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Plano de inclusão não altera perfil da USP
Após dois anos do Inclusp, índice de alunos egressos da rede pública fica em 23,5%; em 2006, taxa era de 21,2%
Renata Cafardo

A lista de aprovados da Fuvest
divulgada no início do mês mostra que o programa de inclusão
da Universidade de São Paulo
(USP), o Inclusp, pouco mudou
até agora o perfil dos convocados para matrícula. Em 2008, o
índicedeingressantesque estudaram em escolas públicas foi
de 23,5%; em 2007 eram 23,7%.
Este foi o segundo ano do Inclusp, que dá bônus de 3% na
prova a alunos da rede estadual, municipal ou federal. Antes do início do programa, em
2006, o índice era de 21,2%.
Os números se referem aos
aprovados na primeira chamada da Fuvest, que tinha 10.402
nomes. Os dados estão no site
oficial da entidade. O Estado já
havia mostrado em novembro a
queda no número de inscritos
no vestibular provenientes de
escolaspúblicas.Eles representavam 32,8%, o menor porcentual desde 2002. Procurada, a
USPinformouquesósepronunciará após realizar estudos que
levem em conta as matrículas
finais. Algumas dezenas de
aprovados normalmente não

aparecem para matrícula, e a
Fuvest divulga mais três listas.
Os números mostram também poucas mudanças com relação à cor dos convocados.
Apesar de o Inclusp não dar
pontos específicos para negros,
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% em 2006, 2007 e 2008.

a eficácia do programa. Segundo a promotora responsávelpela investigação, Érika Pucci da
Costa Leal, não houve aumento
de aprovados entre a população de baixa renda. “Entre as
famílias que têm renda abaixo
de R$ 1.500, até diminuiu o número de ingressos.”
De acordo com ela, a investigação pode resultar numa ação
civilpúblicaquerecomendemudançasàuniversidadecomrelação ao programa.

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

MUDANÇA HISTÓRICA

“A USP insiste no erro. No
ano passado já ficou claro que o
Inclusp não havia incluído os
alunos pobres e negros”, diz um
dos coordenadores da ONG
Educafro Cleyton Borges, que
mantém cursinhos para estudantes carentes. Por causa dos
resultados do primeiro ano do
Inclusp, a entidade fez uma denúncia ao Ministério Público,
que finaliza um inquérito sobre

O Inclusp foi a maior mudança
nos 30 anos de história da Fuvest. Preocupada com os movimentos crescentes pela maior
inclusão de alunos carentes, a
universidade – que sempre se
posicionou contra o sistema de
cotas – resolveu beneficiar com
pontos os alunos de escolas públicas. Historicamente, eles representavam 20% dos aprovados. Na época do lançamento
doprograma, areitoraSuelyVilela declarou que o objetivo era
aumentaresse índice para50%.
Houve confusão na divulgação dos primeiros resultados
do Inclusp. A USP chegou a

SEM MUDANÇAS
Perfil dos aprovados na primeira chamada do vestibular da USP
nos últimos anos
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O programa de inclusão da USP, Inclusp, começou a funcionar em 2007
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anunciar um aumento de 20%
no número de aprovados com
esse perfil. Meses depois, os números foram revistos e, em
agosto,apró-reitoriadegraduação informou que 26% dos in-
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Só 43% dos paulistanos
planejaram ter filhos
Pesquisa do Ibope com 900 pessoas revela discrepância entre discurso
e prática: 96% se dizem a favor dos métodos de planejamento familiar
MARCELO XIMENEZ/AE

SAÚDE
Emilio Sant’Anna

A maioria dos paulistanos têm
filhos sem planejar. Pesquisa
do Ibope, realizada com 900
pessoas maiores de 16 anos, em
nove hospitais estaduais na cidade de São Paulo, aponta que
96% dos entrevistados são a favordosmétodosdeplanejamento familiar. Mesmo assim, apenas 43% dos que tiveram filhos
afirmam que isso foi planejado.
A preocupação em evitar
umagravidezindesejada, quando existe, também parece ser
parcial. O levantamento do Ibope mostra que em 13% dos casos o planejamento valeu apenas para o primeiro filho. Os demais “aconteceram”.
Afrase écomumentreas pessoas que freqüentam as palestras do grupo de planejamento
familiarnoambulatório do Hospital Maternidade Interlagos,
daSecretariadeEstado daSaúde, na zona sul da capital. São
duas sessões em que cerca de
30 pessoas, homens e mulheres
– muitos deles casais –, procuram uma forma de se prevenir
de outra gravidez indesejada.
Elas têm entre 20 e 40 anos e
aprendem ali noções básicas de
prevenção. Ouvidos atentos ao
quedizaassistentesocial Solange Batista de Souza, a aula começa com os alunos em silêncio,tímidosem mostrar a curiosidade por aquilo que ainda não
conhecem.
Aos poucos, os alunos dão
uma boa mostra do que a pesquisa do Ibope identificou: “Todos têm uma condição social
precária e desconhecem as formas de contracepção”, descreve Solange.
Quantoaos métodosanticoncepcionais utilizados, segundo
o levantamento, apenas 46%
dos entrevistados haviam usadocamisinha nos12meses anteriorese31%tomarampílulasanticoncepcionais. A injeção anticoncepcionalfoirealidadenoúltimo ano para 13% das mulheres, e a pílula do dia seguinte,
para 7%. Outros 7% disseram
ter feito uso da tabelinha nos últimos 12 meses, e 3% utilizaram

gressantes em 2007 tinham estudado em escolas públicas. Essenúmerosereferiaàsmatrículas finais, feitas depois de todas
as listas de convocados.
A coordenadora pedagógica

FEBRE AMARELA

Confirmada
mais uma morte
O Ministério da Saúde confirmou ontem mais um caso
de morte em decorrência
da febre amarela. O caso
ocorreu em dezembro de
2007, em Mato Grosso, e é
o segundo do Estado. Com
essa confirmação, agora
são 31 casos da doença confirmados no País que resultaram em 16 óbitos. Goiás
continua sendo o Estado
com o maior número de
casos, com 19 confirmações e 12 mortes. Três mortes, em GO, MT e Mato
Grosso do Sul continuam
sendo investigadas pelas
autoridades. No Paraguai,
há 7 mortes resultantes da
doença já confirmadas.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

do Cursinho da Poli, Alessandra Venturi, elogia o Inclusp,
mas acredita que ainda é difícil
atrair o vestibulando de escola
pública para a USP. A maioria
dosestudantes docursinhotem
esse perfil. “A auto-estima deles é muito baixa. Muitos
acham que não vão conseguir e
sequer participam da prova.”
Além disso, ela diz que é clara a
falta de preparo do estudante
queterminouoensinomédiopúblico. “Montamos aulas básicas
de matemática e português e
elas lotam de alunos”, conta.
“Eles não vêem ao cursinho para revisar, vêem para aprender
o que não aprenderam.”
Fernanda Makyama da Silva, de 18 anos, não pôde fazer
cursinhopreparatório eenfrentou a Fuvest com o que aprendeu em toda sua vida escolar na
rede pública. Apesar do bônus
de 3%, não passou nem para a
segunda fase de Odontologia.
“As perguntas são muito difíceis de entender”, afirma. Ela
diz que não se anima a tentar de
novoa Fuvest.“Percebi quenão
tenho preparo. Vou fazer uma
faculdade particular, que é
mais fácil de entrar.” ●

PESQUISA

Fracassa teste
com pacientes
de gel antiaids
à base de algas
JOHANESBURGO

Umgel vaginal destinado a impediratransmissãodovírusdaaids
é ineficaz, segundo os resultados
dos primeiros testes médicos do
produto, anunciados ontem, na
África do Sul. O Carraguard, um
gel microbicida desenvolvido peloConselhodaPopulação,umaorganização especializada em pesquisas médicas, foi submetido a
testes clínicos durante três anos.
Osbateriasdeavaliaçãodoproduto estavam em estágio 3, último
passo antes da homologação.
“São os primeiros testes de
ummicrobicidaquechegaramao
estágio 3 sem riscos sanitários”,
explicou ontem, em Johanesburgo, Khatija Ahmed – responsável
pela pesquisa.
INOFENSIVO E INÓCUO

Exames não estão
regularizados

AULA – Reunião de planejamento familiar no Hospital e Maternidade Interlagos, na zona sul de São Paulo

Beber todo dia é mais comum que fumar
Pesquisa do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), da Secretaria de Estado da Saúde, identificou que o hábito de consumir bebidas alcoólicas diariamente é
mais comum que fumar com essa
mesma freqüência.
O levantamento foi realizado
na capital, em 2007, com 339
pessoas, em locais de grande circulação, como Parque da Luz,
Pátio do Colégio e Avenida Paulista. Do total de entrevistados, 250
(73,7%) afirmaram já terem feito

uso de álcool na vida, e 28% dessas pessoas disseram que tomaram bebidas alcoólicas diariamente ou quase todos os dias nos últimos três meses.
Já dos 66,3% que já experimentaram cigarros ou derivados
de tabaco, 12,4% afirmaram que
fumam diariamente.
Em terceiro lugar no uso freqüente de substâncias psicoativas ficou a maconha. Dos 23,6%
que informaram já ter experimentado a droga, 4,72% fumam diariamente. Dos que já experimen-

taram cocaína ou crack,
3,24% afirmam que usam essas drogas todos os dias.
Para o levantamento foi
utilizado o teste Assist (Alcohol, Smoking and Substance
Involvement Screening), que
consiste na aplicação de um
questionário para identificar
rapidamente o perfil do uso de
substâncias psicoativas. Pessoas com alto grau de dependência foram encaminhadas a
serviços especializados de
saúde para tratamento. ●

o Dispositivo Intra-Uterino
(DIU). Somente 19% fizeram cirurgia de esterilização, dos
quais a maioria mulheres – 14%.
Na ambulatório da Maternidade Interlagos, o resultado é
diferente. Em 2007, 300 homens fizeram vasectomia na
unidade de saúde. Isso corresponde a 50% das cirurgias de
esterilização feitas ali.

menteenvolve problemas como
a falta de adaptação”, diz. O resultado é a interrupção de uso.
O problema, segundo ela, podeseraindamaior , pois“as pessoas com menor escolaridade
são ainda mais difíceis de serem encontradas dentro da rede pública, onde a pesquisa foi
realizada”, afirma.

ças e pagar os R$ 250 do aluguel, faz faxina aos sábados e
domingos.No resto da semana, trabalha como copeira
no gabinete do secretário de
Estado da Saúde, Luiz RobertoBarradas. “Umasecretáriadelámeindicouoambulatório para que eu consiga
fazer a laqueadura”, diz.
Para ir até lá, Cláudia teve
defazerumaescolha.Funcionária terceirizada, a preocupação dela era conseguir um
atestado que justificasse sua
falta no trabalho. Disso depende a cesta básica que recebe no final do mês. “Não
consegui o atestado, apenas
uma declaração”, diz. ●

●● ●

QUEBRA DE PARADIGMA
ADAPTAÇÃO

Paraacoordenadoradeplanejamentofamiliar da secretaria estadual,TâniaLago,umdosprincipais problemas que essas pessoas enfrentam é a descontinuidade no uso dos métodos. “Fazer a anticoncepção continua-

Uma delas venceu essa barreira. Com três filhos e 24 anos, a
últimacoisa queClaudia Almeida Santos deseja é mais um filho. Viúva há 4 meses, estudou
apenas até a 5ª série.
Hoje, recebe pouco mais de
R$ 350. Para criar as três crian-

O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
USP informou ontem que
só na semana que vem deve ocorrer a completa regularização dos exames suspensos na semana passada
em razão de falta de ar-condicionado e de contaminação em laboratório da unidade. O diretor da Divisão de
Laboratórios do HC, Marcelo Burattini, havia dito que a
situação estaria equacionada ontem. Ainda de acordo
com ele, se o prazo fosse
cumprido, apenas 700 exames seriam afetados. Com
a mudança, o número de
prejudicados pode crescer.
MEDICAMENTOS

Anvisa suspende
lote do Utoral
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
suspendeu, na semana, passada, o comércio e uso do
lote E668607 do medicamento contra o câncer Utoral (fluorouracila), do laboratório Meizler Biopharma. A
empresa informou à Anvisa
sobre a possibilidade da
ocorrência de eventos adversos não descritos na bula do remédio. Ontem, a
agência não informou quais
seriam as reações adversas
e o laboratório não se manifestou. Segundo a agência,
há outras drogas no mercado que podem substituí-lo.

O estudo demonstrou que o gel é
“inofensivo para uso vaginal durante dois anos” mas foi “incapaz
derevelarsuaeficáciaparaaprevenção do HIV em homens e mulheres”. Carraguard, um gel sem
cheiroesemgosto,criadocombaseemumderivadodealgas,havia
obtido resultados promissores
emlaboratório, impedindo a con-

Redução de casos
de contágio entre
quem usou produto
é irrelevante
taminação de células sadias. No
entanto, o processo não se reproduziu em seres humanos.
Osensaiosclínicos,feitosentre
março de 2004 e março de 2007,
contaram com a participação de
6.202 mulheres em três centros
de saúde da África do Sul, o país
mais afetado no mundo pela aids,
com 5,5 milhões de pessoas soropositivas, em uma população de
48 milhões de habitantes.
Nogrupodemulheresqueutilizaram o Carraguard, houve 134
novos casos de infecção, ante os
151 que foram submetidas a um
placebo. Essa pequena diferença
“nãoésignificativaemtermosestatísticos”, disse Khatija.
Pesquisadoresavaliamaeficácia de um gel antiaids há mais de
dez anos. O Centro de Pesquisas
sobre Doenças Infecciosas da
Universidade de Laval, no Canadá, apresentou em novembro de
1997oquedenominoude“preservativo invisível”, um tipo de gel
que protegeria do contágio da aids e de outras doenças venéreas.
Preparado com um polímero líquido não tóxico que se solidifica
quando em contato com o corpo
humano, o produto criaria uma
capa impermeável. ● AFP

