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CONTRA O ZIKA

UFMG celebra 
‘Novembro Negro’
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Um peptídeo que atravessa a barreira hematoencefá-
lica do cérebro, controla a infecção sistêmica, reduz 
as cargas virais e protege contra a lesão é o novo 
trunfo contra o zika vírus. Projetada por pesquisa-
dores do ICB, com ferramentas da biotecnologia, a 
terapia peptídica combate todos os vírus transmitidos 
por mosquitos e contorna um dos dilemas dos tra-
tamentos das arboviroses – o reconhecimento tardio 
dos sintomas, que são indiferenciáveis clinicamente.

Página 5

A e d e s  a e g y p t i , m o s q u i t o 
transmissor do zika vírus
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Opinião

AMOR e PODER
Marcos Fabrício Lopes da Silva*

Lendo Memorial de Maria Moura 
(1992), obra-prima de Rachel de 
Queiroz (1910-2003), deparo-me 

com uma fala da personagem que, de certa 
forma, expressa sua filosofia de vida: “eu 
sentia (e sinto ainda) que não nasci pra coisa 
pequena. Quero ser gente. Quero falar com 
os grandes de igual para igual. Quero ter ri-
queza! A minha casa, o meu gado, as minhas 
terras largas. A minha cabroeira me garan-
tindo. Viver em estrada aberta e não escon-
dida pelos matos em cabana disfarçada”. A 
escritora cearense sugere que a improvável, 
mas não impossível, junção de poder e amor 
se faz necessária. Se escolhermos só o amor 
ou só o poder, ficaremos imobilizados, ape-
nas recriando as realidades existentes, ou 
pior que isso. Para lidarmos com sistemas 
complexos, Rachel de Queiroz traz à baila a 
necessidade de que caminhemos por entre 
eles, de preferência acompanhados de todos 
os interessados na mudança e equilibrando 
nossos impulsos de amor e de poder.

Como utilizar os impulsos do amor e do 
poder individual e socialmente? O Brasil só 
poderá superar o estado de gritante injus-
tiça social e extrema apatia quando, de um 
lado, pessoas e organizações que abusam do 
poder e, de outro, pessoas e organizações 
que pregam um amor anêmico puderem 
encontrar o justo equilíbrio entre essas duas 
forças. É bom lembrar que cada um de nós 
tem, mais ou menos, os seguintes núcleos 
interiores: o intelectual, o emocional, o físi-
co, o sexual, o político-social, o sensível e o 
místico-religioso. Acontece que ainda temos 
um sistema educacional respaldado na ideia 
de que o mais importante é o desenvolvi-
mento intelectual. Os demais núcleos que 
o acompanhem se forem capazes. Como 
o mercado de trabalho precisa de mão de 
obra especializada e de cérebros condutores, 
o processo educativo se transformou em 
atividade formadora de pessoas aptas ao 
desempenho intelectual. Porém, como a pes-
soa é constituída dos vários outros núcleos, 
e a vida exige mobilização de todos eles, na 
hora em que se impõe a presença madura e 

Um personagem de Rent (2008), musical 
da Broadway, composto por Jonathan Lar-
son, que trata das dificuldades dos artistas 
e músicos em Nova York, diz: “O oposto 
da guerra não é a paz, é a criação!”. Para 
enfrentar nossos desafios sociais mais com-
plexos, carecemos de uma nova forma que 
não seja nem guerra nem paz, mas criação 
coletiva. Como podemos cocriar novas  
realidades sociais? Precisamos trabalhar com 
duas forças distintas e fundamentais que 
estão em tensão: o poder e o amor. Segun-
do o teólogo e filósofo Paul Tillich (1886-
1965), entende-se por poder “o impulso 
de tudo que vive para realizar a si mesmo 
com crescente intensidade e extensividade”. 
Nesse sentido, o poder é o impulso para 
cada um alcançar o seu propósito, cumprir 
sua tarefa, crescer. Já o amor é definido por 
Tillich como “o impulso para a união do que 
está separado”. Ou seja, é o impulso para 
reconectar e integrar o que se tornou ou o 
que parece fragmentado.

Considerando a conjuntura brasileira, 
o compositor e músico Nano Cordel, em 
Jogo de cintura (1989), ofereceu o mapa 
da mina no sentido lúcido e lúdico de en-
tender o poder e o amor: “Você tem que 
ter jogo de cintura, olho na mistura, não 
se incomodar/De vez em quando nessa 
vida a gente engole um caô/Pra se arrumar, 
pra se arrumar, pra namorar, pra namorar/
Pra ser feliz, pra ser feliz, pra ter amor/Ê a 
ô, isso aqui vai melhorar/Ê a ô, se a gente 
se enganchar/Ê a ô, era bom que fosse já/
Você quer eu também quero, tá faltando 
começar”. Nossa sociedade está cada vez 
mais cheia de vozes, ideias e culturas diversas 
e fortes. Eis a principal razão pela qual, ao 
enfrentar nossos desafios mais complexos, 
não podemos nos valer apenas do poder, 
mas também do amor.

* 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

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e 
indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

integral desses núcleos, eles não se mostram 
igualmente evoluídos. É muito difícil que as 
pessoas considerem, com abertura e hones-
tidade, o que há de evoluído e de involuído 
em cada um dos núcleos que caracterizam 
o seu complexo humano.

Uma coisa é certa: quanto mais capa-
cidade se tem para diferenciar realidades, 
mais evolução, mais conhecimento, mais 
sabedoria, mais experiência se adquire. A 
realidade é infinita com a aparência de estar 
cristalizada. Cada núcleo precisa de muito e 
constante trabalho para alcançar um grau 
de conhecimento diferenciado de si próprio. 
Só assim poderá surgir uma possibilidade de 
desenvolvimento integrado e harmônico e, 
por isso mesmo, penoso, trabalhoso e muito 
difícil. A verdadeira riqueza encontra-se na 
capacidade de colher e degustar, até o fim, as 
sensações e os significados positivos inerentes 
aos objetos, aos acontecimentos e às ideias de 
todos os dias. O progressivo aprimoramento 
dessa sensibilidade deve-se à educação do 
gosto. Quer dizer, precisamos praticar tanto 
o amor (impulso para a união) quanto o po-
der (impulso para a autorrealização). Amor e 
poder nos ajudam a atribuir mais significado 
às coisas. Como propõe Shakespeare, em 
Hamlet: “A verdadeira substância da ambição 
é a sombra de um sonho”.

As formas mais comuns empregadas 
no enfrentamento dos desafios sociais 
mais complexos são os extremos: guerra 
agressiva ou paz submissa. Nenhuma fun-
ciona. Podemos tentar forçar nossa vontade 
usando armas, dinheiro ou votos, sem ligar 
para o que as pessoas querem, mas, inevita-
velmente, elas reagirão. Ou podemos sim-
plesmente não fazer nada nem incomodar 
ninguém – mas isso só deixa nossa situação 
exatamente como está. Na esfera nacional, 
podemos manobrar para conseguir o que 
queremos ou deixar que outros façam o que 
quiserem. Prefiro o respeito shakespearia-
no proposto na peça A megera domada: 
“Como advogados procedamos, os quais, 
embora com calor discutam, depois comem 
e bebem como amigos”.
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A estudante Julia Elisa, do Preta Poeta, no Dia da África, em maio: 
valorização da autonomia das mulheres negras
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da UFMG uniram-se para construir uma agenda de atividades 
que celebra neste mês a consciência negra. A programação 

do Novembro negro: reflexões e práticas sobre ser negro,  que 
será realizado de 5 a 23 de novembro, tem o intuito de promover 
reflexão sobre a presença do negro na sociedade e na Universidade.

“A iniciativa visa à troca de afetos, à valorização e à visibilidade 
das práticas e saberes da negritude, bem como à formação e ao 
debate sobre asas relações raciais, a fim de promover uma cultura 
antirracista”, diz a diretora de Ações Afirmativas da Pró-reitoria de 
Assuntos Estudantis, Daniely Reis Fleury. Segundo ela, as atividades 
vão abordar a história e a identidade negra, a construção das pautas 
e lutas do movimento negro no combate ao racismo e enfatizar a 
potência e a expressividade de negros e negras nos diferentes es-
paços. A programação é aberta às comunidades interna e externa.

As atividades que integram a agenda única foram inseridas em 
uma plataforma pela comunidade da UFMG, e a Prae as organi-
zou levando em conta a viabilidade da execução. “Buscamos, por 
exemplo, evitar coincidências de horários e locais e verificamos 
alguns aspectos práticos da organização. Nossa mediação não 
teve qualquer sentido limitador”, salienta Daniely Fleury. Uma das 
sugestões foi a de que os organizadores das atividades optassem, 
preferencialmente, pelos fins de tarde ou pelo horário do almoço, 
para possibilitar a participação de públicos maiores.

‘Escrevivências’
Representante da Assufemg, associação que reúne servidores 

da UFMG, uma das parceiras do Novembro negro, Magna Oliveira 
lembra que o tema deve ser cada vez mais discutido, na perspectiva 
da valorização da diversidade e do fortalecimento das demandas 
da comunidade negra. “A cara da Universidade mudou nos últimos 
anos, e há um grande movimento de coletivos. A associação abraçou 
a ideia e quer unir esforços para realizar essa e outras iniciativas”, 
diz a servidora, que também é contadora de histórias e responsável 
pelas ações de comunicação da Assufemg.

Para a estudante de Ciências Sociais Julia Elisa, que coordena 
o projeto Preta Poeta – Escrevivências, Resistência e Liberdade, a 
atividade tem o papel de demarcar espaços e mostrar a produção 
de mulheres negras. “Elas ainda são poucas na Universidade, espe-
cialmente entre os docentes, mas existem. E devem receber apoio 
para a valorização de sua autonomia”, diz Julia, que vai coordenar 
uma oficina e uma intervenção poética no dia 21, às 17h, na Praça 
de Serviços.   

O Novembro negro insere-se na política de ações afirmativas 
executada pela Prae, que apoia atividades com protagonismo estu-
dantil e atua na elaboração de estratégias de inclusão de estudantes 
negros, indígenas, LGBT e pessoas com deficiência. A Pró-reitoria 
dá suporte, por meio de edital anual, a projetos de ações afirmati-
vas que possibilitem discussões e intervenções, visando promover 
grupos socialmente discriminados. Outros projetos que também 
desenvolvem atividades nesta edição do Novembro negro são o 
EnegreSer, Africultura e Iranti Ser África. “Trabalhamos de forma 
articulada com os coletivos estudantis, participamos de grupos de 
estudo e fomentamos iniciativas de formação das comunidades 
interna e externa acerca das relações raciais”, destaca Daniely Fleury. 

UFMG NEGRA 
Agenda única celebra a consciência negra na Universidade em novembro; iniciativa integra formação, 
informação, expressão artística e cultural

Itamar Rigueira Jr.

Novembro negro é correalizado pelas pró-reitorias de Assuntos 
Estudantis, Graduação e Extensão, Diretoria de Ação Cultural, 
Coordenadoria de Assuntos Comunitários, Assufemg e coletivos 
estudantis. A agenda está disponível no site https://www.ufmg.br/
prae/, que oferece também ferramenta que exporta as atividades 
para agendas pessoais no Google.

Informações podem ser obtidas no site da Prae e pelo e-mail 
comunicacao@prae.ufmg.br.

Estas são algumas das atividades do Novembro Negro:

•	 Exposição	de	fotos	Contas e balangandãs – A África que 
Minas não vê

 5 a 23 de novembro / Biblioteca Central

•	 Exibição	do	filme	Felicidade por um fio e roda de conversa 
com estudantes

 dia 8, das 16h às 18h / Faculdade de Ciências Econômicas 

•	Mesa-redonda	Experiências e saberes do movimento negro 
no combate ao racismo

 dia 9, das 19h às 21h / Auditório da Faculdade de Educação 

•	Workshop	de	contação	de	histórias:	formação	inicial	e	conti-
nuada de educadores

 12 a 14, 19h / CAD 2, sala 212

•	 Roda	de	conversa	Black money e mercado de trabalho: um 
olhar crítico sob a perspectiva étnico-racial

 dia 13, 14h às 16h / Faculdade de Ciências Econômicas

•	 Performance	Ruído em movimento (Projeto EnegreSer)
 dia 14, 11h às 12h30 / Arena da Fafich

•	 Oficina	de	black soul
 dia 14, 16h às 18h / Praça de Serviços do campus Pampulha

•	 Feira	de	Empreendedores	Negros
 19 a 23, 8h às 17h / Praça de Serviços

•	 Espetáculo	Do Orum ao Aiyê (Grupo Ofó)
 dia 19, às 17h / Centro Pedagógico
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Tese: Estudo genético e epigenético do fibroma cemento-ossificante

Autora: Thaís dos Santos Fontes Pereira

Orientador: Ricardo Santiago Gomez

Coorientadora: Marina Gonçalves Diniz

Defesa em 2017, no Programa de Pós-graduação em Odontologia

O fibroma cemento-ossificante, ou FCO, é um tumor de origem 
odontogênica que pode causar grande destruição dos ossos 
maxilares. Quando não é diagnosticado nos estágios iniciais, 

sua remoção cirúrgica pode ser mutiladora: é preciso extrair dentes 
envolvidos na lesão e partes do osso atingido. Nesses casos, o pre-
juízo estético e funcional é significativo na região dos maxilares, e 
a reabilitação pode ser lenta e dolorosa.

A busca pela origem da doença mobiliza pesquisadores na 
Faculdade de Odontologia e rendeu a Thaís dos Santos Fontes 
Pereira o Grande Prêmio de Teses da UFMG 2018 na grande área 
de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. O 
trabalho esclareceu aspectos importantes sobre os mecanismos de 
origem dessa neoplasia, ao descobrir a desregulação em uma via 
de sinalização celular nas células tumorais, além de alterações na 
regulação epigenética. “Isso pode levar a alterações na expressão 
de importantes genes envolvidos na doença”, diz a pesquisadora. 

O estudo constatou expressão alterada de pequenas moléculas 
(microRNAs) que atuam em uma fase de regulação dos genes, após 
a sua transcrição. Os miRNAs regulam o RNA mensageiro, que 
promove a síntese de proteínas. “Algumas dessas moléculas estão 
mais expressas, e outras, menos expressas no tumor, comparando-
se com o osso sadio.”

Via desregulada
Na primeira etapa do estudo, Thaís Pereira procurou, para o FCO, 

mutações em um conjunto de 50 genes relacionados ao desenvol-
vimento do câncer humano. Ela avaliou mais de 2,8 mil mutações 
já descritas, usando sequenciamento de próxima geração, que lê 
diversas vezes a sequência do DNA. O método possibilita identificar 
mutações raras, e várias delas simultaneamente.

EXPRESSÕES SUSPEITAS
Pesquisa vencedora do Grande Prêmio de Teses avança no conhecimento sobre 
origens do fibroma cemento-ossificante, tumor benigno, mas mutilador

Como não encontrou evidências de mutação vinculada à origem 
da doença, a pesquisadora passou a estudar a expressão de 44 genes 
pertencentes	à	via	Wnt/β-catenina. Ela verificou a quantidade de 
RNA mensageiro de cada gene presente na lesão em comparação 
com o osso normal. “Vimos que os genes relevantes dessa via estão 
realmente alterados na doença. Quando buscamos na literatura o 
papel de cada gene, concluímos que ela está desregulada no FCO, o 
que significa que pode ser responsável pela doença”, explica Thaís, 
que fez mestrado em estomatologia e doutorado em patologia 
bucal.	A	Wnt/β-catenina é uma das vias de comunicação entre o 
exterior e o núcleo da célula. Moléculas transmitem sinais que se 
refletem em transcrição de genes, cujo produto funcional serão 
proteínas que atuam em diversos processos importantes na célula. 
A	via	Wnt/β-catenina exerce diferentes funções ligadas a osteogê-
nese, odontogênese e diferenciação celular. Por isso, tem grande 
potencial de interferir nas doenças dos ossos.

Mais resultados promissores foram gerados pelo estudo focado 
na regulação dos genes alvos dos miRNAs. Thaís avaliou a expres-
são de 754 dessas moléculas e encontrou 16 delas com expressão 
alterada no tumor – onze subexpressas e cinco superexpressas. “Os 
achados precisam ser validados funcionalmente. Futuros estudos 
deverão reproduzir o modelo de tumor em animal, provocar as 
alterações e analisar o resultado. Isso pode ser feito também em 
cultura de células. Assim será possível verificar se a alteração da via 
Wnt/β-catenina ou de miRNAs é suficiente para provocar o FCO.”

De acordo com Thaís Pereira, cada miRNA regula dezenas 
ou centenas de genes. “Utilizamos recursos da bioinformática 
e identificamos alguns dos potenciais genes alvos dos miRNAs. 
Inserimos o conjunto de miRNAs com expressão alterada em ba-
ses de dados e, por meio de cálculos estatísticos, chegamos aos 
genes líderes”, diz a pesquisadora. Ela ressalta que, como se trata 
de um tumor relativamente raro, o estudo contou com pequeno 
número de amostras, o que não impediu que se encontrassem 
alterações relevantes.

Os genes líderes identificados foram o XIAP (relacionado à morte 
celular programada), o EZH2 (regulação epigenética), o MET (proli-
feração celular) e o TGFBR1 (receptor da via TGFB, de fator de cresci-
mento). “Biologicamente, todos esses genes poderiam participar da 
gênese do FCO”, afirma a pesquisadora, que desenvolve atividades 
de pós-doutorado na Faculdade de Odontologia, incluindo estudos 
mais avançados sobre o fibroma cemento-ossificante.

Thaís Pereira: recursos da bioinformática

Itamar Rigueira Jr.
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Um novo conceito de antiviral, proje-
tado com ferramentas da biotecno-
logia, mostrou eficácia contra o zika 

e outros vírus transmitidos por mosquitos. 
Nessa abordagem terapêutica um peptídeo 
atravessa a barreira hematoencefálica – que 
envolve o cérebro –, controla a infecção 
sistêmica, reduz as cargas virais e protege 
contra a lesão induzida pelo zika. “Nossos re-
sultados demonstram como as estratégias de 
engenharia podem ser aplicadas na geração 
de terapias peptídicas para tratar infecções 
virais neurotrópicas”, resume a professora 
Vivian Vasconcelos Costa Litwinski, do De-
partamento de Morfologia do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB).

Por atuar contra todos os arbovírus, a 
nova terapia contorna um dos dilemas no 
tratamento das arboviroses, que é o reco-
nhecimento tardio dos sintomas, indiferen-
ciáveis clinicamente. Nas terapias atualmente 
disponíveis, enquanto espera resultado dos 
exames laboratoriais, o paciente demora a 
receber tratamento, o que reduz as chan-
ces de sucesso no uso de antivirais. Nos 
testes em modelo animal, o novo peptídeo 
funcionou como pós-tratamento, tendo 
sido administrado depois do terceiro dia 
de infecção. “Procuramos mimetizar o que 
acontece na vida real, pois as pessoas só 
são tratadas quando os sintomas começam 
a se manifestar, ou seja, quando o vírus já 
está se replicando”, explica o orientador 
da pesquisa, Mauro Teixeira, professor do 
Departamento de Bioquímica e Imunologia 
do ICB e coordenador do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia (INCT) em Dengue.

Perfura como balão
A eficácia terapêutica do peptídeo foi 

avaliada em modelo de camundongo com 
infecção sistêmica e cerebral causada por 
zika vírus. Nos testes, o tratamento protegeu 
contra mortalidade, neurodegeneração, 
neuroinflamação e danos cerebrais, o que 
representa avanço no tratamento de arbo-
viroses como dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela. “Na realidade, descobrimos 
um conceito: que há tipos de nanoestrutu-
ras, como esse peptídeo, que interagem com 
o vírus e estouram sua membrana. Trata-se 
de um conceito novo de antiviral, pois não 
há outros que funcionem assim. Isso é 

PEPTÍDEO contra os ARBOVÍRUS
Com uso de ferramentas da biotecnologia, grupo do ICB projeta terapia 
que controla infecção e protege contra lesão induzida pelo zika  

Ana Rita Araújo

uma novidade, mas ainda 
é necessário comprovar 
sua segurança para uso 
em humanos”, comenta 
Mauro Teixeira.

Um grande achado 
do trabalho é a constata-
ção de que esse peptídeo 
não se aplica especifica-
mente a zika, dengue ou 
 chikungunya, mas conse-
gue perfurar membranas 
virais como se fossem 
balões. “Assim, se a cons-
tituição e o tamanho das 
moléculas são similares, 
o peptídeo consegue se 
ligar a qualquer uma de-
las e eliminá-las”, explica 
Vivian Vasconcelos Costa.

Mauro Teixeira des-
taca que a pesquisa reúne duas grandes 
áreas do conhecimento – nanotecnologia e 
biotecnologia. “Muitos pensam que biotec-
nologia é só fazer genética, mas ela está em 
muitos campos, como em novos alimentos e 
em modelagem experimental, que fazemos 
de forma mais intensa em um dos eixos do 
INCT em Dengue”, diz, lembrando que o 
propósito do trabalho de Vivian Costa é 
observar parâmetros clínicos comuns em 
humanos e criar modelos experimentais 
que possam ser usados para todos os vírus. 

“Nos últimos anos, temos buscado fazer 
estudos translacionais que abordam desde a 
célula in vitro até o paciente”, acrescenta a 
professora, que iniciou o trabalho em 2013, 
em pesquisa de pós-doutorado realizada 
em Cingapura, com testes desse peptídeo 
em modelo de dengue. “Quando retornei 
ao Brasil, em 2015, houve o grande surto 
de microcefalia, e decidimos estabelecer 
em laboratório um modelo para zika. Foi o 
primeiro trabalho que saiu do nosso grupo, 
mostrando o modelo e o papel de outras 
moléculas de neuroproteção, não voltadas 
para o vírus, mas para a célula”, relembra. 

O atual estudo sobre o peptídeo tam-
bém tem colaboração com pesquisadores 
do Singapore-Massachusetts Institute of 
Technology Alliance for Research and Te-
chnology (Smart Centre), fruto de parceria 

entre o Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), dos Estados Unidos, e a Natio-
nal Research Foundation of Singapore. De 
acordo com Vivian Costa, este é o primeiro 
trabalho que consegue mostrar de forma 
clara, em experimentos in vivo, a ação do 
peptídeo em todos os arbovírus. A equipe 
brasileira está realizando outros testes, 
com o intuito de obter novas gerações do 
peptídeo, que foi projetado com parte da 
sequência genética utilizada pelo vírus da 
hepatite C para entrar nas células.

O trabalho se realiza no âmbito do INCT 
em Dengue, que mantém intensa colabora-
ção com vários pesquisadores do Brasil e tem 
quatro grandes eixos: ciência básica (para 
geração de conhecimento na forma como 
são feitos diagnósticos, tratamentos e es-
tabelecimento de prognósticos), educação, 
vetor e estudos humanos. 

A pesquisa está descrita no artigo The-
rapeutic treatment of zika virus infection 
using a brain-penetrating antiviral peptide, 
assinado também por pesquisadores do 
Singapore-Massachusetts Institute of Tech-
nology Alliance for Research and Technology 
(Smart Centre) e publicado no dia 22 de 
agosto na revista Nature Materials (https://
go.nature.com/2JwpP74).

Vivian Costa exibe placa com a qual analisa a quantidade de 
partículas virais recuperadas de uma amostra
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As cirurgias feitas por robôs vêm revolucionando a medicina, 
já que viabilizam procedimentos minimamente invasivos 
e proporcionam muito mais precisão e segurança. “Em 

alguns casos, as máquinas realizam operações cuja execução pelo 
ser humano é simplesmente impossível”, afirma o professor Bruno 
Vilhena Adorno, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. 
Por meio de um acordo de colaboração entre a UFMG e a Universi-
dade de Tóquio, Adorno participa, desde 2017, da pesquisa Estudo 
sobre controle de robôs para aplicações cirúrgicas, na qual é um dos 
responsáveis pela elaboração de modelos matemáticos e algoritmos 
que norteiam o funcionamento “inteligente” de robôs-cirurgiões.

Em maio deste ano, a equipe da Universidade de Tóquio 
apresentou, durante a International Conference on Robotics and 
Automation (ICRA/2018), realizada na Austrália pelo Instituto de 
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), um sistema que pos-
sibilita, por exemplo, operar o interior do tórax de fetos sem risco 
de quebrar costelas ou danificar tecidos. Bruno Adorno participou 
do desenvolvimento do software para o robô montado pelos pes-
quisadores japoneses. 

De acordo com o professor da UFMG, ideias para projetos em 
robótica surgem de modelos matemáticos, ou seja, conjuntos de 
equações que regem o funcionamento dos sistemas e se traduzem 
em um programa de computador. “Minha tarefa é conceber os 
modelos matemáticos e algoritmos que descrevem os movimentos 
dos robôs e possibilitam fazer o planejamento e controle de ações, 
levando em consideração restrições, desvio de obstáculos e preven-
ção de colisões”, afirma. 

Bruno Adorno conta que ingressou na equipe japonesa depois 
da indicação de um ex-aluno que atualmente é pós-doutorando na 
Universidade de Tóquio. “No Japão, há um enorme parque indus-
trial para a produção de robôs. Por isso, é muito ágil o processo 
de encomenda de peças customizadas. Mas foi preciso recorrer à 
UFMG para sanar suas limitações quanto à ‘expertise’ em controle 
de movimento, que leva em conta restrições como as impostas pela 
anatomia do corpo, ou à ocorrência de colisões entre os robôs e 
suas ferramentas. É uma parceria de sucesso”, detalha.

Vantagens
A destreza cirúrgica dos robôs, que têm hastes muito mais finas 

do que as mãos de um médico, assegura aos procedimentos maior 
precisão e mais segurança. Segundo Bruno Adorno, a cirurgia ro-
botizada possibilita o uso de ferramentas que seriam inviáveis, por 
exemplo, no caso da laparoscopia, procedimento bastante usado 
no Brasil. Na laparoscopia, o médico faz uma pequena incisão por 
onde introduz um fino tubo de fibras óticas, através do qual visualiza 
os órgãos internos e faz intervenções diagnósticas ou terapêuticas. 
Por meio de outras pequenas incisões, ele introduz os instrumentos 
cirúrgicos. “Na laparoscopia, o cirurgião precisa introduzir hastes e 
manipular muitas coisas ao mesmo tempo dentro do abdome do 
paciente. Isso gera riscos de choques indesejáveis entre ferramentas 
e tecidos”, explica o pesquisador. 

No caso da operação robotizada, o médico manuseia alavancas 
em uma plataforma à parte, que funciona como extensão de seu 

Ka
na

ko
 H

ar
ad

a 
/ U

ni
ve

rs
id

ad
e 

de
 T

óq
ui

o

Sistema robótico usado em cirurgia minimamente invasiva em maquete 
de paciente neonatal

Com precisão MATEMÁTICA
Professor da Escola de Engenharia desenvolve algoritmos em projeto da 
Universidade de Tóquio para cirurgias feitas por robôs

Matheus Espíndola

corpo. Esse sistema interpreta os movimentos do médico com bas-
tante precisão, o que possibilita o uso de técnicas para anular ruídos, 
como os tremores naturais das mãos. “A imagem do organismo é 
projetada para o cirurgião de maneira muito ampliada. Como seu 
movimento na cabine é transmitido para o bisturi com amplitude 
várias vezes menor, fica muito mais fácil cortar o que é preciso sem 
afetar outros tecidos”, detalha Adorno.

Também é possível, por meio dessa interface, estabelecer um 
envelope de trabalho que limita a área de ação das ferramentas. 
Essa particularidade impossibilita que as hastes toquem ou per-
furem áreas inconvenientes, ainda que o médico cometa um erro 
grotesco de movimento. “Não é um mecanismo simplesmente pré-
programado. O robô sabe, de fato, onde o paciente está e é reativo 
diante de situações inesperadas. No momento em que uma haste 
se aproxima da outra, os robôs são capazes de antecipar e corrigir 
o curso. Tudo isso graças a uma precisa descrição matemática”, 
reforça Bruno Adorno.

A concepção de hardwares de robótica médica, segundo o 
professor, exige equipes numerosas, infraestruturas enormes e 
muito dinheiro. “Pesquisas nessa área, envolvendo hardware, só 
são possíveis por meio de consórcios com grandes institutos. Aqui 
no Brasil, geralmente só conseguimos fazer algumas coisas concei-
tuais”, comenta Bruno Adorno. 

O pesquisador conta que, desde a primeira apresentação da 
pesquisa, muitos avanços foram obtidos. O experimento está, 
atualmente, na fase de testes em maquetes do corpo humano 
com tamanho e anatomia reais. “A cirurgia endonasal [técnica de 
tratamento de tumores e outras lesões cranianas através do nariz] 
deverá ser a primeira das aplicações do nosso projeto”, anuncia. 

Estudo sobre controle de robôs para aplicações 
cirúrgicas

Integrantes: Bruno Vilhena Adorno (UFMG); Murilo Marques 
Marinho, Mamoru Mitsuishi e Kanako Harada (Universidade de 
Tóquio).



7 Boletim UFMG 5.11.2018

Erramos

Acontece

Iv
an

 F
er

re
ira

 M
el

og
ym

câncer
Algumas alterações da revisão técnico-

científica não constam da versão impressa 
da matéria Mapeamento biológico, publi-
cada na edição 2038 do BOLETIM. As cor-
reções foram incorporadas à versão on-line 
(https://bit.ly/2Roqhar).

ouro na bulgária
Os atletas Lucas Santiago e Tamires Rebeca, formados pelo projeto de ginástica aeróbica 

da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conquistaram medalha 
de ouro entre duplas na Copa do Mundo da Bulgária, disputada no mês passado. Lucas 
conquistou	 o	ouro	 no	 individual	masculino,	 sagrando-se	 campeão	da	World	 Series,	 e	
Tamires alcançou a quinta colocação geral na disputa.

O projeto de ginástica aeróbica da UFMG existe há 21 anos e promove a formação 
esportiva gratuita de crianças, jovens e adultos. A iniciativa é coordenada pela professora 
Kátia Lucia Moreira Lemos, que, em suas redes sociais, comemorou mais um feito: “O 
hino nacional tocou duas vezes, estou com minha alma lavada. Obrigada a todos que 
acreditaram em nós”, afirmou a professora.

declaração de macau
A UFMG assinou, no último dia 27, a 

Declaração de Macau sobre a cooperação 
no ensino superior, em evento realizado de 
26 a 30 de outubro, em Macau (China). A 
reitora Sandra Regina Goulart Almeida, que 
participou da primeira sessão do Fórum dos 
Reitores de Ensino Superior da China e dos 
Países de Língua Portuguesa, acompanhada 
do diretor de Relações Internacionais da 
UFMG, Aziz Saliba, saudou a iniciativa, 
que considera ser um “extraordinário in-
vestimento no ser humano e no seu perene 
aperfeiçoamento”. E disse acreditar que esta 
é uma “oportunidade única no mundo”, 
para a formação de uma sociedade global do 
conhecimento com características lusófonas. 

Na opinião da reitora, trata-se também 
de oportunidade de conduzir mais pesquisas 
e publicações conjuntas “com o fito de dar 
mais impacto e visibilidade ao que é reali-
zado, em face da condição de excelência e 
relevância que as instituições têm em suas 
respectivas sociedades”.

premiados em montevidéu
Três estudantes da UFMG foram premia-

dos na 26ª edição das Jornadas de Jovens 
Pesquisadores da Associação de Universida-
des do Grupo Montevidéu (AUGM), realizada 
em Mendoza (Argentina). Eles integraram 
delegação composta de dez alunos da Uni-
versidade que apresentaram trabalhos no 
evento, de 17 a 19 de outubro.  

Tahyná Duda Deps Almeida, que cursa 
doutorado em Odontologia, apresentou o 
trabalho Saúde bucal de indivíduos brasi-
leiros com mucopolissacaridose: um estudo 
transversal pareado. Tiago Augusto Gonçalves 
Mello, aluno de graduação em Arquitetura, 
expôs estudo sobre Desempenho de blocos de 
terra comprimida com resíduos de construção 
e demolição incorporados. O trabalho de 
Ana Clara Mansur Carvalho, graduanda em 
Direito, abordou o tema Entendimento inter-
nacional do direito à moradia e sua influência 
no desenvolvimento regional.

educação básica
A Revista Brasileira de Educação Básica, publicada pelo Projeto Pensar a Educação, 

Pensar o Brasil 1822-2022, da Faculdade de Educação, acaba de lançar o número especial 
Educação e Democracia. O volume (https://goo.gl/BSrMqZ) busca discutir experiências 
educacionais desenvolvidas por professores em relação a princípios éticos e respeito aos 
direitos humanos.

A edição contém oito artigos, duas resenhas de livros e entrevista realizada com profes-
sores de escola municipal de Ibirité. Os textos enfatizam a importância da educação como 
promotora de valores democráticos. 

vírus htlv  
Pesquisadores, médicos, pacientes e seus familiares estarão reunidos no próximo dia 10, 

na Faculdade de Medicina, para atividades que vão marcar em Belo Horizonte o Dia Mundial 
do HTLV. Retrovírus da família do HIV, o HTLV pode causar doença degenerativa e leucemia/
linfoma, além de intercorrências graves, como uma dermatite difícil de tratar.

O vírus infecta células do sistema imune e pode ser transmitido por meio da amamenta-
ção, transfusão de sangue, transplante de órgãos e uso de drogas ilegais injetáveis. Como 
o HTLV é muito pouco conhecido por médicos e outros agentes de saúde, geralmente suas 
consequências não são tratadas desde o início, o que impede medidas mais eficazes de 
redução do sofrimento dos pacientes. A UFMG estuda o HTLV há mais de duas décadas e 
integra grupo interinstitucional de pesquisa. A programação e o formulário de inscrição 
estão disponíveis em https://goo.gl/oEpbaQ.

atualização em língua inglesa
Estão abertas até 3 de dezembro as inscrições para o curso de especialização em Língua 

Inglesa que a Faculdade de Letras vai oferecer de janeiro de 2019 a julho de 2020. O curso 
terá disciplinas na modalidade a distância e, nos meses de janeiro e julho, atividades pre-
senciais. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no posto de atendimento da 
Fundep, na Praça de Serviços do campus Pampulha, ou pela internet (https://bit.ly/2yGivBB).

Podem participar educadores e outros profissionais interessados no estudo aprofundado 
da língua inglesa. Professores da rede pública ou particular e ex-alunos da Fale UFMG terão 
desconto de 25%.

Lucas e Tamires: sucesso em dupla e nas performances individuais
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Obras: Interpretação de textos e atividades gramaticais na língua 
guajajára e Coletânea de narrativas guajajáras

Coordenação: Fábio Bonfim Duarte

Organização: Cíntia e Marina Guajajara, Quesler Fagundes 
Camargos e Ricardo Campos Castro

Diagramação: Sília Moan

Edição: Fale/UFMG

Acesso: os interessados podem enviar mensagem ao professor 
(fbonfim@terra.com.br) solicitando os volumes em formato pdf
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ãoNa língua Tenetehára, os Guajajaras, que habitam, entre 
outras terras, o Vale do Rio Pindaré, no Maranhão, são 
“os donos e aqueles que carregam o cocar”. Pesquisa 

desenvolvida há mais de 10 anos pelo professor Fábio Bonfim, da 
Faculdade de Letras, em colaboração com outros pesquisadores e 
lideranças da própria etnia, vem ajudando esse povo a também se 
apropriar de sua língua, o Tenetehára, fortemente ameaçada de 
extinção pela pressão imposta pelo idioma português.

Os estudos resultaram nos livros Interpretação de textos e 
 atividades gramaticais na língua Guajajára e Coletânea de narrativas 
guajajáras. “Trata-se de um apurado material de documentação e 
registro da língua e da literatura Tenetehára [pertencente à família 
linguística tupi-guarani, tronco tupi], que será de grande valia para 
o trabalho de educação escolar nas aldeias”, explica Fábio Bonfim.

O professor contou com a colaboração de quatro pesquisado-
res: as professoras Marina e Cíntia Guajajara, lideranças da aldeia 
Lagoa Quieta, na Terra Indígena Araribóia, o professor Quesler Fa-
gundes Camargos, do Departamento de Educação Intercultural da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir), e o pesquisador Ricardo 
Campos Castro, pós-doutorando em linguística na Universidade de 
Campinas (Unicamp).

O volume de literatura cobre aspectos da cosmologia e do 
imaginário do povo Guajajara e reúne estórias sobre a criação da 
lua, do fogo e da luz, entre outros temas do imaginário indígena. 
O segundo volume aborda elementos da estrutura gramatical da 
língua e se subdivide em exercícios práticos e atividades de leitura e 
escrita. “Com esse material, acreditamos que os Tenetehára Guajajá-
ra terão maior controle social das relações linguísticas, interculturais, 
econômicas e políticas, além de acesso a instrumentos que lhes 
possibilitem dominar a modalidade escrita de sua língua nativa”, 
avalia o pesquisador.

Idas e vindas
Fábio Bonfim conta que começou a desenvolver a pesquisa 

em 2005, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Estudos 
Linguísticos (Poslin), e os livros são fruto de um trabalho intenso 
marcado por suas viagens e de outros pesquisadores às terras in-
dígenas, no Maranhão, e pela vinda à UFMG, no período de 2012 
a 2016, de professores indígenas para a produção dos materiais 
no Laboratório de Línguas Indígenas e Africanas (Laliafro), durante 
as oficinas de revitalização linguística. Entre os professores que 
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Os DONOS do COCAR (e da LÍNGUA)
Livros de professor da Fale reúnem materiais de documentação e registro do idioma Tenetehára, 
falado por indígenas do Maranhão

Isabella Lisboa

participaram do trabalho de supervisão dos volumes, estão Cíntia, 
Moisés, Luiz  Carlos, Zezico,  Raimundo Alves de Lima, Marcilene e 
Danúbia, todos da etnia Guajajara.

O livro contou com financiamento da Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e da Fundação OAK.

Dissertações, teses e artigos científicos elaborados sobre a 
 língua Tenetehára estão disponíveis em dois portais na internet: 
www.letras.ufmg.br/fbonfim e www.letras.ufmg.br/portal_laliafro.

Volume de literatura aborda cosmologia e imaginário Guajajara 


