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PESQUISA

Duas novas
moléculas

contra a asma
Estudo avalia novo medicamento contra a doença
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uas novas moléculas, com
os complicados nomes de
JM24-1 e JMF2-1, poderão
servir para a futura fabri-
cação de um remédio iné-

dito contra uma das mais comuns
doenças respiratórias do mundo: a
asma. As duas ainda estão sendo
pesquisadas, testadas em camundon-
gos e aperfeiçoadas em estudo feito
por uma equipe do Laboratório de In-
flamação do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), coordenada pelo biólogo Mar-
co Aurélio Martins). E, até o momen-
to, os resultados apresentados são
promissores.

A idéia para o desen-
volvimento das novas mo-
léculas nasceu de uma
descoberta feita por ame-
ricanos no final dos anos
90. Durante um procedi-
mento médico para reco-
lher material do pulmão
de um paciente, os médi-
cos utilizaram lidocaína,
anestésico de uso comum,
principalmente em proce-
dimentos  odontológicos.
Ao examinar o material
coletado, os pesquisadores
perceberam por acaso que
a lidocaína inibia a função
de células do sangue en-
volvidas em processos alér-
gicos, desencadeadores
da asma. Pesquisadores,
então, adaptaram o uso da lidocaína,
empregando-a no tratamento de indi-
víduos asmáticos. Ao final das experi-
ências, apesar de resultados bons,
muitos pacientes reclamavam de des-
confortos resultantes do efeito anesté-
sico da substância, como sensação
claustrofóbica, falta de ar (ambas de-
correntes da dificuldade de respirar) ou
irritação de vias aéreas.

Efeitos terapêuticos
melhores

Esses experimentos chamaram a
atenção dos cientistas brasileiros, que
iniciaram seu próprio estudo sobre a li-
docaína. O biólogo Marco Aurélio
Martins questionou-se então se não se-
ria possível retirar a atividade anestésica
da lidocaína, aproveitando somente sua
atividade antiinflamatória. A partir de

então, um grupo agregando químicos,
biólogos e biomédicos buscou produzir
moléculas semelhantes à da lidocaína.
Os estudiosos desenvolveram assim duas
moléculas “primas”, denominadas de
JM24-1 e JMF2-1.

Amplamente testadas em camun-
dongos, as duas moléculas “parentes”
apresentaram efeitos superiores ao da
lidocaína em diversos modelos experi-
mentais. “Elas têm efeito anestésico
bem menor; ação antiinflamatória
maior; risco de efeitos colaterais, como
o de convulsão, bem menores; toxico-
logia menor e inibe mais o broncoes-
pasmo (contração espasmódica e

involuntária da musculatura dos brôn-
quios)”, afirma Martins, destacando que
a JMF2-1 mostra desempenho ligeira-
mente superior ao da JM24-1. Apesar
dos resultados positivos, Martins ainda
não está satisfeito: “a intenção é me-
lhorar ainda mais estes resultados, pois
as duas ainda têm, por exemplo, algu-
ma atividade anestésica. Queremos
eliminá-la completamente”, explica.

A pesquisa das moléculas deriva-
das da lidocaína encontra-se em fase
de estudo fundamental, ou seja, ain-
da busca-se compreender melhor sua
aplicabilidade, assim como seu poten-
cial. Conseqüentemente, por enquan-
to só estão sendo testadas em
camundongos, ratos e cobaias. A pro-
dução de um remédio definitivo ain-
da é um projeto futuro. “Por isso,
nosso programa de estudo precisa de

apoio financeiro e parcerias oficiais e
privadas, para que possamos quem
sabe futuramente dispor de um novo
medicamento antiasmático desenvol-
vido aqui”, afirma Martins.

Asma é quarto maior
motivo de internações
nos hospitais públicos

De acordo com o biólogo, a asma
é uma doença de prevalência crescen-
te em todo o mundo. A cada dia, em
média seis pessoas morrem no Brasil
vítima de seus sintomas. Não bastasse
a mortalidade, a asma também repre-

senta um alto custo para
o país e para aqueles
que com ela sofrem.
“Muita gente falta ao
trabalho ou tem outros
tipos de problemas por
causa dos sintomas da
asma”, diz Martins. O
biólogo também relata
que, de acordo com da-
dos do SUS, a asma é o
quarto maior problema
de saúde responsável
por internações no país.

A asma é uma do-
ença crônica, ou seja,
com sintomas que se
manifestam freqüente-
mente e por tempo in-
determinado. Seus
sintomas caracterizam-

se por uma dificuldade de respirar in-
tensa, seguida de tosse e falta de ar,
decorrentes de contrações espasmódi-
cas dos brônquios. Todo o processo, nor-
malmente é desencadeado por alergia
a agentes externos, e a uma hipersen-
sibilidade dos brônquios a eles.

Para enfrentar a asma, os médicos
lançam mão de remédios antiinflama-
tórios – feitos à base de corticóides – e
broncodilatadores. O problema em re-
lação a esses medicamentos são os
efeitos colaterais que produzem, como
o possível desenvolvimento de hiper-
tensão, diabetes, catarata e desmine-
ralização óssea, além de existirem
pacientes que não respondem a seus
efeitos terapêuticos. Por isso, a equipe
de Martins busca desenvolver um novo
remédio, a partir de moléculas seme-
lhantes à da lidocaína.
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As propriedades das duas moléculas são testadas nos laboratórios do IOC


