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Atriz revelou que fez uma cirurgia de retirada de mamas
para diminuir o risco de câncer
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Mercado do medo
O resultado positivo para alta probabilidade de câncer de mama transformou Angelina Jolie em
cliente da mercadoria risco
18 de maio de 2013 | 15h 46

Debora Diniz - O Estado de S.Paulo

Não há sobrevivência humana sem a experiência do adoecimento. E não se trata de uma
resignação passiva diante do corpo que insiste em falhar, pois essa é nossa condição. O
encanto da medicina está no poder de nos oferecer tratamento para as aflições e as dores.
O câncer é uma delas – "uma palavra que impõe medo nos corações das pessoas", disse
Angelina Jolie. Talvez tenha sido o medo que a fez se submeter a uma cirurgia de
mastectomia radical: retirou os dois seios como medida preventiva para desautorizar o
destino anunciado em seus genes. Angelina não estava doente – o câncer era uma
probabilidade. A estatística genética a sentenciou à morte e o mesmo bisturi que a mutilou
reconstruiu seu corpo.

Angelina contou sua história em um jornal de
circulação mundial. A narradora do texto –
em um misto de confidência e apelo às outras
mulheres – seduz pela autoridade de atriz e
pacifista da Organização das Nações Unidas. A
mãe de Angelina morreu aos 56 anos de um
câncer de mama. Um teste genético
identificou a herança materna do gene
defeituoso. "Assim que soube do risco, decidi
ser proativa e minimizá-lo", justificou-se.
Risco não é somente um fenômeno estatístico,
mas uma categoria moral e uma mercadoria.
Minimizar o risco do adoecimento genético
ofereceu a Angelina um sentimento de
controle sobre o futuro e acerto de contas com
o passado: os filhos não vivenciariam sua
história de orfandade. Ou, ao menos, assim o
mercado dos testes genéticos a faz crer.

O teste sanguíneo para a identificação do gene defeituoso de Angelina custa US$ 4 mil nos
EUA. É produzido por uma única empresa, a mesma que busca patentear o
sequenciamento genético na Suprema Corte americana. No Brasil, não está disponível na
rede pública de saúde por duas razões. A primeira é que a genética clínica ainda não foi
seriamente implementada como política pública do SUS. A segunda, e mais importante, é o
custo exorbitante do exame, dado o controle econômico da patente e do sequenciamento
do gene por uma única empresa. É a ciência que cartografa nossos genes a que vende o
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teste para classificar alguns deles como "defeituosos". O de Angelina tem nome, BRCA1.
Mas a história da mastectomia radical para tratamento do câncer de mama conheceu
matriarcas distantes da atriz de Hollywood: em 1894, William Stewart Halsted, médico do
Hospital Johns Hopkins, propôs o revolucionário tratamento de mutilação dos seios para o
câncer. A diferença é que a mastectomia do século 19 era feita após o câncer dar sinais de
presença no corpo.

Os médicos de uma mulher com risco genético alto para o câncer de mama podem indicar
a mastectomia preventiva. Diferente do passado, não há uma doença instalada no corpo,
apenas seu espectro de probabilidade. O admirável mundo novo da genética não apenas
provocou a ficção científica dos embriões em tubos de ensaio de Aldous Huxley, mas atiçou
um extenso mercado de medos e novas necessidades. O teste genético passou a ser uma
necessidade de saúde para Angelina. O resultado positivo para a alta probabilidade a
transformou em cliente do mercado do medo. Os números eram fortes: com os seios, seu
risco de desenvolver o câncer eram de 87%; mutilada, de 5%. A mutação genética está em
seu corpo e o mercado que a identificou oferece promessa de solução.

Se Angelina se salvou da ficção como a garota interrompida, é agora uma mulher
sobrevivente de um câncer que nunca teve. Mas é também uma celebridade genética.
Angelina lançou-se como ativista de mais uma causa: a do teste preditivo para o câncer de
mama e da mastectomia preventiva. Suas boas intenções humanitárias favoreceram o
crescente mercado genético. Em poucos dias, as ações comerciais da Myriad Genetics, a
única que controla o teste preditivo para o BRCA1, cresceram nas bolsas de valores. A
missão agora é convencer outras mulheres a despir-se do apego ao corpo e lançar-se à
hipótese da antecipação da doença. Para isso, apresentou-se como rosto e voz da
necessidade da mutilação e descreveu suas próteses como bonitas. Porém, não há escolha
simples. A de Angelina foi favorecida pelo poder de consumo médico, animada pela
orfandade da mãe e pelo cuidado dos filhos.

Mas probabilidade não é predestinação. Nem na genética nem em nenhum outro campo da
medicina. A diferença é que a medicina genética se move por um poder de sedução que
revolucionou as políticas populacionais – a métrica estatística. Angelina é não somente
uma mulher com gene defeituoso, mas também uma mulher laudada pela genética como
de alto risco para desenvolver a doença e morrer precocemente. Ser uma mulher com
genes defeituosos foi insuportável para ela, como é para tantas outras. Esse novo estatuto
faz circular uma ampla rede de produtos, profissões e consumos. Por isso, nosso
estranhamento não deve ser à história de Angelina Jolie, sua mutilação e reconstrução
corporal, mas ao discurso médico e de consumo que nos oferece destinos. Mesmo que a
escolha pela mutilação venha a ser considerada a mais razoável, ela é apenas uma
tentativa de controlar o acaso da vida humana e seu eterno jogo com o adoecimento.

* DEBORA DINIZ É ANTROPÓLOGA, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA E PESQUISADORA DA ANIS – INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS
HUMANOS E GÊNERO

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

O povo bem na foto

Pensamento mediano

Um fantasma ronda a Europa

Tópicos: Aliás, Angelina Jolie

Estadão PME - Links patrocinados

Qualidade em vidros, é na Instalvidros

Vidros temperados, comuns e laminados. Faça a sua obra conosco! Clique!!

www.instalvidros.com.br

Anuncie no estadão PME

Divulgue sua empresa no universo das pme’s

www.pme.estadao.com.br

Anuncie aqui

Inês Barreto recommended Metrô, trens e

ônibus terão aumento de tarifa no dia 1º de

junho - saopaulo. · na sexta

Géssica Brandino recommended A orquestra

dos reciclados - cultura. · há ± 3 meses

'Humor é ferir a moral e os bons

costumes' - cultura

25.116 pessoas recommended isto.

Protestos nas redes sociais vão parar

na Justiça - geral

3.003 pessoas recommended isto.

Mercado do medo - suplementos

2.076 pessoas recommended isto.

Pensamento mediano - suplementos

1.071 pessoas recommended isto.

‘Bolsa crack’ de R$ 1.350 vai pagar

internação de viciados do Estado de

SP - saopaulo

25.419 pessoas recommended isto.

No protesto do 'saiaço', alunos de

Direito da USP vão às aulas vestidos

de saias - vida

4.077 pessoas recommended isto.

SP tem Virada Cultural mais violenta;

PM e Haddad culpam ‘vinda’ de

ladrões - saopaulo

761 pessoas recommended isto.

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-povo-bem-na-foto,1033180,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,pensamento-mediano,1033176,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,um-fantasma-ronda-a-europa,1033174,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/alias
http://topicos.estadao.com.br/angelina-jolie
http://pme.estadao.com.br/links-patrocinados/
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/L22/1329362498/x90/Estadao/linkpme_instalvidros_060912/link_instalvidros.html/75336746656c46366742594143324157
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/L22/1329362498/x90/Estadao/linkpme_instalvidros_060912/link_instalvidros.html/75336746656c46366742594143324157
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/L22/220982310/x91/Estadao/calhau_linkpme_110712/calhau_linkpme15.html/75336746656c46366742594143324157
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/L22/220982310/x91/Estadao/calhau_linkpme_110712/calhau_linkpme15.html/75336746656c46366742594143324157
http://pme.estadao.com.br/links-patrocinados/
http://www.facebook.com/itbarreto
http://www.facebook.com/gessica.brandino
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Chumor-e-ferir-a-moral-e-os-bons-costumes--%2C1032725%2C0.htm&h=xAQFnjLBX&enc=AZMczGJBssWAJpEpKLhqi2cLD7na9nd7VsjiQ9KsFUBPl5gFwaUOMl7W1RZWhFRaNKWNdpLedekNpIOXwoIz4SuPrjl9m1Dj0WyVCfkEGrV3yzMQE-GRPrhVPpmyaQnSvdNiqdAffF9znawKEW3SqoMg4dqY0keJwsKxIputPtQSQL8rkYVEe2t116jF8yl4f3VESck9XYM1xXRjq9VlXobbM99pexgA25H71O6a2PySNqa8IDo-yQfQEXpwMIuFbJ0&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Cprotestos-nas-redes-sociais-vao-parar-na-justica%2C1033423%2C0.htm&h=cAQFXGJ0n&enc=AZPn0UNWViJlzgmjAPSXqxjFPA_NJXOwCCtAlX6Wf1d95X_X4pg09y355fVuNkSz2BVm4czysAhTidPgrk2blGud2EeSdWP7VuK_X288iIkZTlqHnUYCQiXLcowzRLUYDYr6KS1H63gKQIYfnmsXaQQlyTHVmxKw-pc8ZSkzfEgDm09HiqurnDJiW-ReLN5B3geddp7kCdKEoaUEwVh0gZFMlRLU6TK5OgahKfErBVS9gKTzvtMzSa44bieekJpOOS8&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Cmercado-do-medo%2C1033167%2C0.htm&h=vAQG5jvid&enc=AZOcSrq-INKfyi0o2dytRTq5YPoNc0RHrk6eEa2n8LTp-csaCv_oLE5R3Dlt7JEBxLnK2OTErho8YikUh0a68gAbYhd6fgCJsjo98xWMNf3DaqfjRFeCICkF4D1_jVVJRrs_t58nyQvow_w6TpXWlq38_fQOtOpAGAGkIoTGmOLK7GCAwZcvTeJ1c9j9Rn6trGEUTlzCxV_qaQTfB_tjQzVOsmEoV4ySqg4pfHgUNSF5MuVOKLA5Fo1IwfqGBIIYA7o&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Cpensamento-mediano%2C1033176%2C0.htm&h=gAQGT72lG&enc=AZMzXAUTzVQPLj79nFRZiJAsr2lCz2b56QiwcXmhx2ZfvyVyrZN-BeWSWxrvTnyfQ1OmTgN1_vLo7a_D6_LDoFUB0_qoNaN4WrFdyISUMtqz5FKH-yYneaWXcI-jo0KxYfMMvST6ReA-hbZ0d_4YHhXMr9uR-iDWy1vHbIe8BbNswDXrdfor9-c7g1oeybYo9Eviu0wqQIuBkT6k6Iaes1L7s4-Pz5td_juWXHgcQUB9s4o026lyzWJoIq_4-y9Biws&s=1
http://www.facebook.com/itbarreto
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Cmetro-trens-e-onibus-terao-aumento-de-tarifa-no-dia-1-de-junho%2C1032804%2C0.htm&h=JAQHEX_ps&enc=AZOm6Fe5r4IrY4bdBwMDLNzaDukWTsqAbqBwVuRXG3vooqwESEA6vj90LNTvyLKTHDgOsEzq4TJ6jyOq9xQF-iG08FKxt-SjhadoD8pxuAAW229KvBeKaUxWsGzihwqugr_tLNsScSuO954eeBdPjYLGEtT43agfTeK1AfGkjNg-We42lyG1L_RNlTOrmlLnJD1JQv4MunpvRrysNgAD5kDQamhzA9VCTuQgU8R9k40gwZLogX3MoBEh_uw4sEmR0Bw&s=1
http://www.facebook.com/gessica.brandino
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Farteelazer%2Ca-orquestra-dos-reciclados%2C1003355%2C0.htm&h=SAQG0d8p2&enc=AZPBqtoq3b21mR0OvB9w_TL_I3wCEWkt7-w9GwxLM51i3Ii3LyYfAkbdOTP5hVDZhBNLpXRaNzYQ-7y9h7UoibshOrMzLobNGdKzne0-ahnuT8h3yNK7wcewTZv8WEMFoHhAyA61xGKLj9_W7mN3JqBSs9_i2UYotZQ0nJK70vLwpJ6mMtEzWPsRquTZseT8VpfFrwE6JhSkc71NS75r5mrZrCYP7p6xFefb7S7PmcwfBZjzevOp-6b8JkD-UeCAUgA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Chumor-e-ferir-a-moral-e-os-bons-costumes--%2C1032725%2C0.htm&h=lAQFI9IRJ&enc=AZNLW8e7eOqP3Unq3zQtuAIOsf3rS7_tgweirrxaIcwS1gQvU6LWyUKiDnppsBp2Ik3p4hT73uSbEjVpEOjVpzSqendagVhtISX-HLzowKC06jr-TAh5ZstsiAiLk7cVjVSO56EJoxHrinheTOxqnK3KI_Ano4GYVVQWAtBhq6_QryumiT1iW_OZbjfTNnBxwDuqL1hFmJaltqW1h_xoNDaWXjSjzYrTMgNvaqnmpcMLk2kGCNOYgDzTARd7SmQW-N4&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Cprotestos-nas-redes-sociais-vao-parar-na-justica%2C1033423%2C0.htm&h=HAQF140bk&enc=AZNZhQER0aLpFioQKKPuFcw7KfpFEK0uBMoPjdUyNoMYOe3a17qU4ILeDSt6uZsIR2hVkCjA1UdvJeO3bYug1pZnuo4lHpFPc8OrTssOpseSlnNGfQZDXIrvAHpBPhNxLDOP_xXhv3zeM7rEjjNarM402R1jX_r8vJldf3YiRKijaBn5pMP7mCGg-iT4Vvu5gVhv6JSEwaPCk7SoDen_-kpifQFtx_b-2Mfh3jf21o9_eKBBR97doABlLYmV1de8FDA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Cmercado-do-medo%2C1033167%2C0.htm&h=LAQGowTcY&enc=AZNdflOtCgYd1aXpqPLqlkXld6cQoUTl43MUx5ApjC7tzfxihMUF9Fz_d1mHtHRmRJf7-kJlpxdInPVrDRn2gpbvCxsAVO13aDCHa9L44Xfe1QHyqSwCAHovjwoENyf1Q2OWBycwxiqJh6JKstemTeYKOk8rxyqKnop9oVuILDH9rWYlgDGv99x543my5Bei2edK7lnyn6MvhfxSF-KIx0Jc6xXJuVpVQbED6ln7cazpPfvBtbnOkH_P7uiTNJg9s2E&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Cpensamento-mediano%2C1033176%2C0.htm&h=GAQGYe6yi&enc=AZMPBAxD8yxoPEl6venn7RYOPwAy1zwvyHMi4Bb4bylk7VPJHAm779CJHVmcbSpndOtITx0e5KaZCnSd_-nNxkNIa8efinkgO-DEaUB1T8f03HAbFXp3XVQboirBxf8yf4RoEFQYXWk41jXzS9LprPeulrfa42o62WdEq-I3DYuG-o-ZQeGRNi66ENCCHArH0FnFia7ZQhVJcdHyrWeuHHlhdctcaRkhhYxjrXd2xwhi3UU_1ceb0f_EdT2DtvECnQE&s=1


20/05/13 Mercado do medo - suplementos - geral - Estadão

www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mercado-do-medo,1033167,0.htm 3/3

Grupo Estado
Copyright © 1995-2013
Todos os direitos reservados

Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Termo de Uso
Mapa Site
Assine O Estado de S. Paulo
Classif icados: 11 3855 2001
Ache Empregos

Opinião
São Paulo
Brasil
Política
Internacional
Saúde
Ciência
Educação
Planeta
Cultura
Blogs
Tópicos

Estadão Digital
No celular
No iPad
No Facebook
RSS
Infográficos
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail
Isso não é normal
Revista Piauí

Estadão.com.br O Estado de S.Paulo
Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais
Limão
Território Eldorado
ILocal
Agência Estado
Portal de Fornecedores

Grupo Estado
Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética
Demonstrações Financeiras

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

http://vagas.com.br/grupoestado/
http://www.estadao.com.br/faleconosco/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso/
http://www.estadao.com.br/mapa/
http://www.estadao.com.br/assine/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://empregos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/politica/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://topicos.estadao.com.br/
http://servicos.estadao.com.br/login/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://fotos.estadao.com.br/
http://tv.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/tempo/
http://webmail.estadao.com.br/
http://issonaoenormal.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://www.limao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.ae.com.br/
http://fornecedores.grupoestado.com.br/
http://www.estadao.com.br/focas/
http://www.estadao.com.br/rc2011/
http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf
http://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/index.htm
http://www.grupoestado.com.br/midiakit/
http://www.premiomidiaestadao.com.br/
http://www.premiotopimobiliario.com.br/
http://www.estadao.com.br/cannes

