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Capital deve ter
1,4 mil

novos casos de
câncer

Mulheres são as mais
atingidas pela doença

Patrícia Gomes

ste ano a Capital catarinense
deve registrar 1,4 mil novos
casos de câncer, segundo

estimativa do Instituto Nacional de
Câncer (Inca). Os dados revelam que
as mulheres serão a maioria entre as
vítimas da doença. Devem ser
registrados 750 novos casos entre
mulheres e 650 entre homens. A maior
incidência deve ser de câncer de pele
não-melanoma que, na maioria das
vezes, pode ser tratado em
consultório.
A dermatologista Heloísa Helena
Ramos Fonseca acredita que o
número de novos casos de câncer de
pele não-melanoma previsto pelo
Inca, que é de 380, deva ser bem
maior. Isso porque geralmente, por
ser tratada em consultório, a doença
acaba não sendo registrada. Embora
as estatísticas mostrem que as
mulheres são as mais afetadas, os
homens também são vítimas do
câncer de pele. "Principalmente
aqueles que trabalham com
agricultura e pesca, que ficam mais
expostos ao sol", explica a
dermatologista.
Segundo a médica, as mulheres
sofrem mais com o problema pelo
estilo de roupa que usam e pela alta

Política

Lei orçamentária
tramita no
Legislativo

Projeto apresenta
projeções para 2006

CLODOALDO
VOLPATO

A Câmara de Vereadores
da Capital já está
analisando a Lei de
Diretrizes
Orçamentárias (LDO)
para o exercício
financeiro de 2006. A
matéria tramita na
Comissão de
Orçamento, Finanças e
Tributação, onde vai
receber o relatório
preliminar. No próximo
dia 13 acontece uma
audiência pública para
discussão do projeto
com a comunidade. Um
dia depois, abre o prazo
para a apresentação das
emendas
parlamentares. O
parecer final deve estar
pronto entre os dias 21
de julho e 1o de agosto.
No dia 2 de agosto será
publicado o parecer final
e a votação em plenário
acontece dia 8. Logo em
seguida é feita a redação
final e enviado ao
Executivo.
Na LDO estão previstas
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exposição ao sol no verão. "Os efeitos
da radiação solar são cumulativos, por
isso a necessidade do uso do protetor
solar sempre", observa. Os primeiros
sinais do câncer de pele
não-melanoma são lesões que
apresentam escamação, erosão,
coceira ou sangramento e feridas que
não cicatrizam.
Os dados do Inca mostram ainda que
são esperados 100 novos casos de
câncer de próstata em Florianópolis,
tipo da doença que está entre as que
mais matam no mundo. O urologista
Alberto Ambrogine orienta que
hábitos alimentares, como ingestão
de carne vermelha, especialmente as
mais torradas, aumentam a
propensão à doença. "Uma forma de
proteção é comer tomates cozidos, em
molhos, por exemplo, verduras,
vegetais e frutas, que contêm a
substância licopeno", orienta. Ainda
na lista dos novos casos estão o
câncer de mama (170), colo de útero
(60), traquéia, brônquios e pulmão
(90), cólon e reto (90) e esôfago (25),
entre outros.

Entidade faz projeções

Para Leoni Margarida Simm,
presidente da Associação da Mulher
Catarinense Portadora de Câncer
(Amucc), a estimativa do Inca está
longe da realidade. Segundo ela,
muito mais novos casos de câncer
devem existir em Florianópolis. "O
problema é que eles não são
registrados. A regulamentação da
notificação obrigatória do registro de
câncer é uma de nossas lutas",
salienta. Segundo ela, a falta de
dados confiáveis sobre a verdadeira
quantidade de casos de câncer
interfere diretamente no orçamento
destinado aos tratamentos. "É por
isso que muitos portadores da doença
demoram meses para fazer um
exame".
Para ajudar as vítimas da doença, a
psicóloga Maria Elizabeth Valente

as prioridades e metas
da administração
pública municipal,
extraídas do Plano
Plurianual (PPA); a
estrutura dos
orçamentos fiscais e as
diretrizes para a
elaboração, alteração e
execução dos
orçamentos fiscais do
município. Além
disso,compreende
também as disposições
sobre a dívida pública
municipal e as
disposições sobre as
despesas com pessoal e
encargos sociais.
A previsão do Executivo é
de que a arrecadação
municipal para o ano que
vem ultrapasse os R$
653 milhões. Destes, R$
372 milhões têm origem
nos recursos da própria
Prefeitura, oriundos da
cobrança do Imposto
Territorial e Predial
Urbano (IPTU) e outras
taxas e impostos. O
restante, R$ 281
milhões, é do Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviço
(ICMS), Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA),
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM),
entre outras fontes.
Na proposta
apresentada pelo
prefeito, entre os
objetivos a serem
atingidos no próximo ano
estão o acesso da Via
Expressa à Beira-mar de
São José, a construção
de um viaduto na
avenida Ivo Silveira, a
duplicação da avenida
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está criando grupos para trabalhar
com estes pacientes em
Florianópolis. "A terapia não substitui
o tratamento tradicional da doença,
apenas auxilia psicologicamente o
paciente e sua família, que podem
ficar desestabilizados pela notícia do
câncer em si ou pelas dificuldades
comuns à busca da cura." A
presidente da Amucc também
destaca a importância da terapia.
"Nos grupos podemos compartilhar
os medos, as inseguranças e o
preconceito de que o câncer nos
sentencia à morte", avalia. (PG)

Memória

Antigo cemitério tem
história resgatada

Pesquisadora investiga
destino de ossadas

Celso Martins

Quando você passar na avenida
Beira-mar Norte ou caminhar pelo
Centro Cívico Tancredo Neves, antiga
praça da Bandeira, lembre-se bem:
sob seus pés podem estar dezenas ou
centenas de restos de ossadas e
caixões do antigo cemitério municipal
de Florianópolis, inaugurado em 1841
na cabeceira insular da ponte Hercílio
Luz e desativado na década de 1920.
A suspeita é da historiadora Elisiana
Trilha Castro, que elaborou um
trabalho de conclusão de curso na
Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc), orientada pelo
professor Reinaldo Lohn, tendo
recolhido farta documentação sobre o
tema. Ela pretende prosseguir as
pesquisas durante o mestrado, "já
que boa parte da documentação
reunida não chegou a ser usada",
destaca.
"O cemitério junto à cabeceira insular
da ponte Hercílio Luz começou a
usado em 1841, quando os

das Rendeiras e da rua
Deputado Antônio Edu
Vieira, no bairro
Pantanal. O tucano
quer, ainda, construir a
Cidade da Criança no
Continente e do Centro
de Convivência de
Idosos. Ele também
promete a despoluição
da Lagoa da Conceição,
a construção de novos
postos de saúde e a
implantação do
Eco-Parque.

TV Câmara
prepara início

de
transmissões

ao vivo

Expectativa é que
dentro de duas

semanas sessões
ordinárias e

telejornal diário
sejam exibidos em

tempo real

CLODOALDO
VOLPATO

Dentro de quinze dias a
programação da TV da
Câmara de Vereadores
da Capital passará a ser
transmitida ao vivo. A
equipe responsável já
está fazendo os
primeiros testes e
preparando os
equipamentos para que,
assim que as sessões
ordinárias começarem a
ser realizadas na nova
sede do Legislativo, na
rua Padre Meguelinho,
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sepultamentos deixaram de ser
realizados nas igrejas", conta. "Num
primeiro momento, foram enterrados
no local negros escravos e animais e
só mais tarde as demais famílias da
cidade começaram a usá-lo", como a
comunidade de origem germânica de
Florianópolis, a partir de 1868.
Bem antes do início da construção a
ponte já circulavam nos veículos de
comunicação comentários sobre a
impropriedade do local, levando
odores indesejáveis para o Centro da
cidade em dias de vento de Nordeste e
de Oeste. Ele também enfeiava o
local. Era a época da higienização da
cidade e das grandes obras de
saneamento e água tratada chegando
até as torneiras da casas.
Com o início das obras da ponte, em
1922, esse processo de transferência
do cemitério se acelerou, assim como
as críticas à sua localização. O terreno
onde está atualmente o cemitério São
Francisco de Assis, no Itacorubi, foi
adquirido em 1912 - na época se
chamava Três Pontes, devido à
existência de três pontilhões ao longo
da avenida da Saudade, onde hoje
existem apenas duas.
As anotações e mapas sobre as
transferências das sepulturas foram
feitas por Alfredo C. Schmidt,
documentos usados como fontes pela
historiadora. "Existiam cerca de 30 mil
sepulturas no antigo cemitério, mas
só encontrei registros de
aproximadamente 800 termos de
exumações e transferências", diz.
Isso significa que cerca de 29 mil
túmulos tenham permanecido
intactos, com seus caixões e ossadas.
É possível que parte dos registros
tenha se extraviado ao longo dos anos
ou que algumas transfências tenham
sido feitas sem registro. De qualquer
modo é possível afirmar que alguns
milhares de ossadas tenham
permanecido no local, apesar dos
avisos e intimações da então
Superintendência (Prefeitura)
Municipal publicados nos jornais,
alertando os parentes.

Centro, toda a estrutura
necessária para a
transmissão esteja
pronta. Além das
sessões plenárias, a TV
Câmara deve transmitir
um telejornal diário e as
audiências públicas
organizadas pelo
Legislativo municipal.
A idéia é dar mais
transparência aos atos
realizados pela Câmara
de Vereadores, já que
tudo que ocorrer durante
as sessões plenárias
serão transmitido sem
cortes. Hoje, as sessões
são gravadas e editadas
antes de irem ao ar. A
programação da TV
Câmara é compartilhada
com a TVAL, da
Assembléia Legislativa
do Estado. Por isto, a
equipe está se
organizando para que
não acorram "choques"
entre as programações
das duas TVs. A
emissora do Legislativo
municipal ocupa cerca
de 44 horas por semana
do horário da TVAL. As
transmissões
acontecem através da
TV a cabo.
Além de colocar um
jornal diário no ar, a TV
Câmara irá aperfeiçoar
os programas que já
existem na programação
atual, como o Câmara
Saúde, que discute os
problemas do setor com
a população; o Câmara
Cultura, que resgata
fatos culturais da cidade;
o Câmara nos Bairros,
que levanta os
problemas das
comunidades e o
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Morro foi usado em
aterro

O antigo cemitério ficava no alto de um
morro, chamado Boa Vista. Segundo
os depoimentos orais colhidos por
Elisiana, parte desse morro foi levado
em carroças, caçambas e caminhões
até o antigo largo 13 de Maio, depois
praça dos Três Poderes (hoje Centro
Cívico Tancredo Neves), servindo de
material de aterro. Misturados ao
barro, muitos ossos e restos de
caixões.
Mais tarde, em meados da década de
1960, o que restou do antigo morro do
cemitério foi usado para o aterro das
obras da avenida Beira-mar Norte -
também com ossos e restos de
caixões. Desse modo, a área do atual
Parque da Luz foi sendo aos poucos
aplainada, perdendo a altura e as
características de um antigo morro.
Uma foto da época da construção da
ponte Hercílio Luz, tirada do alto da
torre mais próxima à Ilha, dá uma idéia
da altura que tinha o morro da Boa
Vista - a foto está depositada no
Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina (IHGSC). (CM)

Transferências dos
corpos

ocorreram entre 1923 e
1930

À medida que os corpos iam sendo
exumados, os ossos eram deixados
numa antiga capela existente no local,
aguardando a chegada dos familiares
para realizar a transferência até o
Itacorubi. Algumas dessas ossadas
chegaram a ser depositadas em latas
usadas para armazenar querosene,
com a cabeça por cima dos ossos.
Apesar da transferência ter sido
iniciada em 1923, as exumações
prosseguiram até a década de 1930.

Pergunte ao Vereador,
um programa interativo
onde a população pode
questionar os trabalhos
dos parlamentares. Os
trabalhos das
Comissões
Parlamentares de
Inquérito (CPIs) também
serão transmitidos ao
vivo pela TV Câmara. No
momento, três CPI
trabalham
simultaneamente no
Legislativo da Capital.
Para que tudo ocorra o
mais perfeito possível, a
Câmara controtou um
empresa terceirizada e
comprou equipamentos
modernos para isto. São
três câmeras digitais e
sete profissionais para
fazer todo o trabalho.
Para isto, os gastos
mensais chegam a R$ 22
mil.
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"Durante a revolução ocorrida em
1930, muitas dessas covas foram
usadas como trincheiras", destaca
Elisiana, pela Polícia Militar, que
resistiu à entrega da Ilha de Santa
Catarina aos revoltosos por cerca de
30 dias. Nesse período, todo o piso de
madeira da ponte foi retirado para
impedir o avanço das tropas rebeldes.
Além das exumações terem
prosseguido na década de 1930,
muitos ossos e dentes que restaram
foram usados por estudantes de
medicina e odontologia em suas
aulas. "Colhi depoimentos de várias
pessoas afirmando a existência dessa
prática", salienta Elisiana. Além dos
corpos, também foram transferidos
muitos túmulos, alguns de grande
porte, feitos em mármore e outros
materiais. Muitos ainda podem ser
vistos no Cemitério do Itacorubi. (CM)

Estudiosa buscou
dados em

jornais e documentos
da época

Intitulado "Aqui jaz um cemitério: a
transferência do Cemitério Público de
Florianópolis, 1923-1926", o trabalho
de Elisiana é fruto de pesquisas nos
principais arquivos de Florianópolis e
nos jornais editados entre 1840 e 1930
na Capital. "Como existe pouca coisa
escrita sobre o tema, fui obrigada a
pesquisar nos jornais de períodos
anteriores ao da transferência", diz,
visando se situar no contexto da
transferência.
Foram vasculhados o Arquivo da
Assembléia Legislativa, Arquivo
Público Estadual, Aquivo Público
Municipal de Florianópolis, Biblioteca
Pública e IHGSC. Os registros de
óbitos da Catedral Metropolitana
foram consultados no Arquivo da
Cúria Metropolitana. Entre os jornais,
figuram principalmente "O Estado" e
"A República".
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Mais do que simples local para o
sepultamento de mortos, os
cemitérios se transformaram em
fontes de pesquisa histórica,
principalmente na reconstituição de
árvores genealógicas, onde se
encontram verdadeiras obras de arte
(túmulos, jazigos). Eles são, na
verdade, patrimônios históricos que
precisam ser tombados e
conservados, podendo ser usados
com finalidade turística. (CM)

Em destaque meio ambiente

Áreas protegidas
enfrentam penúria

Falta de estrutura para
fiscalização e funcionários

mcompromete
funcionamento das unidades

de conservação

Carlito Costa

O Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Natuais
Renováveis (Ibama) é responsável por
cuidar de grandes extensões de terra
e mar na região de Florianópolis, onde
os ecossistemas (formados pelos
seres vivos e sua relação com o
ambiente) devem ser preservados, e
onde também são desenvolvidas
pesquisas científicas e atividades de
educação ambiental. Mas na maioria
dos casos, as unidades de
conservação do Ibama em Santa
Catarina não conta com pessoal nem
infra-estrutura adequada para fazer
esse trabalho, o que abre caminho
para a devastação e afasta as
populações locais dos benefícios que
essas reservas poderiam trazer. Na
maior delas, a Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo, uma área de
17,6 mil hectares de mar e ilhas ao
Norte de Florianópolis, o Ibama tem
apenas um funcionário, o chefe da
reserva, Mário Pereira.
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E não é apenas a falta de pessoal que
impede o trabalho efetivo na reserva.
A Rebiomar Arvoredo dispõe de
quatro embarcações, mas apenas
uma delas tem condições de navegar
em mar aberto - e portanto chegar até
a base na Ilha do Arvoredo, localizada
a 11 quilômetros ao Norte da Ilha de
Santa Catarina. Mesmo essa
embarcação, uma lancha, está com o
motor quebrado, e não há orçamento
para fazer o conserto este ano. Outra
embarcação, um bote inflável de
médio porte com fundo rígido, está
com o casco quebrado e precisa ser
consertado no estaleiro do fabricante
em Atibaia (SP), já que oferece risco à
navegação. Outros dois botes de
pequeno porte estão cedidos a outras
reservas costeiras do Ibama, já que,
como o de porte médio, tem pouca
utilidade para a reserva do Arvoredo.
Na falta de embarcações, a
fiscalização acaba sendo feita por
rondas da Polícia Ambiental, que
mantém convênio com o Ibama. A
Marinha do Brasil, que opera um farol
e uma estação meteorológica em sua
base na Ilha do Arvoredo, também
ajuda, ainda que de modo informal, de
certa forma. Responsáveis pela
inspeção das embarcações, os
militares acabam encaminhando
eventuais transgressores a unidades
do Ibama, sempre que detectam
irregularidades. A pesca e a atividade
de turismo não são permitidas dentro
de uma reserva biológica, que
comporta apenas pesquisa científica
e educação ambiental. E as
transgressões são freqüentes.
"Quase todas as semanas a Polícia
Ambiental apreende barcos
pescando na área", relata Pereira,
chefe da reserva.

Gestão integrada
minimiza problemas

Para minimizar os problemas, a
solução encontrada até agora foi a
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gestão integrada com outras duas
grandes unidades de conservação
federais: a Estação Ecológica de
Carijós, em Florianópolis, e a Área de
Proteção Ambiental Anhatomirim, em
Governador Celso Ramos. Como
Carijós é a unidade mais bem
estruturada, sua sede em Jurerê está
servindo de base também para a
Reserva do Arvoredo e a APA de
Anhatomirim. "Com isso fazemos
algumas ações em cojunto e
otimizamos os poucos recursos", diz
Pereira.
Para o chefe da reserva do Arvoredo,
isso minimiza mas não resolve o
problema. "O Plano de Manejo da
reserva prevê nove funcionários para
a implantação de todas as ações e
atualmente temos apenas um", relata.
"Com isso, ações importantes como
monitoramento, fiscalização e
educação ambiental acabam não
sendo implantadas, sem contar as
atividades administrativas, que são
prejudicadas." O Ibama está
chamando concursados e atraindo
funcionários de outros Estados, mas
não para as unidades de
conservação. "A verdade é que a falta
de pessoal é crônica em todos os
setores do Ibama no Estado",
reconhece Pereira.
Enquanto isso, as parcerias garantem
em parte o funcionamento das
unidades. Na Estação de Carijós,
programas de educação ambiental e
pesquisas científicas são realizadas
graças ao apoio da ONG amigos de
Carijós e da UFSC. Recentemente,
um termo de ajuste de conduta
firmado com o Shopping Florianópolis
possibilitou a destinação de recursos
para a Estação Ecológica. (CC)

Polícia

Aumenta consumo
de drogas sintéticas

Apreensões revelam que
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demanda na região já se
equipara aos números de
grandes centros do País

Fabiana de Liz

A apreensão recorde esta semana em
Santa Catarina de uma droga
sintética, cujo consumo restringia-se,
há poucos anos, ao outro lado do
Atlântico, principalmente países da
Europa, reforçou a constatação de
que a demanda no Estado já se
equipara, proporcionalmente, a do
Rio de Janeiro e São Paulo. A
descoberta de 10 mil comprimidos de
ecstasy sinaliza não apenas a
existência, mas a consolidação do
mercado consumidor deste tipo de
droga em solo catarinense.
Demonstra ainda que o consumo
deste entorpecente ultrapassou tanto
barreiras policiais quanto
econômicas, uma vez que nem o valor
médio de R$ 50,00 a unidade - em
festas rave chega a triplicar - inibe os
usuários.
O fato de a apreensão ter ocorrido
quase por acaso, numa fiscalização
de rotina e não como desfecho de uma
investigação, reforça a hipótese de
que outros carregamentos de porte
similar tenham desembarcado em
Santa Catarina, uma vez que o
número insuficiente de policiais
fatalmente inviabiliza a revista
minuciosa de todos os ônibus que
chegam ao Estado.
Se a fiscalização por terra dificulta, de
uma forma ou de outra, a chegada das
drogas, outro flagrante feito nesta
mesma semana exemplifica as
variadas opções utilizadas pelos
criminosos para driblar a polícia: três
quilos de cocaína, utilizada como
moeda por drogas sintéticas, foram
apreendidos quando embarcavam no
Aeroporto Internacional Hercílio Luz
com destino a Holanda. Além de
flagrar a reincidência de um dos
responsáveis pela conexão
internacional de tráfico de drogas, o
empresário Paulo Sérgio Barbosa
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Medeiros, o "Paulo Peixoto, a Polícia
Federal (PF) identificou uma nova rota
utilizada para enviar cocaína para a
Europa. Para driblar a concentração
policial no Aeroporto de Guarulhos,
na Grande São Paulo, os traficantes
têm utilizado o roteiro Florianópolis -
Fortaleza como alternativa de envio da
cocaína para o exterior.

Tráfico movimenta
bilhões de reais

Por meio de uma organização
criminosa com alcance internacional,
ou através de um serviço de
tele-entrega por motocicleta, o
negócio do tráfico movimenta bilhões
de reais e, segundo a Polícia Federal
(PF), já consta entre as economias
mais lucrativas do mundo. Na mesma
proporção, no entanto, crescem as
estatísticas relativas à criminalidade
nas áreas onde o tráfico impera,
sobretudo o número de homicídios e
de apreensão de armas de fogo. A
maior apreensão de ecstasy em Santa
Catarina e o novo flagrante de uma
quadrilha envolvida na conexão
internacional de tráfico de cocaína
para a Europa ocorreram na mesma
semana em que a secretaria de
Estado de Segurança Pública
deflagrou, através das polícias Civil e
Militar, um pacote com projetos de
combate ao crime.
Não por coincidência, as áreas onde
há confirmação de existência de
disputa pela gerência de pontos-
de-venda de droga são as que estão
na lista para receber as ações
emergenciais. A inauguração da base
operacional da Polícia Militar (PM), na
última quarta-feira, é um dos projetos
desencadeados para reduzir a média
de uma pessoa assassinada a cada
dois dias na região metropolitana da
Capital. Com o objetivo de conciliar
ações comunitárias e preventivas, 60
policiais trabalharão em regime de
plantão. (FL)
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Usuários estimulam o
comércio ilegal

De nada adianta, segundo a polícia,
eles ocuparem pontos estratégicos,
fazerem barreiras no trânsito para
identificação de pessoas com
antecedentes criminais, passarem
meses investigando e monitorando os
passos de traficantes, deflagrarem
campanhas de desarmamento ou
fiscalizar veículos, particulares e
coletivos, que passam pela divisa com
Santa Catarina, se a droga continuar
tendo compradores.
A apreensão de 10 mil comprimidos de
ecstasy a caminho da região
metropolitana de Florianópolis, sete
meses depois de outros 6,8 mil terem
sido descobertos em Garopaba, é
mais do que um indicativo da
existência deste mercado
consumidor. Outro exemplo é a
descoberta, também na semana que
passou, de uma rede de venda de
crack por atacado, que estava prestes
a ser instalada na Grande
Florianópolis.
A investigação foi feita por policiais da
7ª DP da Capital, em Canasvieiras.
Três pessoas foram presas pela
tentativa de organizar o esquema no
Norte da Ilha. A quantidade de meio
quilo de crack, explica um
investigador da 7ª DP, é suficiente
para produzir 4 mil pedras e render
cerca de R$ 12 mil. "Eles compraram
esta quantidade de crack com a
intenção de revender na região", diz o
policial, se referindo ao fato de haver
clientela garantida para o negócio.
(FL)

Misturas tornam
entorpecentes mais

letais

Problemas de saúde podem
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ser agravados

Mais do que a garantia de um mercado
para as drogas produzidas e trazidas
para o território brasileiro, a variedade
de substâncias agregadas às
misturas consumidas é outro ponto
que preocupa estudiosos dos efeitos
físicos e psicológicos das drogas. O
assunto foi um dos enfoques que
norteou o Fórum Permanente Sobre
Drogas, em Florianópolis, dias antes
das últimas apreensões de ecstasy,
cocaína e maconha feitas na região.
A mistura aliada ao desconhecimento,
por parte de quem inala, injeta ou
fuma qualquer tipo de droga, alertam
os especialistas, pode gerar
resultados que agravam ainda mais
os problemas provocados pelo
consumo de entorpecentes. "A partir
do momento em que uma amostra
identificada como sendo maconha
tem em sua composição 86% de
substâncias cujos efeitos são
desconhecidos, será que estou
mesmo falando de
maconha?",questiona o delegado da
Polícia Federal (PF), Ildo Rosa.
A dificuldade em acompanhar os
efeitos das misturas, cada vez mais
letais, foi outra diretriz do encontro. O
tratamento para o dependente
químico, que já exige expressivas
força de vontade e participação da
família do usuário, pode se tornar
ainda mais penoso, uma vez que nem
sempre se consegue reverter o
quadro clínico. Fungos e bactérias
presentes em lixos, ou mesmo no
chão, vão parar no organismo de
usuários ao serem injetados ou
inalados junto com materiais
utilizados para fazer as misturas
renderem. "Já atendi casos de
infecção no cérebro provocada por
fungos que foram injetados junto com
a droga", conta o médico neurologista
Roger Walz.
Ele também relembra casos da
presença da bactéria estafilococo
(responsável pela ocorrência de
furúnculos) no cérebro que,
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provavelmente, explica o médico, foi
"catada no chão" junto com algum
material empregado na mistura
utilizada pela pelo paciente. Nos dois
casos citados por ele o quadro
resultou na morte dos usuários.
Com relação ao ecstasy, droga cada
vez mais presente no Estado, ele diz
que é errado pensar que o consumo
de "apenas um comprimido", na
empolgação de uma festa não vai
resultar em efeitos graves. "Quando
se usa drogas ilícitas, não se dispõe
da exata concentração da droga que
está sendo ingerida em um único
comprimido."
Os mecanismos de ação do ecstasy,
ressalta o doutor, "ainda estão em
estudo e envolvem em parte
modificações no sistema de produção
e liberação de serotonina (substância
responsável pela comunicação
química entre os neurônios) no
cérebro. Como regra geral, porém,
aceita-se que modificações
duradouras no funcionamento
cerebral podem surgir com o uso de
apenas uma dose, mas o uso repetido
de drogas modifica este
funcionamento em qualquer pessoa",
adverte o neurologista. (Fabiana de
Liz)
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