
Para comemorar os 50 anos da
Associação Recreativa Julio
Mesquita (ARJM), que reúne
funcionários do Grupo Estado,
serárealizadaumamissanoau-
ditório da empresa. A celebra-
çãoocorreránapróximasegun-
da-feira, às 17h30. Haverá o
plantiodeumaárvorecomemo-
rativa às 17 horas. O Coral das
CriançasdaLegiãodaBoaVon-
tade acompanhará o ato, antes
e depois da missa. Às 18h45, ha-
verá confraternização de todos
os funcionários, com partilha
do bolo de 50 anos. ●

TIRA-DÚVIDAS

Atocelebra50anosde
associaçãorecreativa

Justiça nega suspensão de processo ético
contra autor de cirurgia controversa

CFM fará guia de segurança

CRONOLOGIA

9+

O secretário de Saúde de São
Paulo, Luiz Roberto Barradas
Barata,afirmouqueatransmis-
sãodecasosdediarreiano Gua-
rujá deve ter acontecido de
“pessoa apessoa”, descartando
a água e alimentação. O Institu-
to Adolfo Lutz concluiu apenas
seis resultados dos exames de
fezes dos pacientes: quatro de-
les acusaram a presença do no-
rovírus. Questionado sobre os
demais resultados, Barradas
afirmou que a análise de outras
amostras já foi iniciada, porém,
o resultado é demorado.

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, encerrará
a missão de retorno à Lua da
Nasa e privatizará o lançamen-
to de astronautas, afirmou um
funcionáriodogoverno. Aspro-
postas serão enviadas ao Con-
gresso na próxima semana. Se-
gundo o funcionário, que pediu
anonimato, a mudança poria a
Nasa“emumcaminhomaisam-
biciosoesustentável”.Congres-
sistasdo TexasedaFlórida, Es-
tados com centro espaciais, são
contrários às medidas. ● AP

Dificuldades
nãocausam
surpresa,diz
educador

www.estadao.com.br/e/a22

Diarreiafoi transmitida
depessoaapessoa

Obamanãomandará
homemdevoltaàLua

Cirurgião plástico é indiciado por homicídio

● O site do Sisu funcionará de ma-
drugada ou continua suspenso
entre a meia-noite e as 5h59?
O funcionamento do site fica sus-
penso nesse período para que as
listagens provisórias de aprovados
sejam fechadas a cada dia e a nota
de corte de cada curso, calculada

● Haverá prorrogação das inscri-
ções no Sisu caso o estudante
não consiga se cadastrar?
Por enquanto não há previsão de
prorrogação

● O MEC tomará providência para
evitar o que aconteceu ontem?
Segundo o MEC, o monitoramento
do site mostrou que não houve
travamento em nenhum momen-
to, só dificuldade de acesso. A pre-
visão é que isso se normalize nos
próximos dias. A orientação é que
o aluno continue tentando

● Se o aluno for aprovado na pri-
meira etapa, é preciso se inscre-
ver nas etapas seguintes?
Quem foi aprovado na primeira
etapa, que vai até a meia-noite do
dia 3, pode esquecer as seguintes.
A segunda e a terceira etapa são
apenas para quem não conseguiu
vaga

● Quem está cadastrado no Sisu e
não é selecionado pode concorrer
a uma bolsa pelo ProUni?
Sim, uma coisa não impede a ou-
tra. No entanto, o aluno que con-
correr ao ProUni precisa ter as
condições socioeconômicas exigi-
das, ou seja, renda familiar per
capita familiar de até 3 salários
mínimos e ter estudado em escola
pública

● Haverá uma média do Enem?
No caso do uso para as universida-
des federais, não há uma média,
apenas a nota para cada uma das
provas. A média será calculada
pelo Sisu para cada universidade
e curso, levando em conta o peso
que a instituição dará para a área

● O candidato tem como saber se
sua nota é superior aos que esco-
lheram o mesmo curso?
No primeiro dia, não. Mas a partir
do segundo dia de inscrição ele
poderá saber qual a nota de corte
de cada curso, ou seja, a nota do
pior aluno selecionado, e compa-
rar com a sua. A cada dia essa no-
ta de corte pode mudar
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Vannildo Mendes
BRASÍLIA

A Polícia Civil de Brasília indi-
ciou ontem o cirurgião plástico
Hackel Cabral por homicídio
comdoloeventual(quandooau-
tor assume o risco de matar) no
casodajornalistaLanusseMar-
tins, que morreu durante cirur-
gia de lipoaspiração. Acusado
deerromédico,Cabralpodepe-
gar de 6 a 20 anos de prisão.

O procurador Diaulas Ribei-
ro, que acompanha o caso,
aguarda o inquérito para deci-
dir se denuncia o médico e se in-
clui no processo a direção do
CentroClínicoPacini,ondeocor-
reu a cirurgia, e o anestesista.

Lanusse tinha 27 anos e se
submetiaàsegundacirurgiaes-
tética. Após sofrer perfurações
naregiãorenal, quecausaramo
rompimento de duas veias, ela
perdeu mais de 1,5 litro de san-
gue. As informações são de lau-
do do Instituto Médico-Legal
deBrasília,divulgadoontempe-
la delegada Martha Vargas, da
1ª DP, que investiga o caso.

Aopercebero erro,o médico
tentou reanimar a paciente. No
desespero,aequipefezcomque
a jornalista perdesse mais san-
gue,tornandooquadroirrever-
sível.Segundoosperitos,asper-
furações foram feitas com um

instrumento do tipo cânula. Pa-
ra a delegada, houve imperícia
do médico, que será intimado a
depor nos próximos dias.

Funcionáriosdohospitaldis-
seram que Cabral, sob profun-
do estresse emocional, tirou li-
cença médica e está sem condi-
ções de falar por enquanto. O
diretor do hospital, Mário Paci-
ni, informouemnotaque,embo-
ra o local não tenha Unidade de
Terapia Intensiva, as salas on-
de são feitas as cirurgias pos-
suem equipamentos de emer-
gência, como desfibriladores e

respiradores.
Adelegada explicouque, por

enquanto, só há indícios para
responsabilizar o cirurgião,
que fez as perfurações na pa-
cienteenão percebeu a tempo o
rompimento dos vasos sanguí-
neos, nem adotou os procedi-
mentos emergenciais adequa-
dos. Ela afirmou que foram dois
oserros.Primeiro,quandoacâ-
nula ultrapassou a cavidade ab-
dominal e atingiu os rins; de-
pois, o cirurgião não percebeu
que a paciente morria lenta-
mente,comsangramentointer-

no, que a seu ver poderia ter
sido estancado. O anestesis-
ta, segundo a delegada, teria
notado algo errado e sugeri-
do a interrupção da cirurgia,
masHackelmanteveoproce-
dimento e, com isso, “assu-
miu o risco”.

Emitido na última segun-
da-feira, dia da cirurgia, o
atestado de óbito já mostra-
va que a jornalista morrera
dechoquehipovolêmico,cau-
sadoporumahemorragia in-
terna resultante da perfura-
ção de vasos sanguíneos. ●

Jornalista sofreu perfuração renal em lipoaspiração, diz laudo do IML

Para especialista, prazo apertado do
Enem pode ter afetado o sistema

Fábio Mazzitelli
JORNAL DA TARDE
Luciana Alvarez

Especialistas em educação di-
zem que as dificuldades enfren-
tadas ontem pelos estudantes
no site do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) foram resulta-
do de um processo de implanta-
ção apressado e com falhas.

O problema, segundo eles,
foi a velocidade da mudança do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Antes usado para
medir a qualidade do ensino,
agoraaprovatambémserveco-
mo processo seletivo para o en-
sino superior.

O professor de Educação da
Universidade de São Paulo
(USP) Ocimar Munhoz Alavar-
se, especialista em avaliação
educacional, diz que os proble-
mas de ontem foram reflexo da
decisão de transformar o Enem
em vestibular nacional e do ca-
lendário apertado após a frau-
dereveladapeloEstado,que le-
vou ao adiamento do exame de
outubro para dezembro.

“Oprazoexíguopodeterafe-
tado o sistema (de seleção de va-
gas), congestionando-o. A pro-
babilidade de congestionar o
sistema é maior quando se faz
em um prazo pequeno como es-
se.Eécomplicadoacomodarto-
das essas vagas”, afirmou Ala-
varse, que lembra que muitos

dos que se inscreveram podem
não ter acesso fácil à internet
para fazer várias tentativas.

O professor da USP também
écríticodamaneiracomofoifei-
ta a transição. “Fazer isso em
um país dessa proporção foi um
passo enorme do Ministério da
Educação.Arapideznaimplan-
taçãoestáaparecendoagorano
exíguo tempo para a escolha do
curso”, disse. “Poderia ter sido
adotada uma política de forte
bonificação nas universidades
federais, um pouco do que fa-
zem Unicamp e USP.”

A professora Maria Helena
Guimarães de Castro, especia-
listaem avaliaçõese presidente
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) de 1995 a 2002, diz que a

dificuldade no acesso ao Sisu já
era esperada. “Com o Enem
adiado, os prazos apertados e a
proximidade do início do ano le-
tivo, os estudantes estão ansio-
sos e houve um acúmulo de en-
tradas no sistema”, afirmou.

Segundo ela, o problema não
foi transformar o Enem em

uma seleção nacional única
comasuniversidadesdefinindo
seuscritérios,massim amanei-
ra de implantar o processo, que
ficou “atropelada”.

“Ficou claro que será neces-
sário melhorar a aplicação, or-
ganização e divulgação dos re-
sultados”, afirmou.

RECOMENDAÇÃO
Para evitar o que ele chama de
“escolha no escuro” na seleção
devagaspela internet,oprofes-
sor Alavarse diz que o estudan-
te pode utilizar a nota média
dos que fizeram as provas do

Enem,divulgadaanteontempe-
lo MEC, como a referência na
horadeoptar por uma carreira.

“A média é uma referência
para o candidato que quer en-
trar na universidade, indepen-
dentementedocursoquevai fa-
zer.Umahipóteseétentarocur-
so que os estudantes julgam
mais viável, de acordo com a
própria nota.”

Quase metade dos 2,6 mi-
lhões de inscritos no Enem teve
notas inferiores aos 500 pon-
tos, numa escala de zero a mil,
nas quatro áreas do conheci-
mento em que foram avaliados

no Enem. “O candidato tem de
levaremcontaamédiageralpa-
ra definir o que quer fazer e on-
de quer fazer. Mas quem sai de
São Paulo e vai para Roraima,
por exemplo, tem de pensar
também em deslocamento, mo-
rar fora, etc. Isso vale para todo
mundo que quer fazer o curso
fora da sua cidade”, diz. ●

Envie suas dúvidas sobre o Enem e
o Sisu para o blog do Pontoedu

Venezuelana
é detida por
usar carimbo
de médica

SAÚDE

VÍTIMA–Lanusse Martins

INVESTIGAÇÃO

Abril: O ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, anuncia a
intenção de tornar o Enem uma
prova nacional de seleção para
todas as universidades federais

Maio:Após reunião com o con-
selho de secretários da educação,
surge a ideia de tornar o Enem
obrigatório para todos os concluin-
tes do ensino médio. A proposta
perde força nos dias seguintes

Julho: Termina a inscrição
para o novo Enem. Mas o grande
número de acessos e problemas

no site para fazer o cadastro fize-
ram com que o prazo fosse prorro-
gado. Mesmo assim, o total de
inscritos, 4,5 milhões, fica abaixo
da expectativa do MEC

Agosto: Justiça determina
reabertura das inscrições, motiva-
da por ação do Ministério Público
que contesta obrigatoriedade do
CPF no cadastro

Setembro: Candidatos re-

clamam da distância dos locais de
prova. Alguns foram colocados a
50 quilômetros de suas residên-

cias. Inep admite problema

Outubro: ‘Estado’ denuncia
vazamento do Enem. Funcionários
da gráfica onde os cadernos de
questões foram impressos furta-
ram o exame. MEC cancela a pro-
va e adia para dezembro

Novembro: MEC lança
campanha para resgatar imagem
do Enem

Dezembro: Inep divulga
gabarito errado. Dias depois, presi-
dente do órgão se demite
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A Justiça Federal de Goiás ne-
gouontemaomédicoÁureoLu-
dovico de Paula – criador da ci-
rurgia que promete a cura do
diabete – pedido de liminar pa-
ra suspender o processo ético
que ele enfrenta no Conselho
Regional de Medicina de Goiás

(CRM-GO). Com isso, o proces-
so continua.

No dia 22, De Paula entrou
com uma ação contra o CRM-
GO e sua ex-paciente Daliana
Kristel – autora da denúncia
que deu origem à sindicância.
Daliana, que depôs ontem pela

primeira vez, alega não ter sido
informadapelomédico docará-
ter experimental da cirurgia.

Na ação, De Paula aponta ir-
regularidades na instauração
do processo disciplinar e pede a
suspensãoatéopronunciamen-
to daCâmara Técnica de Cirur-

gia Bariátrica do Conselho
Federal de Medicina.

O presidente do CRM-
GO, Salomão Rodrigues Fi-
lho, afirmou ao Estado que a
sindicância cumpre todos os
trâmites legais. Em sua deci-
são, o juiz Fernando Gomes
diz que o prosseguimento do
processoseriaumaoportuni-
dade para o médico eviden-
ciar a lisura de sua conduta
profissional. Procurado pela
reportagem, De Paula prefe-
riu não se manifestar. ● K.T.

REPRODUÇÃO

Aluno deve ficar
atento à nota
média na hora de
escolher o curso

●●● Após a divulgação de mais
uma morte relacionada à lipoaspi-
ração, o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) anunciou que vai
elaborar um protocolo de segu-
rança para cirurgias plásticas.

O documento será uma espé-
cie de guia para médicos e pa-
cientes, com orientações sobre
exames pré-operatórios, aneste-
sia, indicações cirúrgicas e reco-
mendações de como devem ser
as condições do local de atendi-
mento e o acompanhamento pós-
operatório.

“Todas essas orientações já

são amplamente conhecidas
na comunidade médica, não
há novidades. O que vamos
fazer é consolidar todas as
informações em um guia”, ex-
plicou o presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca, Sebastião Guerra.

A entidade vai elaborar o
protocolo em parceria com a
Câmara Técnica de Cirurgia
Plástica do CFM. O coordena-
dor dos trabalhos, Antonio Pi-
nheiro, diz que o documento
deve estar pronto em quatro
meses. ● KARINA TOLEDO

Bruno Boghossian
RIO

A médica venezuelana Lau-
ra Constanza Torrente Gon-
zalez, de 30 anos, foi indicia-
da por falsidade ideológica
por ter usado o carimbo de
uma médica brasileira du-
rante o transporte de um pa-
ciente em ambulância no
Rio. Ela foi detida no Hospi-
tal do Andaraí, após funcio-
nários desconfiarem de sua
atitude por não seguir proto-
colos básicos.

Segundo policiais, uma
médica identificada como
Roberta deveria acompa-
nhar o paciente na ambulân-
cia, mas ela teria passado
malenãoparticipoudotrans-
porte. A venezuelana fez a
transferência e se identifi-
cou com seu nome verdadei-
ro,masusouocarimbodeRo-
berta nas fichas do paciente.

Lauratemcarteiradeiden-
tidade de estrangeiro tempo-
rária e está no Brasil para um
curso de pós-graduação.

Osadvogadosdavenezue-
lana disseram à polícia que
ela é formada em Medicina,
mas não tem permissão para
exercer a atividade no País.
A defesa afirmou que ela não
realizouprocedimentomédi-
co, o que seria crime de exer-
cício ilegal da profissão.

O Conselho Regional de
Medicina do Rio (Cremerj)
informou que os cursos de
pós-graduação são obriga-
dos a enviar uma lista de alu-
nosestrangeirosaoórgãopa-
ra designar um médico res-
ponsável pela conduta. “Ela
não poderia sequer estar na
ambulância como médica”,
diz presidente do Cremerj,
Luís Fernando Moraes. ●

A22 VIDA& SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2010
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
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