
SAÚDE

O governo federal fechou on-
tem a compra do primeiro lote
devacinas contraagripe suína.
Foi acertado que a empresa
GSK,multinacionalcanadense,
fornecerá 40 milhões de doses
no primeiro semestre de 2010.
O Ministério da Saúde ainda
nãodefiniuqualpopulaçãoserá
priorizada na vacinação.

MorreoviolonistaNato
Lima,dosÍndiosTabajaras

Paíscompraprimeiras
dosescontragripesuína

Pesquisa da USPmostra que 11 milhões já usam
boa parte do que ganham com remédios e planos

País estábementre latinos

SOCIEDADE

CampanhadaONU
miraváriospreconceitos
Campanha lançada ontem no
Rio pela Organização das Na-
çõesUnidas (ONU)atacaopre-
conceito contra negros, gays,
usuários de drogas, estudan-
tes,refugiados,prostitutas, lés-
bicas, travestis, transexuais e
pessoasvivendocomHIV.Com
o mote Igual a Você, a campa-
nha será veiculada naTV.

NOVA YORK

O violonista brasileiro Nato Li-
ma,daduplaLosÍndiosTabaja-
ras, morreu anteontem emNo-
vaYork,aos91anos.Ainforma-
ção foi divulgada pela família
em uma nota à imprensa. Ele
sofria de câncer no estômago.

Ao longo de 50 anos, Lima
gravoumaisde70álbunscomo
irmão Antenor, angariando fãs
nos Estados Unidos, onde abri-
ram portas para outros músi-
cos brasileiros.

Indígenasenascidosnointe-
rior do Ceará, adotavam tam-
bém os seus nomes tradicio-
nais,Muçaperê eHerundy, que
significam, em tupi, terceiro e
quarto.

A dupla começou a carreira
noRiode Janeiro, antes de par-
tir para o exterior, onde assi-

nou, nos anos 1940, um con-
trato com a gravadora RCA.
Um de seus maiores suces-
sos éMariaElena. Logo após
o anúncio da morte, amigos
doartistacomeçaramaorga-
nizarumconcertoemsuaho-
menagem, ainda sem data e
local confirmados. ●
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www.ruifragosooabsp.com.br twitter.com/ruifragosooabsp
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DIA 17 DE NOVEMBRO, 
VOTE RUI FRAGOSO.

ITAIM  DECORADO E EQUIPADO  PRONTO PARA MORAR.

Apartamento pronto para morar é assim:
você chega, sobe, entra e pronto.

Mude com 20% de entrada e o saldo em até 300 meses*

2 suítes - 117 m2 privativos
Elevador social privativo • Entregue mobiliado, equipado e decorado

Ar-condicionado central • Estacionamento para visitantes

Rua Viradouro, 30 • Itaim • a 70 metros da Av. Faria Lima.

Informações: 
11 3078.0653

REALIZAÇÃO: EXCLUSIV IDADE DE VENDAS :

* CONSULTE CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA FINANCIAMENTO. LPS BRASIL  CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A. RUA ESTADOS UNIDOS, 1.971, JARDIM AMÉRICA. CEP: 01427002  SÃO PAULO  SP
WWW.LOPES.COM.BR  FONE 11 3067 0000. CRECI/SP N°J19585. R.I. AV. 03/M.156.1160  4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  25 DE JULHO DE 2003.

Fabiane Leite

ApesardeoBrasil terumSiste-
maÚnicodeSaúdequepressu-
põe acesso universal, integral e
equânimeaoatendimento, sem
desembolsos extras além dos
impostos que todos pagam, 7%
dosdomicíliosbrasileiros, onde
vivem cerca de 11 milhões de
pessoas, já comprometem 20%
oumaisdoseupoderdecompra
com saúde.

Odado édeumestudo inédi-
to daUniversidadedeSãoPau-
lo (USP), que reuniu pesquisa-
dores da Faculdade de Econo-
mia eAdministração (FEA), da
Faculdade de Economia de Ri-
beirão Preto e da Escola de Ar-
tes,CiênciaseHumanidadesda
USPLeste, entre outros.Medi-
camentoseplanosdesaúdesão
hoje as principais despesas de
saúde das famílias brasileiras.

“Considerando que temos
umsistemauniversal de saúde,
que prevê a integralidade das
coberturas, o grau de compro-
metimento deveria ser zero e
não20%”,afirmaoprofessorda
FEA Antonio Carlos Campino,
diretor no Brasil do projeto Fi-
nanciamentoemSaúdeeProte-
ção Social na América Latina,

que tambémtembraços emou-
tros seis países da região (mais
informaçõesnestapágina).Osre-
sultados do País, obtidos a par-
tir de dados da Pesquisa deOr-
çamentos Fami l iares
2002-2003doInstitutoBrasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), a última disponível, se-
rão apresentados hoje na FEA
deSãoPauloduranteo seminá-
rio Gastos Catastróficos em
SaúdenoBrasil.Oeventoégra-
tuito e aberto aos interessados.

Gastos catastróficos são
aqueles que ultrapassam uma

proporçãodarendaoudacapa-
cidade de pagar dos cidadãos,
podendo contribuir para o em-
pobrecimento e dificultar o
acessoàsaúde.Diferentesestu-
dos têmapontadoqueessepor-
centual de comprometimento
perigoso pode ser de 20%, 30%
ou 40% da capacidade de paga-
mento (gasto total menos as
despesas comalimentação).

NoBrasil, apenas 1% dos do-
micílios atingiu o limite omáxi-
modacapacidadedepagamen-
to, mas, trocando em números,
trata-se de 1,6 milhão de pes-

soas que têm esse nível de des-
pesa com saúde.

O maior índice de compro-
metimento foi encontrado no
Centro-Oeste do País, que atin-
giu 8% dos domicílios com 20%
oumais da renda engessada. O
menor foi registrado na Região
Norte, 5%. O Sudeste ficou na
média nacional, com 7%.

Segundo Campino, o estudo
levantou ainda quais fatores
trouxerammaior riscodeas fa-
mílias atingirem as faixas de
gastos catastróficos. Foram
eles: presençade idosos, adqui-

rirumseguroouplanodesaúde
eviver emáreas rurais.O enve-
lhecimentoérelacionadoauma
altadosgastosemrazãodocom-
prometimentodasaúde,quepe-
de, por exemplo,maisdespesas
com remédios. Já viver em
áreasruraissignificatermenos
acesso à redede serviços públi-
cos de saúde. O professor diz
que houve maior risco de gas-
tos catastróficos entre os que
adquiriram planos de saúde
porquemuitas das carteiras de
clientes do setor têm maioria
deidosos,oqueencareceospro-

dutos, e contratos excludentes,
o que obriga a mais desembol-
sos. Poroutro lado, ternível su-
perior levou a um risco menor
de gastos catastróficos, pois
educação significa maior preo-
cupação emprevenir doenças.

“Sou contra que, em um sis-
tema universal, além dos tribu-
tos,oscidadãospaguemdopró-
prio bolso”, diz o consultor Gil-
sonCarvalho, tambémautorde
trabalhos sobre o financiamen-
to da saúde. “O desejo é que o
governo coloque cada vezmais
recursos na área.”●

Estudosugeremaiscalorias
MEMÓRIA

NATO–DoCearáparaosEUA

Quantidade ingerida por dia poderia ser 16%maior

Brasileirogasta
maisde20%da
rendacomsaúde

TRATAMENTO–Estudosmostramquemedicamentossãohojeaprincipal causadosgastosemsaúde

ALIMENTAÇÃO

PESQUISA

ANUNCIE NO SÁBADO
E GANHE O DOMINGO.

PROMOÇÃO CLASSIFICADOS EM DOBRO:

Promoção válida somente para anúncios “linha”.

REPRODUÇÃO

Humberto Maia Junior
JORNAL DA TARDE

Umapesquisa feitanaInglater-
ra sugereque aquantidademé-
dia de calorias que uma pessoa
precisaparaviverdeformasau-
dávelestásubestimada.Segun-
do estudo preliminar feito pelo
Comitê Científico Consultivo
emNutrição, ligadoaogoverno
britânico, o consumo diário po-
deria ser 16%maior.

Atualmente, um homem
comvidaativadeve ingerircer-
cade 2,5mil kcal e umamulher,
2milkcal.Seoestudoforconfir-
mado, o acréscimo poderá per-
mitirqueumapessoacoma,dia-
riamente, cerca de 400 kcal a
mais – o equivalente a umchee-
seburger. A ressalva: esse bô-
nus só poderia ser aproveitado
porquempraticaexercíciosfísi-

cos. Caso contrário, o risco de
obesidade seria agravado.

Segundo o comitê, o estudo
traz uma avaliação mais preci-
sa de como a energia pode ser
queimada por meio da ativida-
de física – daí o acréscimo no
consumo alimentar.

ParaseraceitonaGrã-Breta-
nha, o aumento na recomenda-
çãodeingestãocalóricaprecisa
ser analisado durante 14 sema-
nas. Se for aprovado e adotado
noBrasil,a tabelacominforma-
ções nutricionais presente nas
embalagensde alimentosdeve-
rá sofrer alterações.

Aproposta causoupolêmica
entre ativistas da área de saú-
de. O receio é que a mudança
seja entendida pela população
como uma maior liberalidade
noconsumoalimentar,oquepo-
derialevaraoaumentodosíndi-

ces de obesidade.
“Issonãopodeservistoco-

mo sinal verde para comer
loucamente”,disseTamFry,
doFórumNacionaldeObesi-
dade da Grã-Bretanha, que
classificoua ideia comoperi-
gosa e sugeriu que o relató-
rio seja “varrido para debai-
xo do tapete”.

A nutricionista Solange
Hypólito,doConselhoRegio-
nal de Nutricionistas de São
Paulo, alerta para o erro de
seconfiaremvaloresmédios
de consumo. Ela explica que
anecessidade alimentardiá-
ria varia para cada pessoa.
Certo, segundo ela, é que
um homem, para sobrevi-
ver, não pode consumir me-
nos que 1,5 mil kcal diaria-
mente e a mulher, menos de
1,2 mil kcal. ●

●●●O estudo que será divulgado
hoje na capital paulista faz parte
do projeto Financiamento em
Saúde e Proteção Social na Amé-
rica Latina, iniciativa da Funda-
çãoMexicana para a Saúde patro-
cinada pela organização canaden-
se Centro Internacional de Inves-
tigações para o Desenvolvimen-
to. O trabalho, realizado simulta-
neamente em sete países (Méxi-
co, Peru, Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia e Costa Rica), preten-
de principalmente quantificar o
risco de empobrecimento causa-
do pelos gastos em saúde e o im-
pacto das despesas sobre a po-
breza e a equidade.

Em uma das comparações já
disponíveis, o Brasil foi um dos

que teve osmenores porcentuais
de domicílios com 30%oumais
da capacidade de pagamento
comprometida com saúde, com
2,2%. Somente a Costa Rica fi-
cou em situaçãomelhor, com
0,43%das famílias com esse
grau de engessamento da renda.
Ainda de acordo com a compara-
ção, o Chile tem a situaçãomais
grave, com 15,4% dos domicílios
com30%oumais do poder de
compra destinado à saúde.

O consultor Gilson Carvalho
destaca, porém, que é preciso
considerar que as famílias têm no
Brasil direito a isenções fiscais
decorrentes de gastos próprios
em saúde, o que acaba por one-
rarmais o Estado. ● F.L.
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