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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Intuição. Confi e que há uma razão. É importante lem-
brar que não há acasos neste universo incrível e às vezes 
é preciso um pouco de refl exão cuidadosa para entender. 
Em outras ocasiões, é melhor simplesmente confi ar em si 
mesmo, confi ar em sua intuição e deixar de lado o que está 
ocupando sua mente. Se você está se concentrando no que 
não quer, não pode sair desse ciclo de criação. Afaste-se 
de situações negativas contínuas até que você seja mais 
capaz de lidar com elas. Lembre-se, as escolhas inteligentes 
trazem as melhores recompensas, portanto, confi e nessa 
voz tranquila. Pensamento para hoje: A refl exão através 
da meditação com seus anjos pode ajudá-lo. Peça, ouça e 
permita. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019

ENCERRANDO AS ATIVIDADES
Empresa deverá encerrar suas atividades e possui um funcionário 
afastado por auxílio-doença, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS SÃO AS NORMAS PARA CARGA HORÁRIA NO CASO DE ACÚ-
MULO DE EMPREGO? 

Esclarecemos que a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas 
semanais e 220 horas mensais deve ser observada por vínculo empre-
gatício, não existindo uma carga horária por acúmulo de emprego.

IDADE LIMITE PARA DEPENDENTES
Qual a idade limite para dependentes para o imposto de renda? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VERBAS RESCISÓRIAS DO INTERMITENTE
No pedido de demissão do funcionário intermitente, quais as 
verbas rescisórias? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O ESTAGIÁRIO PODE TRABALHAR 6 HORAS AOS SÁBADOS DESDE 
QUE NÃO ULTRAPASSE 30 HORAS SEMANAIS? 

Esclarecemos que respeitada a jornada de trabalho diária e semanal 
do estagiário não há impedimento em estagiar aos sábados, salvo 
previsão em contrário no contrato.

RESCISÃO CONTRATUAL POR ACORDO
Na demissão por acordo, com aviso prévio trabalhado e o término 
do aviso ocorra no mês que antecede a data base, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Empresa pode efetuar a demissão de funcionário aposentado por 
invalidez com mais de 5 anos de afastamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

André Julião, de Campos do Jordão/
Agência FAPESP 

Novos resultados obtidos 
por cientistas do Brasil 
e dos Estados Unidos 

sugerem que os efeitos bené-
fi cos da droga para a memória 
podem estar relacionados à 
sua capacidade de retardar o 
envelhecimento celular, um 
dos fatores relacionados ao 
surgimento de doenças neu-
rodegenerativas.

Os dados foram apresenta-
dos por Tânia Viel, professora 
da EACH/USP, durante a 34ª 
Reunião Anual da Federação 
de Sociedades de Biologia 
Experimental, em Campos do 
Jordão. Um estudo anterior 
do grupo havia mostrado que, 
quando administrado em doses 
muito pequenas, o metal, usado 
como estabilizador de humor 
em pacientes com transtorno 
bipolar e depressão, ajuda na 
manutenção da memória de 
idosos com Alzheimer.

Para testar o efeito do medi-
camento em células cerebrais 
humanas, Viel recorreu a uma 
técnica de reprogramação que 
permite transformar células 
adultas – do sangue ou do fi -
broblasto (camada mais interna 
da pele) – em células-tronco 
pluripotentes induzidas (IPS, 
na sigla em inglês), que pos-
teriormente foram induzidas a 
se diferenciar em astrócitos, o 
tipo celular mais abundante do 
sistema nervoso central.

Os astrócitos foram separa-
dos em dois grupos. À medida 
que sofriam o envelhecimento 
celular natural, uma parte era 
tratada com lítio, enquanto 
a outra não recebia nenhum 
tratamento. “Observamos que 
o envelhecimento foi bastante 
reduzido nas culturas que 
receberam o lítio. O envelheci-
mento celular é um dos fatores 
relacionados ao aumento do 
câncer e de doenças neurode-
generativas, como Alzheimer e 
Parkinson”, disse Viel.

Em outro teste, os cientistas 
observaram o funcionamento 
do cérebro de camundongos à 
medida que envelheciam. Foi 
usada no experimento uma linha-

Fo
lh

a-
U

ol
/R

ep
ro

du
çã

o

Efeito benéfi co do lítio em idosos com 
Alzheimer começa a ser desvendado

O uso de lítio no combate ao Alzheimer tem sido objeto de diversos grupos de pesquisa há mais de uma década

gem de roedores que envelhece 
mais rápido – em apenas 12 
meses, em vez dos 24 usuais. “Os 
animais tratados com lítio desde 
pequenos mantiveram toda a for-
mação da memória. Existe uma 
relação grande entre o aumento 
de ansiedade e a 
perda de memó-
ria na velhice. 
A redução da 
ansiedade nos 
animais pode es-
tar relacionada 
à manutenção 
da memória”, 
explicou.

Os resultados 
vão ao encontro 
de testes feitos 
anteriormente 
pela equipe. O 
estudo come-
çou depois que 
um dos mem-
bros do grupo, 
a médica Ma-
rielza Nunes, passou a observar 
melhora na memória de idosos 
que tomavam microdoses de lí-
tio como complemento alimen-
tar. Alguns metais podem ser 
receitados para suprir defi ciên-
cias nutricionais. Os pesquisa-
dores então sistematizaram um 
estudo clínico e selecionaram 
um grupo de pacientes idosos 
diagnosticados com Alzheimer. 
Metade dos voluntários recebeu 
as microdoses de lítio, de 1,5 
miligrama por dia – em pes-

soas com transtorno bipolar, a 
dosagem é de pelo menos 60 
miligramas.

A outra parte dos pacientes 
tomou apenas placebo. Os ido-
sos foram acompanhados por 
um ano e meio, com a realização 

regular de testes 
de memória. “A 
partir do terceiro 
mês, a memória 
dos pacientes 
tratados com lí-
tio estabilizou. 
No outro grupo, 
o desempenho 
foi decaindo. O 
tratamento foi 
mantido por 
mais um tempo, 
para termos cer-
teza do efeito ob-
servado. A partir 
do momento que 
comprovamos 
essa diferença, 
passamos a dar 

lítio para todos”, disse Viel. Os 
resultados foram publicados na 
revista Current Alzheimer Rese-
arch em 2013.

Os próximos passos da pesqui-
sa envolvem modelos celulares 
e novos testes com pacientes. 
Como não se sabe exatamente as 
causas da doença, os pesquisado-
res vão testar o lítio no contexto 
das diferentes hipóteses que 
explicam o Alzheimer. Em uma 
delas, as células cerebrais serão 
submetidas a um tratamento 

com o peptídeo beta-amiloide, 
encontrado em pacientes que 
desenvolvem a doença. O pep-
tídeo causa uma desorganização 
das células e induz o envelheci-
mento. As células tratadas com 
beta-amiloide receberão doses 
de lítio para que seja observado 
se o medicamento pode reverter 
o processo de desorganização.

Em outro estudo, os pes-
quisadores vão induzir o en-
velhecimento em uma cultura 
de células usando peróxido de 
hidrogênio, conhecido por cau-
sar estresse oxidativo, um dos 
indutores do envelhecimento 
celular. A ideia é testar se o 
lítio pode reverter esse dano. 
“Há várias formas de indução 
do envelhecimento cerebral 
que podem levar à doença de 
Alzheimer. Veremos o quanto 
conseguimos proteger as célu-
las com o medicamento”, disse.

A pesquisadora lembra que 
estudos anteriores do grupo 
mostram que um estilo de vida 
saudável, com atividades físicas 
e intelectuais, protege o cére-
bro da doença. Futuramente, 
grupos de idosos com e sem 
Alzheimer serão acompanhados 
para que se entendam as dife-
renças entre eles. Embora haja 
um fator genético, nem sempre 
pessoas predispostas desenvol-
vem a doença. Os pesquisadores 
querem entender quais são os 
agentes protetores do cérebro 
de idosos saudáveis.

Os efeitos da droga para a memória podem estar relacionados à 

sua capacidade de retardar o envelhecimento celular. 

“Observamos que o 
envelhecimento foi 
bastante reduzido 
nas culturas que 
receberam o lítio. 
O envelhecimento 
celular é um dos 
fatores relacionados 
ao aumento do 
câncer e de doenças 
neurodegenerativas, 
como Alzheimer e 
Parkinson”

Matheus Souza/Jornal da USP

Foi em 1998 que a ciência des-
cobriu o dinossauro Saturnalia 
tupiniquim, nos arredores do mu-
nicípio de Santa Maria, Rio Grande 
do Sul. A espécie foi apresentada 
ao mundo em um estudo do qual 
participou o professor Max C. 
Langer, da USP de Ribeirão Preto, 
na época estudante de doutorado 
na Universidade de Bristol, na 
Inglaterra. 

A descoberta tornou possível 
uma série de pesquisas sobre 
o animal, porém, por causa do 
estado em que os fósseis foram 
encontrados, os ossos do crânio 
permaneceram desconhecidos  
até agora. “Era muito difícil tirar 
o fóssil do sedimento no qual ele 
estava preso. Fazer isso da maneira 
tradicional, raspando o sedimento, 
poderia quebrar esses ossos, pois 
estavam muito frágeis”, explica 
Mario Bronzati, pós-doutorando 
do Departamento de Biologia da 
Faculdade de Filosofi a, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto. 

Hoje, vinte anos depois, o crânio 
do dinossauro pôde ser analisado 
com a ajuda de um microtomó-
grafo instalado na unidade. O 
Saturnalia pertence à linhagem 
de dinossauros conhecida como 
Sauropodomorpha. Os represen-
tantes mais famosos deste grupo 
são os pescoçudos saurópodos, 
os maiores animais terrestres que 
já habitaram a Terra. Entretanto, 
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Crânio de dinossauro brasileiro 
é reconstruído digitalmente

diferente desses descendentes, 
animais como Saturnalia (de 230 
milhões de anos atrás) eram pe-
quenos, com cerca de 1,5 metro 
de comprimento e pesando menos 
de 30 kg.

Com o uso da microtomografi a 
computadorizada, 
os ossos do crânio 
do Saturnalia foram 
reconstruídos virtu-
almente em modelos 
3D. A tecnologia usa 
raios-X para escane-
ar objetos de todos 
os ângulos, tornando 
possível visualizar 
sua forma tridimen-
sional. No caso dos 

fósseis, o aparelho 
consegue destacar 
as diferentes den-
sidades dos ossos 
e da rocha no qual 
se encontram, per-
mitindo separá-los 
digitalmente.

Através do estudo, os pesqui-
sadores puderam inferir o tama-
nho da cabeça do dinossauro. O 
Saturnalia possuía um crânio de 
menos de 10 cm de comprimento, 
bastante pequeno em relação ao 

tamanho do animal. Como ele tinha 
pescoço longo, um crânio peque-
no e leve daria maior agilidade e 
mobilidade para movimentos de 
cabeça e pescoço, podendo ter 
sido importante para uma maior 
efi ciência na captura de presas.

“O crânio pequeno 
é característico da 
linhagem Sauropo-
domorpha, mas até 
então não havia con-
fi rmação de que isso 
também se aplicava 
para o Saturnalia“, 
diz Mario. Os novos 
dados também aju-
dam a consolidar a 
hipótese de que este 
traço esteja ligado à 
captura das presas, 
já que os dentes do 
dinossauro, serri-
lhados e curvados 
para trás, são co-
muns em animais 
que se alimentam de 

insetos e pequenos vertebrados. 
“Não é uma evidência defi nitiva, 
mas é um indício a mais de que essa 
característica poderia realmente 
estar ligada à predação”, completa 
o pesquisador.

Crânio do Saturnalia

Jornal O tempo

 O Saturnalia 
pertence à 
linhagem de 
dinossauros 
conhecida como 
Sauropodomorpha. 
Os representantes 
mais famosos 
deste grupo são 
os pescoçudos 
saurópodos, os 
maiores animais 
terrestres que já 
habitaram a Terra


