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Hápoucomaisdedoisme-
ses, o cientista brasileiro Bo-
ris Vargaftig, 80, recebeu em
Londresumprêmiopelocon-
junto de sua obra, conferido
pela “International Associa-
tions of Inflamation Societi-
es”,quereúnepesquisadores
da área da inflamação de di-
versos países.
Emseudiscursodeagrade-

cimento, o pesquisador tor-
noupúblicaumacartaquere-
ceberanofinalde1970,quan-
do trabalhava numa peque-
na farmacêutica na França.
Nela, o farmacologista in-

glêsJohnVane(1927-2004)elo-
gia Vargaftig por seus experi-
mentos recentes, queesclare-
ceram o mecanismo de ação
dos remédios anti-inflamató-
rios, e lhe informaque seu la-
boratório havia conseguido
confirmar os resultados.
Por um desses descami-

nhos não tão incomuns na
históriadaciência,12anosde-
pois, essa descoberta, reco-
nhecida por Vane, seria um
dos motivos apontados pelo
comitê do Nobel para confe-
rir ao inglês a láurea de fisio-
logia oumedicina.
Misturam-se nessa trama

vaidades, uma certa dose de
ingenuidade, o desejo de re-
conhecimento e a frequente-
mente brutal competição do
mundo científico.

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
Filho de imigrantes euro-

peus que deixaram o Velho
Continentepoucoantesdoiní-
cio da SegundaGuerra, Boris
Vargaftig nasceu na Argenti-
na em 1937, mas passou no
Brasil sua infância, adoles-
cênciae iníciodavidaadulta.
Em1963, formou-seemme-

dicina pela Universidade de
São Paulo. Escolhido como
orador de sua turma, o estu-
dante trotskista —ideologia
quemantématéhoje—foipro-
ibido de discursar na cerimô-
nia de formatura pormotivos
políticos. “Foi a primeira vez
que isso aconteceu nessa fa-
culdade ”, afirmou àFolha.
Aperseguição logoatingiu

outro patamar. No ano se-
guinte, já durante a ditadura
militar, ficouencarceradopor
52 dias na prisão-navio Raul
Soares, em Santos.
A prisão teve algo de cine-

matográfico.“EstavaemCam-
pinas, operandoumcão com
alunosemvolta;apolíciache-
gou interrompendo a aula e
me prendeu.”
Percebeu que era hora de

sair do país. Foi para a Fran-
ça, onde conseguiu emprego
em uma pequena farmacêu-
ticanumacidadepróximade
Paris. “Um lugar extrema-
mente simpático, mas muito
provinciano e culturalmente
atrasado uns dois séculos.”
Tinha,noentanto,omais im-
portante: liberdadecientífica
para investir em suas ideias.

ANTI-INFLAMATÓRIOS
No final dos anos 1960, a

pergunta sobre como funcio-
nam os medicamentos anti-
inflamatórios estava no ar,
comváriosgrupospesquisan-
do o assunto. “Havia tanto o
interessecientíficocomooin-
teresseeconômico,deprodu-
zir melhores drogas a partir
do conhecimentode seumo-
do de ação”, diz.
Pormeiodeexperimentos,

Vargaftigdescobriuqueasín-
tese de prostaglandinas —
moléculas que aumentam a
permeabilidadevascular, in-
duzindoeaumentandoopro-
cesso inflamatório— é blo-
queada pela ação de anti-in-
flamatórios, comoaaspirina.
Descreveu seus achados

emumartigo e o submeteu à
prestigiosa revista científica

Boris Vargaftig, que desvendou o funcionamento dos anti-inflamatórios,
conta comoperdeu o crédito da descoberta para o nobelista JohnVane

NOBEL 2017

“Nature”. Entregou também
umacópia do texto ao amigo
e farmacologista Sérgio Fer-
reira (1934-2016), que traba-
lhava à época na Inglaterra,
justamente no laboratório
chefiado por John Vane.
Ferreiramostrou o artigo a

Vane, que tambémbuscava a
soluçãoparaaquestãodofun-
cionamentodosanti-inflama-
tórios. Deu-se entãoumaver-
dadeira corrida científica.
A “Nature” acabou recu-

sando o artigo de Vargaftig,
sob a alegação de que o tex-
tonãopossuía “interesse ge-
ral” —até hoje um dos crité-
rios do periódico.
Obrasileiroosubmeteuen-

tão a uma revistamenor, cha-

mada“Pharmacology”,naes-
perançadeque fossepublica-
do logo. Contudo, três artigos
deVaneecolaboradoressobre
o tema, embora submetidos
depois, acabaram saindo an-
tesnamesma“Nature”,oque
deuaprimazia aobritânico.
Vargaftig vêadiferençade

estrutura entre os dois locais
de pesquisa como um fator
decisivo. “Vane administra-
va um laboratório enorme,
bem equipado e cheio de
bons cientistas, uma verda-
deiramáquinadeproduzirar-
tigos. Eu trabalha com mais
trêspessoas,queestavamen-
volvidas nos projetos da em-
presa”, pondera.
“Tudo isso faz parte do jo-

go. Eu sabia —ou deveria sa-
ber—oriscoquecorria.Oque
eu não esperava é que eles
nunca me citassem. É como
uma espécie de crime contí-
nuo”, protesta. O brasileiro,
porsuavez,afirmatersempre
citado os trabalhos de Vane.

DESCONSOLO
Vargaftig,contudo,diznão

guardar rancor do amigo.
“Sérgio estava deslumbrado
com a Europa e a Inglaterra;
provavelmente queria im-
pressionar seu chefe com o
que eu havia descoberto.”
“Creio que seja difícil para

algumas pessoas, mesmo
aquelas honestas, resistir a
umaoportunidadedefazeral-

gomarginal,masquepodeter
umefeito nãomarginal.”
“Por outro lado”, prosse-

gue, “ao entregar o artigo ao
Sérgio, eu tinha a secreta es-
perança de que ele, estando
na Inglaterra, pudesse me
ajudar a publicá-lo.”
Sesemostracompreensivo

com o amigo brasileiro, Var-
gaftignãopoupacríticasaVa-
ne. “Falava bem, era elegan-
te,espertoeprovavelmentein-
teligente,mas, alémde incul-
to,eracínicoearrivista.Eudi-
ria que ele era uma figura se-
melhanteaossenhoresdoca-
fé paulistas de antigamente.”
Vane, anos depois, ofere-

ceria ao brasileiro umaposi-
ção emseu laboratório.O sa-
lário e as condiçõesde traba-
lho eram os melhores possí-
veis. “Era realmente uma
compra, e eu recusei.”
Na década de 1980, o bra-

sileiro escreveu uma carta a
umarevistadenovidades far-
macológicas emque contava
a história de seupioneirismo
na questão dos anti-inflama-
tórios. “Numcongresso, logo
depois, Vane me perguntou
por que euhavia publicado a
tal carta. Respondi que era
exatamente comoeumesen-
tia com relação a ele. Nunca
mais nos falamos após isso.”
Ulteriormente,Vargaftigvi-

riaa terumaprofícuacarreira
no comandodaáreadepeço-
nhasdo InstitutoPasteur, em
Paris. Em 2002 voltou aoBra-
sil e à USP, onde ocupa o car-
godeprofessor sênior no Ins-
titutodeCiênciasBiomédicas.
Aperdadocréditopelades-

cobertadomododefunciona-
mentodosanti-inflamatórios
não o aflige hoje tanto como
antes. “Quando eu estava ci-
entificamente ativo, sentia
muito mais. Eu ia para um
congresso e ouvia as pessoas
dizeremque ‘apósasgrandes
descobertas de Vane...’.”
Entretanto, embora recha-

ce qualquer ressentimento
quanto ao Nobel atribuído a
Vane, Boris Vargaftig deixa
claro seu desconsolo com re-
lação à atitude do britânico.
“Se eu eventualmente viria a
ganhar ou não o prêmio, isso
éumexercíciodefuturologia;
o que euqueria era ter recebi-
dooreconhecimentopelomeu
trabalho,eissoelenuncafez.”

PLANTÃOMÉDICO
Excepcionalmente hoje a coluna
não será publicada

DESCAMINHOS DA CIÊNCIA
Em carta, britânico reconheceu o
pioneirismo do cientista brasileiro

O brasileiro Boris Vargaftig
entrega uma cópia do
artigo em que descreve o
modo de funcionamento
dos anti-inflamatórios a
seu amigo Sérgio Ferreira

Vane reproduz e confirma
os resultados de Vargaftig
e escreve uma carta
a ele reconhecendo a
primazia. Posteriormente,
ficaria com o crédito
pela descoberta

Ferreira, que trabalhava
no laboratório comandado
pelo farmacologista inglês
John Vane, que também
investigava a questão,
mostra o texto ao britânico

“ Naturalmente
nós achamos os
seus resultados
extremamente
interessantes (...)
e fomos capazes
de confirmá-los
JOHNVANE
nobelista de 1982, em carta de 1970

Eu sabia—oudeveria
saber—o risco que
corria. O que eunão
esperava é que eles
nuncame citassem
BOrIs VArgAfTIg
farmacologista brasileiro
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O cientista brasileiro
Boris Vargaftig em sua
casa, em São Paulo

Pesquisabrasileira,
nobelbritânico
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