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AAgênciaNacional deVigi-
lânciaSanitária (Anvisa)
suspendeu, na semana, pas-
sada, o comércio e usodo
loteE668607domedica-
mento contra o câncerUto-
ral (fluorouracila), do labora-
tórioMeizlerBiopharma.A
empresa informou àAnvisa
sobre apossibilidadeda
ocorrência de eventos ad-
versosnãodescritos na bu-
la do remédio.Ontem, a
agência não informouquais
seriamas reações adversas
eo laboratório não semani-
festou. Segundo aagência,
háoutras drogasnomerca-
doquepodemsubstituí-lo.

OHospital dasClínicasda
FaculdadedeMedicina da
USP informouontemque
sóna semanaque vemde-
ve ocorrer a completa regu-
larizaçãodos exames sus-
pensosna semanapassada
em razãode falta de ar-con-
dicionadoede contamina-
çãoem laboratório daunida-
de.Odiretor daDivisãode
Laboratórios doHC,Marce-
loBurattini, havia dito que a
situação estaria equaciona-
daontem.Aindade acordo
comele, se o prazo fosse
cumprido, apenas 700exa-
mes seriamafetados. Com
amudança, o número de
prejudicadospode crescer.

OMinistério daSaúde con-
firmouontemmais umcaso
demorte emdecorrência
da febre amarela. O caso
ocorreu emdezembrode
2007, emMatoGrosso, e é
o segundodoEstado. Com
essaconfirmação, agora
são31 casosdadoençacon-
firmadosnoPaís que resul-
taramem16 óbitos.Goiás
continua sendo oEstado
comomaior número de
casos, com19 confirma-
ções e 12mortes. Trêsmor-
tes, emGO,MTeMato
GrossodoSul continuam
sendo investigadas pelas
autoridades.NoParaguai,
há 7mortes resultantes da
doença já confirmadas.
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PlanodeinclusãonãoalteraperfildaUSP

HOSPITALDASCLÍNICAS

Pesquisa do Ibope com 900 pessoas revela discrepância entre discurso
e prática: 96% se dizem a favor dos métodos de planejamento familiar

Emilio Sant’Anna

Amaioria dos paulistanos têm
filhos sem planejar. Pesquisa
do Ibope, realizada com 900
pessoasmaiores de 16 anos, em
nove hospitais estaduais na ci-
dade de São Paulo, aponta que
96%dos entrevistados são a fa-
vordosmétodosdeplanejamen-
to familiar. Mesmo assim, ape-
nas 43% dos que tiveram filhos
afirmamque isso foi planejado.
A preocupação em evitar
umagravidezindesejada,quan-
do existe, também parece ser
parcial.O levantamentodoIbo-
pe mostra que em 13% dos ca-
sos o planejamento valeu ape-
nasparaoprimeirofilho.Osde-
mais “aconteceram”.
Afraseécomumentreaspes-
soas que freqüentam as pales-
tras do grupo de planejamento
familiarnoambulatóriodoHos-
pital Maternidade Interlagos,
daSecretariadeEstadodaSaú-
de, na zona sul da capital. São
duas sessões em que cerca de
30pessoas, homensemulheres
– muitos deles casais –, procu-
ram uma forma de se prevenir
de outra gravidez indesejada.
Elas têmentre 20 e 40 anos e
aprendemalinoçõesbásicasde
prevenção. Ouvidos atentos ao
quedizaassistentesocialSolan-
ge Batista de Souza, a aula co-
meça com os alunos em silên-
cio,tímidosemmostraracurio-
sidadeporaquiloqueaindanão
conhecem.
Aos poucos, os alunos dão

uma boa mostra do que a pes-
quisadoIbope identificou: “To-
dos têm uma condição social
precária e desconhecemas for-
mas de contracepção”, descre-
ve Solange.
Quantoaosmétodosanticon-
cepcionais utilizados, segundo
o levantamento, apenas 46%
dos entrevistados haviam usa-
docamisinhanos12mesesante-
riorese31%tomarampílulasan-
ticoncepcionais.A injeçãoanti-
concepcionalfoirealidadenoúl-
timo ano para 13% das mulhe-
res, e a pílula do dia seguinte,
para 7%. Outros 7% disseram
terfeitousodatabelinhanosúl-
timos 12meses, e 3%utilizaram

o Dispositivo Intra-Uterino
(DIU).Somente 19%fizeramci-
rurgia de esterilização, dos
quaisamaioriamulheres–14%.
Na ambulatório da Materni-
dade Interlagos, o resultado é
diferente. Em 2007, 300 ho-
mens fizeram vasectomia na
unidade de saúde. Isso corres-
ponde a 50% das cirurgias de
esterilização feitas ali.

ADAPTAÇÃO
Paraacoordenadoradeplaneja-
mentofamiliardasecretariaes-
tadual,TâniaLago,umdosprin-
cipaisproblemasqueessaspes-
soasenfrentaméadescontinui-
dade no uso dos métodos. “Fa-
zer a anticoncepção continua-

menteenvolveproblemascomo
a falta de adaptação”, diz. O re-
sultado é a interrupção de uso.
Oproblema, segundoela, po-
deseraindamaior ,pois“aspes-
soas com menor escolaridade
são ainda mais difíceis de se-
rem encontradas dentro da re-
de pública, onde a pesquisa foi
realizada”, afirma.

QUEBRA DE PARADIGMA
Uma delas venceu essa barrei-
ra. Com três filhos e 24 anos, a
últimacoisaqueClaudiaAlmei-
da Santos deseja é mais um fi-
lho. Viúva há 4 meses, estudou
apenas até a 5ª série.
Hoje, recebe pouco mais de
R$350.Paracriarastrêscrian-

ças e pagar osR$ 250do alu-
guel, faz faxinaaossábadose
domingos.Norestodasema-
na, trabalha como copeira
no gabinete do secretário de
Estado da Saúde, Luiz Ro-
bertoBarradas.“Umasecre-
táriadelámeindicouoambu-
latório para que eu consiga
fazer a laqueadura”, diz.
Para ir até lá,Cláudia teve
defazerumaescolha.Funcio-
nária terceirizada, a preocu-
paçãodela eraconseguir um
atestadoque justificassesua
falta no trabalho. Disso de-
pende a cesta básica que re-
cebe no final do mês. “Não
consegui o atestado, apenas
uma declaração”, diz. ●

Fracassateste
compacientes
degelantiaids
àbasedealgas
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Após dois anos do Inclusp, índice de alunos egressos da rede pública fica em 23,5%; em 2006, taxa era de 21,2%

FEBREAMARELA

MEDICAMENTOS

Só43%dospaulistanos
planejaramterfilhos

●●●Pesquisa do Centro de Refe-
rência emÁlcool, Tabaco e Ou-
tras Drogas (Cratod), da Secreta-
ria de Estado da Saúde, identifi-
cou que o hábito de consumir be-
bidas alcoólicas diariamente é
mais comumque fumar com essa
mesma freqüência.

O levantamento foi realizado
na capital, em 2007, com 339
pessoas, em locais de grande cir-
culação, como Parque da Luz,
Pátio doColégio e Avenida Paulis-
ta. Do total de entrevistados, 250
(73,7%) afirmaram já terem feito

uso de álcool na vida, e 28%des-
sas pessoas disseram que toma-
rambebidas alcoólicas diariamen-
te ou quase todos os dias nos últi-
mos trêsmeses.

Já dos 66,3%que já experi-
mentaram cigarros ou derivados
de tabaco, 12,4%afirmaram que
fumamdiariamente.

Em terceiro lugar no uso fre-
qüente de substâncias psicoati-
vas ficou amaconha. Dos 23,6%
que informaram já ter experimen-
tado a droga, 4,72% fumamdia-
riamente. Dos que já experimen-

taram cocaína ou crack,
3,24%afirmamque usam es-
sas drogas todos os dias.

Para o levantamento foi
utilizado o teste Assist (Alco-
hol, Smoking and Substance
Involvement Screening), que
consiste na aplicação de um
questionário para identificar
rapidamente o perfil do uso de
substâncias psicoativas. Pes-
soas com alto grau de depen-
dência foram encaminhadas a
serviços especializados de
saúde para tratamento. ●

PESQUISA

JOHANESBURGO

Umgelvaginaldestinadoaimpe-
diratransmissãodovírusdaaids
é ineficaz, segundo os resultados
dos primeiros testes médicos do
produto, anunciados ontem, na
África doSul. OCarraguard, um
gelmicrobicidadesenvolvido pe-
loConselhodaPopulação,umaor-
ganização especializada em pes-
quisas médicas, foi submetido a
testes clínicos durante três anos.
Osbateriasdeavaliaçãodoprodu-
to estavam em estágio 3, último
passoantesdahomologação.
“São os primeiros testes de

ummicrobicidaquechegaramao
estágio 3 sem riscos sanitários”,
explicouontem, emJohanesbur-
go,KhatijaAhmed–responsável
pelapesquisa.

INOFENSIVO E INÓCUO
Oestudo demonstrou que o gel é
“inofensivo para uso vaginal du-
rantedoisanos”masfoi“incapaz
derevelarsuaeficáciaparaapre-
vençãodoHIVemhomensemu-
lheres”. Carraguard, umgel sem
cheiroesemgosto,criadocomba-
seemumderivadodealgas,havia
obtido resultados promissores
emlaboratório, impedindoacon-

taminação de células sadias. No
entanto,oprocessonãoserepro-
duziuemsereshumanos.
Osensaiosclínicos,feitosentre
marçode 2004 emarço de 2007,
contaram coma participação de
6.202 mulheres em três centros
de saúde daÁfrica do Sul, o país
maisafetadonomundopelaaids,
com5,5milhõesdepessoas soro-
positivas, em uma população de
48milhõesdehabitantes.
Nogrupodemulheresqueutili-
zaram o Carraguard, houve 134
novos casos de infecção, ante os
151 que foram submetidas a um
placebo.Essa pequenadiferença
“nãoésignificativaemtermoses-
tatísticos”,disseKhatija.
Pesquisadoresavaliamaeficá-
cia deumgel antiaids hámais de
dez anos. OCentro de Pesquisas
sobre Doenças Infecciosas da
Universidade deLaval, no Cana-
dá, apresentou em novembro de
1997oquedenominoude“preser-
vativo invisível”, um tipo de gel
queprotegeriadocontágiodaai-
ds e de outrasdoenças venéreas.
Preparado com um polímero lí-
quido não tóxico que se solidifica
quando em contato com o corpo
humano, o produto criaria uma
capa impermeável. ● AFP

ENSINOSUPERIOR

Renata Cafardo

A lista de aprovados da Fuvest
divulgadano iníciodomêsmos-
tra que o programa de inclusão
da Universidade de São Paulo
(USP), o Inclusp, poucomudou
até agora o perfil dos convoca-
dos paramatrícula. Em2008, o
índicedeingressantesqueestu-
daram em escolas públicas foi
de 23,5%; em 2007 eram 23,7%.
Este foi o segundo ano do In-
clusp, que dá bônus de 3% na
prova a alunos da rede esta-
dual, municipal ou federal. An-
tes do início do programa, em
2006, o índice era de 21,2%.
Os números se referem aos
aprovados na primeira chama-
da da Fuvest, que tinha 10.402
nomes. Os dados estão no site
oficial da entidade. OEstado já
haviamostradoemnovembroa
queda no número de inscritos
no vestibular provenientes de
escolaspúblicas.Elesrepresen-
tavam 32,8%, o menor porcen-
tual desde 2002. Procurada, a
USPinformouquesósepronun-
ciará após realizar estudos que
levem em conta as matrículas
finais. Algumas dezenas de
aprovados normalmente não

aparecem para matrícula, e a
Fuvest divulgamais três listas.
Os números mostram tam-
bém poucasmudanças com re-
lação à cor dos convocados.
Apesar de o Inclusp não dar
pontosespecíficosparanegros,
acreditava-se que ele pudesse
beneficiá-los, já que a maioria
estuda em escolas públicas. No
entanto, o número de negros e
pardos permanece por volta
dos 12% em2006, 2007 e 2008.

“A USP insiste no erro. No
anopassado já ficou claro que o
Inclusp não havia incluído os
alunospobresenegros”,dizum
dos coordenadores da ONG
Educafro Cleyton Borges, que
mantém cursinhos para estu-
dantes carentes. Por causa dos
resultados do primeiro ano do
Inclusp, a entidade fez uma de-
núncia ao Ministério Público,
que finaliza um inquérito sobre

a eficácia do programa. Segun-
doapromotoraresponsávelpe-
la investigação, Érika Pucci da
CostaLeal, não houve aumento
de aprovados entre a popula-
ção de baixa renda. “Entre as
famílias que têm renda abaixo
de R$ 1.500, até diminuiu o nú-
mero de ingressos.”
De acordo com ela, a investi-
gaçãopode resultar numaação
civilpúblicaquerecomendemu-
dançasàuniversidadecomrela-
ção ao programa.

MUDANÇA HISTÓRICA
O Inclusp foi a maior mudança
nos 30 anos de história da Fu-
vest. Preocupada com osmovi-
mentos crescentes pela maior
inclusão de alunos carentes, a
universidade – que sempre se
posicionou contra o sistema de
cotas – resolveubeneficiar com
pontos os alunos de escolas pú-
blicas. Historicamente, eles re-
presentavam 20% dos aprova-
dos. Na época do lançamento
doprograma,areitoraSuelyVi-
lela declarou que o objetivo era
aumentaresseíndicepara50%.
Houve confusão na divulga-
ção dos primeiros resultados
do Inclusp. A USP chegou a

anunciar um aumento de 20%
no número de aprovados com
esseperfil.Mesesdepois, osnú-
meros foram revistos e, em
agosto,apró-reitoriadegradua-
ção informou que 26% dos in-

gressantes em 2007 tinham es-
tudadoemescolaspúblicas.Es-
senúmerosereferiaàsmatrícu-
las finais, feitas depois de todas
as listas de convocados.
A coordenadora pedagógica

do Cursinho da Poli, Alessan-
dra Venturi, elogia o Inclusp,
mas acredita que ainda é difícil
atrair o vestibulando de escola
pública para a USP. A maioria
dosestudantesdocursinhotem
esse perfil. “A auto-estima de-
les é muito baixa. Muitos
achamque não vão conseguir e
sequer participam da prova.”
Alémdisso, ela diz que é clara a
falta de preparo do estudante
queterminouoensinomédiopú-
blico. “Montamosaulasbásicas
de matemática e português e
elas lotam de alunos”, conta.
“Eles não vêemao cursinho pa-
ra revisar, vêempara aprender
o que não aprenderam.”
Fernanda Makyama da Sil-
va, de 18 anos, não pôde fazer
cursinhopreparatórioeenfren-
tou a Fuvest com o que apren-
deuemtoda suavidaescolarna
rede pública. Apesar do bônus
de 3%, não passou nem para a
segunda fase de Odontologia.
“As perguntas são muito difí-
ceis de entender”, afirma. Ela
dizquenãoseanimaatentarde
novoaFuvest.“Percebiquenão
tenho preparo. Vou fazer uma
faculdade particular, que é
mais fácil de entrar.” ●

AULA–Reuniãodeplanejamento familiarnoHospital eMaternidade Interlagos, nazonasuldeSãoPaulo
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Redução de casos
de contágio entre
quem usou produto
é irrelevante

Objetivo inicial era
aumentar o número
de estudantes
carentes para 50%
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