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Emabril, campanhapara jovens

VIDA& Desconfiançamarcavolta
aotrabalhodaCTNBio
Audiênciapúblicaénovomotivo
paradisputa internaentresetores
dacomissãoqPÁG.A16

LIÇÃO–Oliveira,de22anos,revezacomamigonoitequepodeounãobeber

37%dosuniversitáriosadmitem
quedirigemapósconsumirálcool

Emcrise,hospitaldaUnBreabriráapósocarnaval

Pesquisa no Rio e em SPmostra que mais de 80% dos que não dirigem aceitam carona de amigos alcoolizados

Karine Rodrigues
RIO

Vésperadecarnaval,apreocupa-
çãodospais comamisturade ál-
cool e direção aumenta. O receio
nãoéexagerado, revelapesquisa
divulgada ontem, encomendada
pelaSociedadeBrasileiradeOrto-
pedia e Traumatologia (SBOT):
todosos1.034universitáriosouvi-
dosnoRioeemSãoPaulo,nodias
9e10,costumamsairdecarropa-
ra se divertir. Mas 37% admiti-
ramdirigirquandobebem.Oris-
co, porém, é muito maior, pois
maisde80%dosqueevitamassu-
mir o volante aceitam carona de
amigosalcoolizados.
Enquanto a família fica tensa,

o jovemrelaxa,mostrao levanta-
mento, que entrevistou estudan-
tes de 18 a 30 anos, das áreas de
biomédicas,humanaseexatasde
oito instituições de ensino supe-
rior, como a Pontifícia Universi-
dadeCatólicadeSãoPaulo(PUC-
SP) e a Universidade do Estado
doRiode Janeiro (Uerj).Apenas
12% declararam que, ao saírem,
combinam que um amigo vai fi-
carsóbrioparagarantirumavol-
ta segura da turma para a casa.
Diantedisso,nãosurpreendeque
38%dosjovenstenhamcolegasjá
envolvidosemcolisõesporcausa
doálcool.
“Esperamos que sirva para

alertar as pessoas, especialmen-
teagora, comocarnaval,quando
muitosabusamdabebida.Queas
pessoas se dêemcontado risco a
que estão expostas, e que atinge
também outros motoristas e os
pedestres”, alertou o presidente
da regional Rio da SBOT, César
Fontenelle. O jovem, disse ele,
muitasvezes lançamãodoálcool
paraperderainibiçãoe,comisso,
adquirir mais confiança, o que o
torna mais propenso a ultrapas-
sar sinais de trânsito e limites de
velocidade, umavezque os refle-
xossãoreduzidospelabebida.

PROBABILIDADE
Segundo Fontenelle, quando a
pessoa ultrapassaminimamen-
teo limitepermitidopor lei, que
éde0,6gramadeálcoolporlitro
de sangue, a chance de sofrer
um acidente dobra. A concen-

tração, diz ele, equivale a três
copos de chope. Se tomar cinco
copos, a possibilidade triplica, e
se tomar dez, a probabilidade
aumenta em20 vezes.
“Agentealertaquenãoépara

beber, que os acidentes aconte-
cem, mas acham que não vai

acontecer com eles. É um com-
portamento típico do jovem ser
mais atirado, mais destemido,
mas se esquece de que os refle-
xos são prejudicados pela bebi-
da. Se algo ocorrer repentina-
mente, eles não terão a mesma
chancedaquelesquedirigemsó-

brios”, disse o médico, chaman-
do atenção para as tragédias no
trânsito, que são cada vez mais
freqüentes.Emsetembrodoano
passado, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, noRio, cincoadolescen-
tes entre 16 e 22 anosmorreram
apósumacidente de carro. Exa-

mes apontaram que quatro de-
les haviam bebido – o motorista
tinha uma quantidade de álcool
no sangue duas vezes maior do
queaaceita pela legislação.
O grupo havia saído de uma

festa numa boate, por volta das
5h30, epoucomais de2quilôme-

trosdepois, omotoristaperdeuo
controledoveículo, quebateuno
canteirocentral,capotouesecho-
cou contra uma árvore. O carro
ficoudestruído.
Com uma amostra formada

por61%dehomens e39%demu-
lheres, a pesquisa avaliou tam-

bém a adesão ao uso do cinto de
segurança.Emborasejaumaprá-
ticade96%dosmotoristas,e93%
dos caronas, só 11% fazemusodo
acessórioquandoestãonobanco
traseiro.

AÇÕES NO CARNAVAL
EstudantedeEngenharia deAli-
mentos, Victor Vilar de Oliveira,
de22anos, garantequenãopega
emchavedecarroquandodecide
beber. E diz que tem um amigo
comquemcostuma revezar adi-
reção. “Há 15 dias, fui para uma
festa e queria beber, mas nin-
guém que estava comigo dirigia.
Fiquei o tempo inteiro bebendo
coquetel sem álcool”, contou on-
tem, na pausa de umchope gela-
do, em um bar do centro do Rio,
próximoàfaculdade.
Nopassado,porém,Oliveirajá

foidescuidado.“Quandoeramais
novo,nãodirigia,mascanseideir
emboradecaronacomalgumco-
legaqueestavabêbado.”
Paratentarconscientizarapo-

pulação sobre os riscos da asso-
ciaçãoentreálcooledireção,aSo-
ciedadeBrasileiradeOrtopediae
Traumatologia vai além da pes-
quisa. Amanhã à noite, às 21 ho-
ras,vaiseintegraràequipedetéc-
nicosdoMinistériodosTranspor-
tes,responsávelpeloprojetoAmi-
godaVez.
Eles vão vão percorrer bares

da orla de Copacabana, na zona
sul doRio, para falar sobre a im-
portância da prevenção. “Va-
mosabordaraspessoas,pergun-
tando em cada mesa: quem é o
amigo da vez?Ou seja, quemé o
amigoquevaideixardebeberpa-
ralevarosoutros,comresponsa-
bilidade, para casa? Precisamos
tentar”, afirmou.●

Acordo com governo do DF permite retomar atendimento no berçário e na maternidade

60%dapopulaçãovai
sofrercomfaltadeágua
AdvertênciadaFAOmostraque
escassezpodeatingir1,8bilhão
depessoasnomundoqPÁG.A16

●●● Ocoordenador do Programa
de SaúdeMental doMinistério da
Saúde, PedroGabriel Delgado,
considerou os dados da pesquisa
da SociedadeBrasileira deOrto-
pedia e Traumatologia preocupan-
tes,mas não surpreendentes. “A
mudança do padrão de consumo
de bebida do jovemhá tempos
nos chama atenção. E tambémos
riscos associados entre direção e
álcool”, afirma. O programa ele-
geu o combate a esses dois pro-
blemas como prioridade para
2007. Em abril, terá início uma
campanha de rádio e TV destina-
da a jovens.

Delgado observa que várias
pesquisasmostramque atualmen-
te o jovembrasileiro apresenta
umconsumo excessivo da bebi-
da, sobretudo no fim de semana.
“Há trabalhos demonstrando que
a taxa de acidentes comautomó-
veis aumenta de forma expressi-
va entre sexta-feira e domingo”,
observou.

Tambémestá previsto para os
próximosmeses a criação doPac-
topela ReduçãodeAcidentes e
ViolênciaAssociada aoConsumo
deÁlcool, umacordo entre gover-
no federal e a FrenteNacional de
Prefeitos. A iniciativa temcomo

objetivoprincipal proibir a venda
debebidas alcoólicas empostos
de gasolina. “Umamedida que
ajudaria a reduzir a associação
entre bebida edireção”, completa.

Delgado admite que uma das
principaismedidas, amudança
na legislação para propaganda de
bebidas alcoólicas, depende prin-
cipalmente de um ambiente ami-
gável no Congresso. “A idéia é
esperar omomento adequado
para o governo apresentar um
projeto de lei alterando a lei.” Ele
define que as regras hoje existen-
tes como “uma aberração”. Elas
tratamde forma diferenciada o
horário da propaganda da bebida,
conforme seu teor alcoólico. Há
mais de três anos, Delgado defen-
de tratamento uniforme, coma
restrição de propaganda depois
de determinado horário, como 22
ou 23 horas.

O secretário Nacional Antidro-
gas, general Paulo Roberto
Uchoa, avalia que os números da
pesquisa reforçamos argumen-
tos para a adoção de umpacote
demedidas para reduzir a violên-
cia no trânsito. “Os estudos refle-
temuma realidade que preocupa.
Mas asmedidas estão a cami-
nho”, promete. ● LÍGIA FORMENTI
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EBeber cinco copos
de chope triplica
o risco de sofrer
acidente ao volante
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Simone Iwasso

Apósumareuniãoontemcomo
governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda
(PFL),aUniversidadedeBrasí-
lia(UnB)decidiureabrirdepois
do carnaval o atendimento no
berçário e na maternidade do
Hospital Universitário, que ha-
viam sido suspensos na segun-
da-feira por falta de pediatras.
Oproblematambémfezcom

que a Faculdade de Medicina

da instituição paralisasse suas
atividades e cogitasse prorro-
gar a data para matrícula dos
novosestudantes, jáqueelesde-
pendem das instalações e da
equipe do hospital para aulas.
Asoluçãoencontradanomo-

mentofoiaSecretariadeSaúde
ceder, por tempo indetermina-
do,seispediatrasparatrabalha-
rem 40 horas semanais na pe-
diatria e obstetrícia.
Em troca, o hospital fará

maistomografiascomputadori-

zadas e ressonâncias magnéti-
cas. As primeiras passarão dos
atuais 200 exames para 400
mensais e as ressonâncias, dos
600 para 700 pormês.
“O governo entendeu que o

hospital atende a população de
Brasília e decidiu realocar pro-
fissionaisparasuprirnossasne-
cessidades por tempo indeter-
minado. Com isso, poderemos
ter pelo menos um plantonista
por período. Será possível rea-
brirasunidadesnasegunda-fei-

ra após o carnaval”, afirmou o
vice-reitordauniversidade,Ed-
garMamiya.
Segundo ele, o hospital atra-

vessa uma crise financeira há
anos e acumula, atualmente,
uma dívida de R$ 30 milhões
com fornecedores, água e ener-
gia elétrica, entre outros.
Com isso, desde 2003 não

são feitos concursos públicos
para contratar profissionais.
“Não conseguimos preencher
nossoquadro,eosalárioquepo-

demosoferecernãoécompetiti-
vo, está abaixodoque é ofereci-
donomercado.Perdemosmédi-
cos para outros serviços. E te-
mos de realocar verbas que se-
riam de custeio para pagamen-
to do quadro de funcionários”,
explica o vice-reitor.
Uma solução definitiva, se-

gundoele,passariapelarealiza-
ção de concurso público e por
uma mudança na gestão dos
Hospitais Universitários, uma
demanda de outros dirigentes

de instituições do tipo.
No anopassado, uma comis-

são formada por integrantes
dos Ministérios da Saúde, da
Educação e do Planejamento
chegouasereunirparadebater
o financiamento desses hospi-
tais, mas o debate não resultou
emmedidas concretas.
EmBrasília, o Hospital Uni-

versitário da UnB é referência
no atendimento a mulheres
comgravidezdealtoemédioris-
cos. Em 2006, foram atendidos
8,2 mil casos de emergência na
obstetrícia. Foram feitos 3,4
mil exames de pré-natal e 1,4
mil partos. Alémdisso, o hospi-
tal também abriga 80 residen-
tesdepediatriae80deobstetrí-
ciaeginecologia,alémdosestu-
dantes da universidade. ●
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