
Por muitas VOltaS que a mediei

na dê ale 2053, há realidades que vão eonli

miar no mesmo lugar: mesmo vivendo

mais, continuaremos a morrer. Quatro dé-

cadas de evolução científica são tempo sufi-

ciente para mudar quase tudo e ninguém
sabe como será o mundo. Só imagina, pen
sando como já foi. "I lá 40 anos. o conheci-

mento sobre as principais patologias em

Portugal era escasso. As doenças que mais

afetavam os portugueses já eram as de ago-

ra, as cardiovasculares, mas a diabetes era

menos frequente e os acidentes de viação
comuns. O acesso aos cuidados não era ge-
neralizado e a emergência pré-hospitalar

incipiente", recorda Carlos Matias Dias, es-

pecialista em saúde pública do Instituto Ri-

cardo Jorge. Uma certeza existe: vai viver-

-se mais e, à parlida, melhor.

A esperança média de vida à nascença
na Europa aumentará de 77 anos, em 2010,

para 84 anos em 2060. Em Portugal, a lon-

gevidade será ainda mais evidente, com

um crescimento de 79 para 85 anos. A esti-

maliva, da universidade de Dcnver, nos Es

tados Unidos, traduzir-se-á num número

maior de portugueses com 90 e mais anos,

muitos a chegar a um século de vida. A in-

vestigadora Catarina Resende de Oliveira,

presidente do Centro de Neurociências e

Biologia Celular da Universidade de Coim

bra, é perentória: "É uma realidade que
não podemos escamotear: viver mais tem-

po leva ao aparecimento de patologias em

que o envelhecimento é o principal fator

de risco."

A frequência das doenças cancerosas

será elevadíssima — uma em cada duas pes-

soas terá, pelo menos, um cancro durante a

vida —
, mas a mortalidade subirá muitíssi-

mo menos, afirma o médico e investigador
Manuel Sobrinho Simões. "Isto é, haverá

muitos mais cancros mas serão, na sua

maioria, de pequenas dimensões e não cau-

sarão a morte". O diretor do Instituto de Pa-

tologia e Imunologia Molecular da Universi-

dade do Porto acrescenta que ''o mesmo se

passará com as doenças neurodegenerati-
vas e outras patologias geriátricas, cuja fre-

quência também é elevadíssima em popula-

ções muito envelhecidas, sem que, no en-

tanto, causem diretamente a morte. A so-

brecarga será muito maior em termos so-

ciais do que médicos". Mesmo assim, vai

ser muito mais comum ter tido por perto

alguém que não sobreviveu a uma doença

oncológica ou do foro mental.

As estimativas feitas nos EUA indicam

que dentro de duas a três décadas as neo-

plasias malignas vão ceifar 109% mais vi-
das por ano no mundo, enquanto as doen-

ças mentais, incluindo as neurodegenerati

vas, sofrerão um aumento de 280% na mor-
talidade. Ou seja, nem mesmo a medicina

do futuro será capaz de evitar que o can-

cro mate anualmente 15 milhões de seres

humanos, 29 mil dos quais portugueses;
nem que as patologias do cérebro e do sis-

tema nervoso vitimem 4,5 milhões de

Viver mais tempo leva ao aparecimento de patologias em que o envelhecimento

é o principal fator de risco, como as doenças neurodegenerativas



doentes, incluindo no nosso país — onde

os Ires mil óbilos registados em 2010 che-

garão a quase 7000 dentro de duas déca-

das. "Em 2053, ter-se-á avançado imenso

não só na estrutura do genoma humano

com nos mecanismos genéticos e epigené-
ticos (mudanças funcionais nos genes) que
o regulam. Fstes avanços permitirão com-

preender a causa, ou causas, de muitos ti-

pos de cancro, mas provavelmente não

conseguirão fornecer instrumentos para a

cura dos que resistirem ao diagnóstico pre-
coce. O cancro avançado continuará a ser

incurável, embora seja cada vez mais con-

trolável no sentido na cronicidade", expli-
ca Sobrinho Simões.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM FALTA

A falta de saúde no futuro não vai ser só o

resultado de uma fatalidade, como podem
ser alguns tipos de cancro ou de doenças

do foro mental. Vai ser também o reflexo

dos comportamentos hoje adotados. Carlos

Matias Dias, do Instituto Ricardo Jorge, enu-

mera os principais tu ores: "O consumo ele-

vado de bebidas alcoólicas (ligado a uma so-

ciedade e a um mercado que promove o

consumo recreativo); a prevalência ainda

crescente do consumo de tabaco e do stres-

se ocupa cional e familiar entre a população
feminina, sobretudo em Portugal; a pertur-
bação da saúde mental devido à maior con-

centração da população nas cidades e à ten-
são social e económica que uma sociedade

competitiva cria; e a diabetes e as doenças

relacionadas com a alimentação pouco sau-

dável". O médico dá um exemplo: ''Há 50

anos, só havia bananas em algumas mer-
cearias finas de Lisboa e em certas épocas;

hoje Lemos Ludo Lodo o ano."

Segundo os cálculos de especialistas in-

ternacionais, a mortalidade anual no mun-
do vai aumentar 273% por problemas rela-

cionados com as condições respiratórias,
226% ao nível da diabetes e 118% na área

cardiovascular. Valores que, naturalmente,

também implicarão aumentos entre a reali-

dade portuguesa. E eslas serão apenas algu-
mas das mudanças.

As próximas duas décadas vão trazer
ainda outros aspetos nefastos, alguns até já

bem visíveis no horizonte. O aumento da

temperatura global e as alterações decor-

rentes no ambiente — como a desertifica-

ção e padrões de pluviosidade imprevisí-
veis — vão interferir também nas doenças

infecciosas e nos acidentes. Vetores, vírus e

bactérias já erradicados podem reaparecer,
novos agentes e microrganismos podem
"nascer" e a antiga sinistralidade rodoviá-

ria reemergir. V. os portugueses têm um ris-

co acrescido: "Portugal é dos países euro-

peus com maior amplitude de temperatura
e isso vai exigir uma grande capacidade de

adaptação", alerta o especialista do Institu-

to Ricardo Jorge.

Outro dos condi cionalismos do futuro,
muito evidente em Portugal, será o sistema

de saúde. "A escassez de profissionais será

0 cancro avançado vai continuar a ser incurável, embora se torne cada vez mais

controlável. É previsível que ganhe características das doenças crónicas



um problema hoje já faltam dez milhões

cm todo o mundo, segundo a Organização
Mundial de Saúde —

, pois embora o país

forme profissionais de saúde suficientes,

há uma emigração crescente. E um bom sis-

tema de saúde é. sem dúvida, um fator de

proteção", garante Carlos Matias Dias.

TECNOLOGIA DE TOPO EM CASA

Como a "dificuldade aguça o engenho", al-

guns dos problemas agora vaticinados vão

servir, precisamente, para evitar "marcar

passo" no caminho até ao futuro. "Acredito

que será possível desbloquear o atual im-

passe enlre a grande evolução na investiga-

ção biomédica e na descoberta dos meca-

nismos das doenças, em lermos molecula-

res e celulares, e a sua falta de aplicação no

tratamento dos doentes", diz a investigado-
ra e presidente do Centro de Neurociências

e Biologia Celular da Universidade de Coim-

bra, Catarina Resende de Oliveira.

A genética é a chave mestra. "Vai per-
mitir aluar a um nível muito precoce e ma-

nipular alguns genes, com recurso à nano-

tecnologia. A medicina e as terapêuticas
vão ser muito personalizadas, fazendo com

que o 'tamanho único' deixe de existir",

acrescenta. A colega Maria Carmo Fonseca

concorda: "É previsível que, a médio prazo,
o acesso à informação genética seja absolu

tamente banalizado c qualquer pessoa vai

poder sequenciar o genoma no computa-
dor de casa e saber que genes tem e que
riscos corre." Será só o princípio do que ain-

da está para vir.

A cientista e diretora do Instituto de

Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de

Medicina de Lisboa, acredita que "o conhe-

cimento vai estar muito mais acessível e os

indivíduos bem informados, fazendo evo-

luir a relação médico-doente". Para onde?

"Tal como hoje fazemos compras online,

com apenas um dique num dispositivo por-
tátil, conseguiremos fazer ecografias ou

TAC sem ler de ir a uma unidade de saúde

ou à farmácia. Tudo será mais global e à

distância — incluindo a formação dos fulu-

ros médicos, que deixarão de estar limita-
dos às ''aulas magistrais" na faculdade —

,

porque será possível robotizar e miniaturi-

zar cada vez mais os aparelhos utilizados

para mostrar o nosso corpo", antevê Carmo-

-Fonseca. Sabendo mais, tratar-se-á e pre-
venir-se-á também mais.

A investigadora garante que em me-

nos de 15 anos "vamos saber qual c a causa

para todas as doenças c ter muitos mais tra

lamentos, embora continue a ser impossí-
vel tratar tudo". A humanidade continuará

a morrer, mas "cada um terá o estímulo de

conhecer quais os seus riscos aumentados

c, assim, mudar o estilo de vida". Manuel

Sobrinho Simões sublinha que "haverá me
lhores métodos de rastreio imagiológico,

bioquímico c molecular", dos quais "resulta

rã o os maiores progressos terapêuticos", pe-
lo menos no cancro.

A capacidade de antecipar a realidade

clínica vai mudar a humanidade. Desde lo-

go, 'teremos menos crianças a nascer com

doenças genéticas, porque — com o aumen



to da informação disponível e o desenvolvi-

mento da fertilização in vitro e da medicina

reprodutiva — será possível implantar ape-
nas embriões saudáveis", explica a diretora

do IMM. E esta evolução na ciência e na me-
dicina arrastará consigo a sociedade: "Ain-

da somos muito conservadores sobre os da-

dos genéticos e a ética, mas com o avanço
do conhecimento, que vai ser rápido, não

haverá razão para restringir o acesso à in-

formação", garante Carmo-Fonseca.

REGENERAÇÃO DO CORPO

No futuro, o mapa genético estará sempre
"à mão", por exemplo guardado na carteira.

"Com os avanços na genética e na identifi-

cação dos genes associados aos fatores de

risco, poderemos agir mais cedo, selecio-

nando as pessoas em perigo, e atuar com

medidas preventivas", diz Catarina Resen-

de de Oliveira. As células estaminais (mol-
dáveis a diferentes partes do organismo)
são outra das mais-valias da ciência. "São

promissoras para a reparação de órgãos."

Manuel Sobrinho Simões partilha da

mesma opinião. Está convicto de que a

maior revolução no conhecimento médico

em 2053 deverá passar pelo "controlo das

técnicas e das potencialidades da medicina

regenerativa". Na prática médica, "serão

instrumentos para tratar doenças tão dis-

tintas e relevantes em termos sociais como

diabetes, enfarte do miocárdio, acidente

vascular cerebral e doenças neurodegene-
rativas". No resto, "os avanços serão muito

mais incrementais do que 'por saltos'" e vão

acarretar consigo alguns perigos.

"A progressão dos rastreios e do diag-
nóstico precoce — fruto, sobretudo, da can-

cerfobia e do desenvolvimento da imagiolo-

gia (ecografia, TAC, ressonância magnética,
PET, etc.) —

,
criará já uma situação parado-

xal: existem cada vez mais pessoas, geral-
mente em idade avançada, em que se diag-
nosticam pequenos tumores e para as

quais é fundamental evitar o tratamento

por excesso", alerta. O também professor
da Faculdade de Medicina de Porto explica

que "muitos daqueles doentes não são 'ver-

dadeiros', já que é preferível ter uma atitu-

de expectante em relação aos microcarci-

nomas — por exemplo, da próstata dos ho-

mens com 70, 80 ou 90 anos — do que

avançar cegamente para tratamentos que
têm danos colaterais". E ironiza: "Criou-se

para estas pessoas o acrónimo VOMIT (Vic-
tims of Modern Imaging Technologies, ou

seja, vítimas das tecnologias modernas de

imagiologia)." Ainda assim, Maria Carmo-

-Fonseca acredita que o futuro trará uma
vida melhor.

"Seria um completo contrassenso se

no futuro não vivêssemos melhor. A cada

dez anos, a ciência e a medicina têm evoluí-

do muito e vamos estar muito melhor do

ponto de vista tecnológico, porque sobre o

comportamento humano nunca se sabe..."

A cientista admite, no entanto, que "o bom

senso irá prevalecer, porque a inteligência

humana, apesar de ser muito egoísta, irá

obrigar-nos a ter um comportamento de

grupo, sobrepondo-se às ambições de al-

guns". Será? O diretor do Programa de Neu-

rociências da Fundação Champalimaud,
em Lisboa, Zach Mainen, é menos crente:

"Estamos a mudar com a tecnologia e isso

continuará por milhares e milhares de

anos." E, não raras vezes, fazemo-lo para su-

peração individual.

CÉREBRO NA PENUMBRA

"Há 50 anos que usamos o conhecimento

adquirido para nos tornarmos melhores.

Por exemplo, os medicamentos para o défi-

ce de atenção são utilizados por universitá-

rios para terem notas melhores ou dado a

pilotos pelos responsáveis militares dos

EUA...", exemplifica Mainen. A busca pela

perfeição não irá parar e tenderá a ser cada

vez mais transportada para as máquinas.
"O grande objetivo das neurociências

é construir computadores com inteligência
artificial e isso vai mudar muito o mundo,

mesmo que não permita revelar muito
mais sobre o cérebro humano." Algumas
dessas experiências já existem, por exem-

plo carros que estacionam sozinhos e com-

putadores que fazem tarefas dos humanos,
como substituir cirurgiões no bloco opera-
tório em certas operações. Portanto, den-

tro de 40 anos será possível ter um leque
de equipamentos quase ainda inimaginá-
vel (ver caixa no fim do texto).

O investigador principal da Fundação

Champalimaud acredita que doenças neu-

rodegenerativas, como o Alzheimer e o Par-

kinson, terão tratamento e a resposta esta-

rá também na genética. "Provavelmente,
vai ser descoberto que tudo se deve a uma
única célula que não faz o seu trabalho e

haverá medicamentos para isso." Sem res-

posta continuará o mistério do cérebro. "O

projeto para construir um cérebro humano

é uma boa ideia para os cientistas partilha-
rem informação, mas não sabemos se será

suficiente para trazer alguma inovação",

confessa Mainen.

Menos enigmático e desconhecido é o

remédio para os males da saúde que se avi-

zinham. Para que os países não deixem os

seus doentes sem tratamento, será preciso
"manter um sistema de saúde solidário e

inclusivo, que não faça depender da capaci-
dade económica o acesso aos cuidados ade-

quados e de qualidade; aumentar os servi-

ços preventivos; fomentar a literacia em
saúde desde cedo, para que a população to-
me parte e mantenha o capital de saúde; e

reocupar e reorganizar o território, maximi-

zando as capacidades do sistema de saúde",

propõe o especialista em saúde pública Car-

los Matias Dias.

As soluções propostas são conhecidas

e partilhadas entre a comunidade científi-

ca, que sabe igualmente que, mesmo com

um desenvolvimento maior, vão continuar

a existir problemas para os quais não há

resposta. A cientista Maria Carmo-Fonseca

não tem dúvidas: "O grande enigma conti-

nuará a ser o comportamento humano, a

relação com outros seres vivos e o lugar

que ocupamos no universo." E, aqui, 40
anos é pouco tempo para mudar muito. O

varreigoso(âexpresso.impresa.pt

Em menos de 15 anos "vamos saber qual é a causa para todas as doenças e ter

muitos mais tratamentos, embora continue a ser impossível tratar tudo
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