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OpiniãO
Qualidade de vida para 

quem tem uma  
doença rara é possível

Ao falarmos sobre 
doenças raras, é 
natural associá-las a 
um grupo pequeno de 
pessoas. 

De fato, se com-
paradas a outras 
enfermidades mais 

comuns, o número é real-
mente reduzido. Todavia, 
somadas, elas afetam cerca 
de 3,5 a 6% da população, 
o que equivale ao redor de 
260 a 450 milhões de pes-
soas no mundo, segundo 
dados da European Journal 
of Human Genetics. Devido 
à complexidade dos casos, 
estima-se que para 95% 
delas ainda não tenha um 
tratamento medicamento-
so disponível. 

Entretanto, vários estu-
dos clínicos com terapias 
inovadoras estão sendo 
desenvolvidos em diversos 
países, com a intenção de 
dar mais qualidade de vida 
a esses pacientes. Quando 
se trata de uma doença rara 
que pode ser agravada pela 
alimentação, como no caso 
da síndrome da quilomi-
cronemia familiar (SQF), 
que afeta a produção de 
uma enzima chamada li-
pase lipoproteica, respon-
sável pela metabolização 
da gordura no sangue, a 
necessidade de tratamento 
fica ainda mais evidente. 

Em pessoas com essa 
condição, as taxas de tri-
glicerídeos podem chegar 
a concentrações de 15.000 
mg/dL ou mais, quando os 
níveis não deveriam passar 
de 150 mg/dL3. Entre os 
danos que esse excesso de 
gordura no sangue pode 
causar ao indivíduo, está, 
principalmente, a pancre-
atite aguda, que pode levar 
a óbito. A única terapia de 
longo prazo atual é a res-
trição da ingestão total de 
gordura para menos de 10 
a 15% das calorias diárias 
(15 a 20g por dia), que não 
é sempre bem-sucedida na 
prevenção da pancreatite 
aguda. 

Buscando tratamentos 
que proporcionem mais 
qualidade de vida às pes-
soas com SQF, conduzimos 
em 12 países, incluindo o 
Brasil, um estudo de fase 3, 
duplo-cego, randomizado, 
de 52 semanas, chamado 
Approach, para avaliar a 
segurança e a eficácia de 
um medicamento em 66 
portadores da SQF - núme-
ro grande se lembrarmos 
ser uma doença rara. Os 
pacientes foram designa-
dos aleatoriamente, em 
uma proporção de 1:1, para 
receber uma dose de 300 
mg do medicamento, por 
via subcutânea, uma vez 
por semana, ou o placebo. 

Os pacientes que rece-
beram a terapia tiveram 
diminuições nos níveis 
médios de triglicérides de 
77%. Durante o período de 
tratamento, três pacien-
tes no grupo de placebo 
tiveram quatro episódios 
de pancreatite aguda, 
enquanto um paciente no 
grupo do medicamento 
investigacional teve um 
episódio, sendo 9 dias após 

receber a dose final. Este 
foi um ensaio difícil de 
conduzir. 

Direcionado a uma do-
ença muito rara, com 
um número de pacientes 
elegíveis relativamente 
pequeno e um protocolo 
do ensaio muito rigoroso, 
exigindo que os pacientes 
fizessem exames de sangue 
muito regularmente, cum-
prissem uma dieta rigorosa 
e ficassem por muitas horas 
nos locais do ensaio em al-
gumas datas de visita para 
monitoramento de triglice-
rídeos pós-prandiais, após 
uma ingestão de gordura 
desafio. 

Nem todos os pacientes 
mantiveram a medicação 
em longo prazo, mas a 
resposta lipídica (redu-
ção dos triglicerídeos) 
foi mantida naqueles que 
continuaram o tratamento. 
Se interrompido, seus lipí-
dios lentamente voltariam 
à linha de base.  

Apesar das dificuldades, 
é muito importante desen-
volver medicamentos para 
doenças órfãs. E precisa-
mos avançar nisso. Embora 
o número de pacientes 
afetados possa ser relati-
vamente pequeno em cada 
uma, cumulativamente 
existe uma grande carga. 
Estima-se que exista cer-
ca de 7 mil enfermidades 
raras no mundo.

Mas os desafios para os 
pacientes raros não termi-
nam com a descoberta de 
novos tratamentos. Um dos 
principais problemas é o 
acesso posterior à terapia. 
Como esse setor é bastante 
pequeno, os custos de pes-
quisa e desenvolvimento 
são bastante altos, difi-
cultando o acesso a novas 
terapias, mesmo que exista 
uma grande necessidade 
clínica ainda não atendida.

Idealmente, gostaria 
de ver parcerias interna-
cionais entre a indústria 
farmacêutica e os gover-
nos para cofinanciar o 
desenvolvimento desses 
medicamentos e, em se-
guida, também fornecer 
os tratamentos a preços 
específicos para as distin-
tas realidades do mundo 
- mais caros no mundo 
desenvolvido e um pouco 
menos caros no mundo em 
desenvolvimento. De todo 
modo, há esperança para 
o futuro. 

Se tomarmos o exemplo 
da hipercolesterolemia 
familiar homozigótica, há 
20 anos, havia somente 
um tratamento eficaz, a 
plasmaférese - um pro-
cedimento automatizado 
de separação do sangue 
e retirada do excesso de 
lipídios. Agora, temos 
vários medicamentos que 
são altamente eficazes 
e permitem que muitos 
pacientes descontinuem a 
plasmaférese e atinjam va-
lores de colesterol normais 
ou próximos do normal. 

Por tudo isso, precisa-
mos avançar e buscar cada 
vez mais o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas.

 
(*) -É  chefe da divisão de Lipidologia 

da Universidade de Cape Town.

Dirk Blom (*)

Crescem os pontos de abastecimento 
de veículos elétricos: postos de 

gasolina precisam ser repensados
Dissemos anteriormente que a o aumento do número de   veículos elétricos vai afetar fortemente os negócios 
dos postos de gasolina, que são cerca de 45 mil no Brasil e 150 mil nos Estados Unidos. 

Fahroni_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Agora, um acordo firmado entre 
duas grandes organizações 
americanas, a Volta, empresa 

que atua no mercado de redes de 
carregadores para veículos elétricos 
e a Walgreens, a segunda maior rede 
de drugstores daquele país, é um 
exemplo de como os postos poderão 
ser afetados. 

Nos termos do acordo, a Volta vai 
instalar mil pontos de carregamento em 
500 lojas da Walgreens – serão pontos 
para carregamento rápido, que em meia 
hora darão ao veículo uma autonomia 
de cerca de 280 quilômetros. A parceria 
entre essas empresas iniciou-se em 
2019, de forma experimental, e atual-
mente há carregadores Volta instalados 
em 49 lojas Walgreens.  

As empresas acreditam que essa 
carga é suficiente para diminuir um 
fator que dificulta a popularização dos 
elétricos: a chamada “range anxiety”, 
ou o medo de ficar sem energia – afi-
nal, não é possível buscar um galão 
de energia em um posto... Acreditam 

também que meia hora é o tempo que 
a maioria das pessoas gasta nas dru-
gstores – assim, como o carregamento 
será feito enquanto fazem compras, a 
perda de tempo será minimizada. 

Os interesses das empresas conver-
gem: a Walgreens atrairá mais clientes 
para suas lojas e a Volta ganhará com 
a popularização dos veículos elétricos. 
Ambas falam também na diminuição do 
uso dos combustíveis fósseis, embora 

esse pareça mais ser um esforço de 
relações públicas. 

Iniciativas como essas mostram como 
é importante os proprietários dos postos 
de gasolina pensarem o futuro de seus 
negócios, que podem vir a ser fortemente 
afetados e até mesmo inviabilizados pela 
popularização dos veículos elétricos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
Plataforma de gestão de SIM Cards

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo 
Algar, está lançando uma plataforma para empresas que pre-

cisam simplificar a gestão de SIM Cards de qualquer operadora. 
A solução MoT, que tem a V.eye como parceira tecnológica, traz 
um dashboard inteligente para consolidar todas as informações de 
conectividade em um único lugar, possibilitando o gerenciamento 
automatizado de consumo e custos de conectividade. “Voltada 
para clientes que usam aplicações de IoT e contratam chips, a 
plataforma nasce com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem 
acessa múltiplos sistemas de diferentes provedores de conecti-
vidade, possibilitando avaliações precisas e tomadas rápidas de 
decisões. Desse modo, garante a redução de custos e o aumento 
da produtividade”, explica Augusto Salomon, diretor executivo 
B2B da Algar Telecom.

Nova ferramenta de gestão

@A L5 Networks, empresa pioneira em soluções de cloud para 
empresas no Brasil, apresenta ao mercado uma nova ferramenta, 

o Qualitime. A novidade está na nova solução de monitoramento 
para empresas acompanharem a jornada de trabalho dos seus 
colaboradores em tempo real, de onde estiverem, e verificarem 
a produtividade individual do corpo de colaboradores. A solução 
baseada em nuvem chamada de Qualitime, promete trazer a qua-
lidade do tempo para empresas e colaboradores, que já estava em 
desenvolvimento para o mercado desde 2015, também conta com 
a possibilidade de medição da qualidade do colaborador como 
também a tensão envolvida para um possível quadro de stress e até 
mesmo de burnout. A ferramenta conta com uma interface com fácil 
visualização para identificar problemas com as tarefas do corpo de 
colaboradores (www.l5.com.br).

PreparaTODOS torna-se REfuturiza

@Com o objetivo de impactar a vida de jovens e adultos das classes C 
e D, a PreparaTODOS, plataforma de educação e empregabilidade 

fundada em 2018 e marca do Grupo Cartão de Todos, torna-se  REfutu-
riza - Emprego e Educação para Todos. Com o propósito de ajudar cada 
pessoa a despertar o seu potencial para escrever uma história de sucesso, 
a empresa visa proporcionar qualidade de vida aos seus talentos por meio 
do crescimento profissional pelo conhecimento. A marca, que passou a se 
chamar REfuturiza, recebeu este nome por meio do presidente do Grupo 
Cartão de TODOS, Altair Vilar, que criou o termo em meio à pandemia 
com o objetivo de mudar o futuro das empresas, reformulando novos 
caminhos para o sucesso com ações no presente. “Antes o nosso trabalho 
era muito mais ligado à educação, mas, entendendo a importância da 
empregabilidade, começamos a nos dedicar também a essa frente, uma 
vez que queremos proporcionar mais qualidade de vida e aumento de 
renda aos nossos talentos", afirma Renata Fonseca, Diretora da Refuturiza. 

Escola de tecnologia codeBuddy inaugura 
nova unidade

@A codeBuddy, escola de tecnologia e robótica para crianças, irá 
inaugurar, em março, a sua nova unidade no bairro de Higienópolis, 

São Paulo. Localizada na Rua Tupi 496, a filial, tamanho G, conta com 
um espaço de 125m² e oferecerá aulas presenciais e online. O inves-
timento foi de R$ 300 mil. De acordo com Susie Mendonça, Head de 
Marketing da codeBuddy, o novo endereço consolida o compromisso 
da marca com a educação e o interesse dos jovens em aprender mais 
sobre programação. ”Ter mais uma unidade em São Paulo fortalece a 
nossa marca e ajuda a atender a demanda que cresce a cada ano na 
região. Levar o conhecimento e incentivar crianças e adolescentes sobre 
o uso consciente da tecnologia é o nosso maior desafio”.

ricardosouza@netjen.com.br

Ransomware é uma forte ameaça para as empresas 
brasileiras em 2022, afirmam especialistas

Nos últimos anos, as empresas brasileiras 
foram grandes vítimas do ransomware e em 
2022 não será diferente. Segundo o relatório 
anual da Apura Cyber Intelligence, as áreas mais 
visadas são as instituições governamentais e a 
indústria, que empatam em primeiro lugar, com 
17,4%, seguida pelo setor de saúde, com 13%. 
Para a BugHunt, primeira plataforma brasileira 
de Bug Bounty, e a Compugraf, provedora de 
soluções de segurança da informação, os pre-
juízos desse ataque englobam principalmente 
perda financeira, paralisação das operações, 
degradação da imagem e exposição dos dados.

Hoje um dos malwares mais utilizados por 
cibercriminosos, o ransomware criptografa os 
dados e restringe o acesso aos sistemas infec-
tados. Para voltar ao funcionamento normal, 
os cibercriminosos exigem um pagamento em 
dinheiro e/ou criptomoedas.

De acordo com a 1ª Pesquisa Nacional 
 BugHunt de Segurança da Informação, realiza-
da pela BugHunt, 26% das empresas brasileiras 
sofreram ataques cibernéticos nos últimos 12 
meses, sendo que Phishing (28%), Vírus (24%), 
Ransonware (21%) e Vishing (10%) foram 
as ocorrências mais reportadas no período. 
Instituições como COPEL, Eletronuclear, Pro-
curadoria Geral da Fazenda Nacional, Colonial 
Pipeline, CVC Turismo e Porto Seguro foram 
algumas das vítimas. A CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) chegou a ter informações 
colocadas à venda por criminosos. 

Para Telles, na maioria das vezes, as em-
presas também percebem o ataque quando 
os colaboradores começam a notar que não 
conseguem mais acessar os arquivos e os sis-
temas começam a ficar inoperantes. “Existem 
empresas com uma maturidade de cibersegu-
rança mais elevada, que conseguem identificar 
antes que o ataque seja executado, por com-
pleto, bloqueando a ação do malware e assim 
diminuindo o impacto do golpe”, comenta.

Os executivos defendem que a segurança da 
informação não é mais uma opção e deve se 
tornar prioridade nas organizações, ainda mais 
quando há o lançamento de um projeto ou a 
criação de um novo processo. “Diversos pontos 
são importantes, assim como a conscientização 
dos colaboradores, para que saibam identificar 
phishings e links maliciosos. Além disso, é 
extremamente necessário que as empresas 
implementem rotinas confiáveis de backups nos 
principais sistemas da operação”, pontua Telles.

Riviello recomenda que, além dos softwares de 
proteção contra ataques cibernéticos, o usuário 
siga as melhores práticas do uso das tecnologias. 
“Principalmente nos computadores da empresa, 
o ideal é que os colaboradores evitem acessar 
informações pessoais e vice-versa. A atenção 
precisa ser redobrada ao clicar em links de 
e-mails e abrir anexos, assim como manter os 
programas e sistema operacional atualizados e 
não utilizar rede Wi-Fi pública sem o uso de uma 
solução de acesso seguro (Ex.:VPN)”, finaliza.

“Existem muitas variações de ransomwa-
re, mas dois são os mais comuns”, explica 
Denis Riviello, Head de Cibersegurança 
da Compugraf. “O Locker, projetado para 
bloquear funções básicas dos dispositivos, 
impossibilitando acesso aos dados, enquanto o 
usuário tem interação somente com a tela de 
resgate. E o Crypto, utilizado para criptografar 
os arquivos da vítima, onde, nesse caso, os 
dispositivos não são afetados, somente os 
arquivos”, explica.

“Geralmente, este malware entra na rede por 
alguma vulnerabilidade técnica, link malicioso 
ou arquivo comprometido, por meio de explo-
ração de vulnerabilidades já conhecidas, ou vul-
nerabilidade humana, explorando a curiosidade 
de um colaborador usando o phishing”, explica 
Caio Telles, CEO da BugHunt. “Após a infecção, 
os arquivos começam a ser criptografados ou 
bloqueados. Muitas vezes, o malware consegue 
se movimentar lateralmente, atingindo outros 
servidores/dispositivos e causando a paralisação 
total dos sistemas”, completa.

Segundo os especialistas, quando uma 
empresa sofre um ataque deste tipo, seus 
serviços ficam comprometidos. “Como os ci-
bercriminosos possuem a intenção de apelar 
para a urgência, muitas vezes esses serviços 
estão diretamente ligados aos usuários. Dessa 
forma, o serviço fica indisponível na internet, 
causando um grande número de questiona-
mentos”, explica Riviello.


