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A principal função da insulina é a diminuição dos níveis de glicose no sangue,
fazendo com que ela auxilie no transporte de glicose para o interior das células. À

medida que a insulina age em nosso corpo, a quantidade de glicose presente no
sangue vai diminuindo até retornar ao nível inicial (antes da alimentação).

Isso ocorre porque ao ingerirmos alimentos que possuem carboidratos, eles serão
transformados em glicose (energia utilizada pelas nossas células), que será

transportada pelo sangue até as demais células de nosso corpo. O aumento
repentino de glicose em nosso organismo faz com que o pâncreas produza e
libere insulina em nosso sangue.

Dentre os vários tipos da doença, temos a Diabetes melito (tipo 1 e
2), que é caracterizada pelo excesso de glicose (açúcar) no sangue.
Ela ocorre quando o pâncreas não consegue produzir insulina
suficiente para o nosso corpo ou no caso de as células do seu

organismo tornaram-se resistentes à insulina ou ambos.

A diabetes é uma das doenças mais predominantes e desafiadoras para os sistemas de
saúde atualmente. Ela atinge mais de 500 milhões de pessoas em todo mundo,
sendo que o Brasil é o 5º país com o maior número de diabéticos.
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DOENÇAS COMUNSDOENÇAS COMUNSDOENÇAS COMUNS

COMO ACONTECE ?COMO ACONTECE ?COMO ACONTECE ?

OS PERIGOS QUE ENVOLVEM A DIABETESOS PERIGOS QUE ENVOLVEM A DIABETESOS PERIGOS QUE ENVOLVEM A DIABETES

DIABETESDIABETESDIABETES

Quando nos alimentamos, a quantidade de
açúcar em nosso sangue aumenta bruscamente.



A diabetes melito tipo 2 possui sintomas semelhantes ao do tipo 1. No entanto,  ela está
relacionada com diversos fatores, como os genéticos e os ambientais. Entretanto,  ela
é mais frequente em pessoas obesas acima de 40 anos. Nela ocorre a produção
de insulina, porém as células do diabético são resistentes à ela, o que dificulta sua

ação. Dessa forma, para manter a glicose dentro dos níveis normais, nosso corpo
aumenta a quantidade de insulina produzida. Consequência disso, é que as
células do pâncreas trabalham em excesso e colapsam. 

Na diabetes melito tipo 1, que é mais comum entre os mais jovens, a produção de
insulina pelo pâncreas é insuficiente. Isso ocorre principalmente porque as
células do diabético são destruídas pelo seu próprio sistema imunológico, visto

que ele entende que elas são corpos estranhos. Devido a isso, a doença começa a se
manifestar, sendo que os principais sintomas são: aumento da fome, sede e micção,

perda de peso e cansaço.

A forma mais comum de tratamento dessa doença são as injeções diárias de
insulina, que mantém os níveis de glicose em valores normais. 

Por ser pouco sintomática, a diabetes tipo 2 permanece por vários anos sem o
diagnóstico, o que dificulta o seu tratamento. Na fase inicial da doença, a forma 

TIPO 1TIPO 1TIPO 1

TIPO 2TIPO 2TIPO 2
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de tratamento mais recomendada é a adoção de uma dieta mais saudável e a
prática de exercícios físicos, visto que isso ajuda na perda de peso. Já em um
segundo momento, são indicados o uso de alguns medicamentos por via oral.
Caso a diabetes progrida, o tratamento mais adequado é o uso de insulina pelos
pacientes a fim de garantirem uma quantidade suficiente dessa substância no
organismo. 

No dia 6 de outubro, o alemão Benjamin List e o escocês David W. C. MacMillan,

foram contemplados com o prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento da
técnica de organocatálise assimétrica, que é uma espécie de "caminho alternativo"

para as reações químicas.

PRÊMIO NOBELPRÊMIO NOBELPRÊMIO NOBEL

O método permite que seja possível obter um produto majoritário (em maior
quantidade) em uma reação química que produz diversas substâncias. Até o início

do século XXI, os cientistas utilizavam somente os catalisadores de metais e enzimas
para acelerar as reações químicas. No entanto, com a técnica desenvolvida por List e
MacMillan, foram empregadas pequenas moléculas orgânicas para acelerar esse
processo.

O QUE É ?O QUE É ?O QUE É ?

ORGANOCATÁLISEORGANOCATÁLISEORGANOCATÁLISE
UMA FORMA ENGENHOSA DE OBTER MOLÉCULASUMA FORMA ENGENHOSA DE OBTER MOLÉCULASUMA FORMA ENGENHOSA DE OBTER MOLÉCULAS

COMO FUNCIONA ?COMO FUNCIONA ?COMO FUNCIONA ?
Durante as reações químicas que utilizam enzimas
(moléculas orgânicas grandes), apenas uma pequena
parte de sua estrutura (sítio ativo) participa do processo.

Sabendo disso, o método desenvolvido pelos cientistas
consistiu em realizar uma reação química, porém
utilizando somente o sítio ativo da enzima como
catalisador. 
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A técnica desenvolvida possui ampla aplicabilidade, principalmente na indústria
farmacêutica, em que é necessário realizar a purificação de certas moléculas a
fim de evitar substâncias tóxicas nos medicamentos. Através da organocatálise

assimétrica, é possível obter de forma específica apenas a molécula desejada durante
um processo químico. Além disso, esse método é ecológico, atóxico e de baixo
custo, o que desperta interesse das indústrias.

CURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADE

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOSBENEFÍCIOS

Durante o final da década de 1950, o Brasil registrou diversos casos de
recém-nascidos com deformidades. Isso ocorreu devido à talidomida,
um fármaco usado pelas gestantes durante a gravidez para evitar o enjoo. Este
medicamento é uma mistura de duas substâncias de mesma fórmula molecular,
na qual somente uma realiza o efeito desejado, enquanto a outra ocasiona
deformidades nos bebês, como a ausência de dedos nas mãos e desenvolvimento

incompleto dos membros. Através da organocatálise assimétrica, é possível obter a
talidomida purificada, em que somente a substância responsável por aliviar o enjoo
está presente.

Durante os dias frios, normalmente queremos ficar embaixo da coberta, ver filmes e

séries, porém quando tentamos ligar a TV percebemos que ela não liga. Para

resolver esse problema, geralmente damos uma "esfregadinha" nas pilhas para
que elas funcionem. Você já parou para pensar porquê isso ocorre?

DÚVIDAS FREQUENTESDÚVIDAS FREQUENTESDÚVIDAS FREQUENTES
POR QUE OS CONTROLES REMOTOS COSTUMAM FALHAR NOSPOR QUE OS CONTROLES REMOTOS COSTUMAM FALHAR NOSPOR QUE OS CONTROLES REMOTOS COSTUMAM FALHAR NOS
DIAS FRIOS ?DIAS FRIOS ?DIAS FRIOS ?

AS PILHASAS PILHASAS PILHAS

Escaneie o QR Code ao lado para ver
um pequeno vídeo sobre as pilhas!



- A reação de oxirredução envolve a transferência de elétrons entre os
componentes da pilha a fim de obter uma corrente elétrica a partir da conversão da

energia química dos materiais presentes na pilha.
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- Geralmente, os controles costumam falhar nos dias frios
devido à baixa temperatura. No interior das pilhas que
conhecemos ocorre uma reação de oxirredução que gera
uma corrente elétrica que mantém o controle
funcionando. Em dias frios, a reação no interior da pilha
torna-se lenta e não fornece corrente elétrica suficiente
para que o dispositivo opere corretamente.

PROFESSOR, COMO OCORRE ESSE FENÔMENO ?PROFESSOR, COMO OCORRE ESSE FENÔMENO ?PROFESSOR, COMO OCORRE ESSE FENÔMENO ?

Para sanarmos essa dúvida, convidamos o Físico e Professor Bruno Vicentin da

Universidade de Estadual de Londrina (UEL).

O QUE SERIA UMA REAÇÃO DE OXIRREDUÇÃO ?O QUE SERIA UMA REAÇÃO DE OXIRREDUÇÃO ?O QUE SERIA UMA REAÇÃO DE OXIRREDUÇÃO ?

A = DOA ELÉTRONS

B = RECEBE ELÉTRONS

- Em temperatura ambiente os elétrons estão mais próximos entre si e conseguem

movimentar-se com maior facilidade dentro da pilha e isso favorece a reação
eletroquímica que ocorre nesse dispositivo, gerando energia para o controle. Já em
temperaturas mais baixas, como no inverno, os elétrons movimentam-se com
uma maior dificuldade, pois eles estão mais afastados um dos outros e isso dificulta a

transmissão de energia armazenada da pilha para o controle.

COMO ESSE PROCESSOCOMO ESSE PROCESSOCOMO ESSE PROCESSO   
OCORRE QUIMICAMENTE ?OCORRE QUIMICAMENTE ?OCORRE QUIMICAMENTE ?



O anime apresenta de forma clara e divertida como as
células do sistema imunológico funcionam quando se
deparam com algumas ameaças, como vírus, bactérias,
parasitas entre outras.

Cells at Work! utiliza algumas analogias para
representar com fidelidade o que ocorre no corpo
humano, sendo que o nosso organismo é representado por
uma cidade, as veias e artérias são as ruas e os órgãos são
os bairros etc.

Ao longo dos episódios, a cidade enfrenta diversos
problemas causados por vários invasores. Quando isso
ocorre, outros personagens (células) entram em ação, a fim
de eliminá-los.

O anime consegue representar muito bem o
funcionamento do sistema imunológico, com um alto
nível de realismo, fazendo com que você aprenda os
principais mecanismos de defesa do nosso corpo de uma
forma divertida.

CELLS AT WORK!CELLS AT WORK!CELLS AT WORK!

Existe uma outra versão deste
anime, a CODE BLACK, que
aborda problemas de saúde
ainda mais graves!

VAI UM ANIME AÍ ?VAI UM ANIME AÍ ?VAI UM ANIME AÍ ?
O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNOLÓGICOO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNOLÓGICOO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO
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- No inverno, o contato da mola do controle com a pilha pode ser perdido devido à
contração desses materiais. Normalmente, basta esfregarmos o controle e as pilhas
com as mãos para resolver esse problema. Isso faz com que a temperatura do

dispositivo e da pilha aumentem levemente, fazendo que eles sofram uma pequena
expansão, que geralmente é suficiente para refazer o contato entre a pilha e a mola do
controle e aumentar a taxa de reação de oxirredução da pilha, fazendo com que o
dispositivo volte a funcionar.

COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA ?COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA ?COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA ?


