciências Econômicas (Face) inaugurou o Espaço Oficina do Joarez, ambiente 
de convivência dedicado aos servidores técnico-administrativos em atividade e aposentados. 
Na sala, funciona a antiga oficina de carpintaria do servidor Joarez de Souza, que estava fe-
chada desde a sua aposentadoria em 2016.

Sofás, televisão, computadores e uma pequena biblioteca compõem o ambiente, que 
também preserva o trabalho do carpinteiro: ao lado da entrada, uma escrivaninha de madeira 
e ferramentas relembram o antigo uso da sala.

O espaço foi idealizado pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA), organização criada 
pelos servidores da Face há duas décadas para articular suas demandas. Um dos objetivos é 
trazer os servidores aposentados de volta à unidade.

espanhol acadêmico
As inscrições para o teste de nivelamento e classificação do curso Espanhol para Fins Aca-

dêmicos (EFA) estão abertas até as 12 horas do dia 9 de agosto. Oferecidas como atividade 
de extensão gratuita, as formações terão início em 20 de agosto e serão ministradas pela 
Faculdade de Letras em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais (DRI). As aulas 
serão às segundas e quartas, das 16h30 às 18h10.

Podem participar alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados 
na UFMG que queiram se preparar para eventos internacionais e para o programa de in-
tercâmbio Minas Mundi ou aprimorar seus conhecimentos em língua espanhola com foco 
acadêmico. Terão prioridade para fazer o teste de nivelamento e classificação os primeiros 
120 inscritos. São 25 vagas para o curso.

Os interessados que fizeram o teste de nivelamento em 2017 e não chegaram a cursar de-
vem se inscrever e enviar e-mail, até 9 de agosto, para proficiencia@dri.ufmg.br, solicitando 
que sua pontuação seja considerada. O exame está agendado para 13 de agosto, das 16h30 
às 19h, em local a ser divulgado. As inscrições devem ser feitas em formulário específico. Leia 
o edital em https://bit.ly/2KNuv8z.

Atividade no Espaço do Conhecimento: programação diversificada de 10 a 29 de julho 
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Dissertação: Dramaturgia do agora: mamulengo e mobilização 
social no Teatro de Fernando Limoeiro

Autor: Gabriel Couto Pereira

Orientador: Antonio Barreto Hildebrando 

Defesa: abril de 2018, no Programa de Pós-graduação em Artes 
da Escola de Belas Artes

Em Limoeiro, no Agreste pernambucano, nasceu Fernando 
Antônio de Melo, que se tornaria Fernando Limoeiro ao se 
mudar ainda jovem para São Paulo para estudar dramaturgia. 

Carregando na bagagem as vivências artísticas do sertão nordes-
tino, em especial a convivência com os mestres da Zona da Mata 
de Pernambuco, o “pernamineiro” especializou-se na arte popular 
e é um dos responsáveis por difundir no Sudeste – especialmente 
em Minas Gerais – a cultura do mamulengo, base de sua criação 
original, a dramaturgia do caldo de cana. 

Radicado há mais de três décadas em Belo Horizonte, Fernan-
do Limoeiro é professor do Teatro Universitário e diretor da Trupe 
a Torto e a Direito, que integra o programa de extensão Polos de 
Cidadania, da Faculdade de Direito da UFMG. Seu trabalho como 
professor, dramaturgo e difusor da cultura popular marcou a cena 
teatral mineira e motivou o ator Gabriel Pereira a desenvolver a dis-
sertação Dramaturgia do agora: mamulengo e mobilização social no 
teatro de Fernando Limoeiro, inspirada no manifesto Dramaturgia 
do agora, em que o diretor pernambucano descreve sua teoria e 
prática de um teatro popular, rápido e dialógico.

 “A dramaturgia do agora é rápida como um caldo de cana, 
sintonizado com cada situação trabalhada no Polos de Cidadania. É 
uma dramaturgia que tem como elemento fundante a dialética, pois 
a peça continua se modificando a cada apresentação, com base nas 
discussões geradas nos contextos em que ela é encenada”, explica 
Pereira, que integrou a Trupe a Torto e a Direito de 2013 a 2016. 

O principal instrumento usado por Limoeiro em suas criações é 
o mamulengo, fantoche típico do teatro de bonecos popular que se 
espalhou por todo o Nordeste brasileiro e com o qual o dramaturgo 
teve contato desde a infância, nas festas tradicionais da cidade, 
em que os mestres bonequeiros da região se apresentavam. “Ele 
comenta que, desde que os bonecos atravessaram os seus sonhos 
de menino, nunca mais essa beleza o deixou. E os trabalhos do 
Fernando trazem sempre o imaginário da infância, a memória, 
os afetos, as moralidades, os reflexos das primeiras peças que ele 
encenava ainda na paróquia de Limoeiro”, analisa Gabriel. 

Na terra do mamulengo
Provocado por Fernando Limoeiro a vivenciar de dentro a cultura 

popular nordestina, Gabriel partiu para uma viagem de 120 dias 
pela Bahia, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Além de conhecer, in 
loco, várias das referências do dramaturgo, o pesquisador e artista 
integrou-se ao ambiente cultural de Pernambuco, travando contato 
com os brincantes, com os folguedos e com os artistas locais. “Na 
viagem de campo, eu não fui apenas me envolvendo artisticamente, 

participando ativamente dos grupos e das brincadeiras, como tam-
bém pude perceber como o ambiente social, econômico, político 
e cultural favorece ou não a permanência dessas manifestações 
artísticas em Pernambuco”, conta.

Pereira explica que há diferença entre o mamulengo tradicional, 
praticado nas comunidades rurais pernambucanas, e a releitura 
teatral do brinquedo, como a feita pela Trupe a Torto e a Direito: 
“O mamulengo de tradição é um brinquedo para adultos. Algumas 
passagens envolvem bebedeira, insultos e morte associados aos pú-
blicos historicamente marginalizados. Já o mamulengo moderno, ou 
folclórico, é adaptado para um contexto didático, aproxima-se mais 
de uma fábula e busca passar uma mensagem de cunho ideológico 
para quem está assistindo”, distingue. 

Gabriel Pereira reconhece que não foi fácil escolher como objeto de 
pesquisa um tema com o qual não mantém qualquer distanciamento, 
mas garante que a jornada valeu a pena. “Eu quis que o santo de 
casa fizesse milagre, porque foi muito importante para a minha for-
mação o contato que tive com o artista e mestre Fernando Limoeiro. 
Honrá-lo com uma reflexão crítica compartilhada com a comunidade 
acadêmica é o mínimo que eu poderia fazer”, conclui o ator.

DRAMATURGIA do caldo de cana
Trabalho do diretor de teatro Fernando Limoeiro vira tema de dissertação na EBA

Dalila Coelho

Gabriel Pereira (à direita) conheceu in loco as referências de Limoeiro


