
POLUIÇÃO
Morar perto de avenida
aumenta risco de asma
Pesquisadores da Clínica Mayo,
nos Estados Unidos, concluí-
ram que bebês e crianças que
moram perto de grandes aveni-
das, cruzamentos movimenta-
dos ou rodovias têm até 70%
mais chances de desenvolve-
rem asma durante a vida. O estu-
do usou dados de 3,970 pessoas
que nasceram entre 1976 e 1979.
O objetivo do trabalho foi en-
tender o impacto do meio am-
biente na saúde da população e
alertar pediatras sobre a melhor
forma de orientar as famílias a
diminuir problemas respirató-
rios nas crianças.

VACINAÇÃO
Adultos de 30 a 39 anos
devem se vacinar

Começa hoje a última etapa da
campanha de vacinação contra
a gripe suína. Pessoas de 30 a 39
anos devem ser imunizadas. Na
capital, 434 unidades básicas de
saúde aplicam a vacina, das 8 às
17 horas. Crianças entre seis
meses e um ano e 11 meses e pa-
cientes com doenças crônicas,

além dos jovens entre 20 e 29
anos, já foram alvo da campa-
nha, mas ainda podem ir aos
postos se ainda não se imuniza-
ram.

CIÊNCIA
Neurônios fazem pai
reconhecer filho

A capacidade dos genitores
masculinos de reconhecer seus
descendentes mesmo depois de
adultos está ligada à geração de
novos neurônios no hipocampo
e nas regiões do cérebro relacio-
nadas com memória e olfato, de
acordo com um novo estudo
realizado com camundongos na
Universidade de Calgary (Cana-
dá). /EFE
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Prevenção inclui jogos
reais e lazer fora de casa

Lisandra Paraguassú /BRASÍLIA

Um levantamento feito pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento So-
cial a pedido do Estado mostra

que em 18 cidades com mais de
500 mil habitantes o acompanha-
mento sobre as contrapartidas
de saúde do Bolsa Família é feito
em menos de 50% das famílias
beneficiadas. A situação pior
ocorre em São Paulo.

Os municípios devem verifi-
car o cumprimento de consultas
de pré-natal para gestantes e a
vacinação de menores de seis
anos. No entanto, na cidade
mais rica do País, São Paulo: ape-

nas 21,2% dos beneficiários res-
ponde pelas contrapartidas.

Desde o ano passado, o gover-
no paulistano vem sendo cobra-
do por cadastrar apenas a meta-
de das famílias que poderiam es-
tar no programa.

De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca, o cadastro paulistano deveria
prever 327 mil famílias abaixo da
linha da pobreza, mas a capital
tem apenas 170 mil.

No caso das contrapartidas de
saúde, o acompanhamento não
é feito porque a prefeitura tam-
bém deixa a desejar em outros
programas, o Saúde da Família e
os Agentes Comunitários de Saú-

de.
Apenas 1/3 da população pau-

listana é coberta pelos progra-
mas, o que dificulta a verificação
dos cartões de vacinação e pré-
natal e o fluxo de informações.
“Esse é o principal problema na
área de saúde. Sem o PSF ou os
agentes comunitários os municí-
pios não conseguem chegar na
população mais pobre”, explica
a secretária de renda e cidadania
do MDS, Lúcia Modesto.

Outras cidades, no entanto,
conseguem se sair um pouco me-
lhor mesmo com uma cobertura
quase nula do PSF. É o caso do
Rio de Janeiro, onde o PSF aten-
de apenas 9% da população e as
contrapartidas de saúde de
35,6% dos beneficiários são veri-

ficados. O município faz um uso
maior dos postos de saúde,

Em resposta por e-mail, a Se-
cretaria de Assistência Social do
município de São Paulo afirma
que há um problema de “retorno
da rede de saúde” porque o siste-
ma de informações dos postos
são diferentes e não se reconhe-
cem, mas que o município está
desenvolvendo um sistema úni-
co, informou o órgão.

A prefeitura ainda questiona o
porcentual informado pelo mi-
nistério, mas não informa qual
seria o correto. Apenas explica
que as famílias são convocadas
por carta a comparecerem às uni-
dades básicas de saúde, mas
“muitas não respondem à convo-
cação”.

RELIGIÃO
Papa em Portugal terá
transmissão online
A visita do papa Bento XVI ao
Santuário de Fátima, em Portu-
gal, será transmitida pela inter-
net, no site www.fatima.pt. A
decisão foi adotada pela organi-
zação do local após pedidos de
fiéis, que não poderão acompa-
nhar a cerimônia. A visita do
papa a Portugal, com duração
prevista de quatro dias, deverá
começar amanhã. Além do San-
tuário de Fátima, ele deverá visi-
tar a cidade do Porto e a capital,
Lisboa. Bento XVI celebrará o
aniversário da aparição de Nos-
sa Senhora a três crianças pasto-
ras em 1917. /EFE

SINAIS DE ALERTA

Leia. Idosos poderão ser mais
afetados pela gripe suína

SP tem o pior acompanhamento
sobre a saúde no Bolsa Família

● Falha

O Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos (Cespe), da
Universidade de Brasília, não
conseguiu aplicar a prova do
concurso da Caixa Econômica
Federal para nível médio, on-
tem à tarde, na Universidade
Veiga de Almeida (UVA), no
Rio de Janeiro, e nas Faculda-
des Metropolitanas Unidas
(FMU), em São Paulo.

Segundo o órgão, vários can-
didatos apresentaram-se nos
locais errados, causando tumul-
to e inviabilizando exame.

“Não foi possível aplicar as

provas nessas escolas tendo
em vista que candidatos que
fariam provas em outros locais
compareceram erroneamente
às escolas citadas e impediram,
mediante tumulto, a realização
das provas, apesar dos esforços
das equipes locais”, afirma no-
ta divulgada pelo Cespe.

Nos demais locais a aplica-
ção das provas correu normal-
mente.

O Cespe informou ainda que
será aberta uma investigação
para apurar por que os candida-
tos erraram o local da prova.

CRISTIANO DE ABREU
psicólogo da USP
“O córtex pré-frontal não está
plenamente desenvolvido, então
as crianças têm dificuldade em
conter os impulsos”

blogs.estadao.com.br/fabiane-leite

Roberta Pennafort / RIO

Aos doze anos, Derek era um me-
nino a quem o pai, William, con-
siderava normal: aluno regular,
com amigos na vizinhança, que
jogava futebol e passeava com a
família. Na passagem para os tre-
ze, mudou. Não pisa mais na rua
e só quer ficar diante do compu-
tador. Quando avistam William,
os outros garotos perguntam “E
aí, cadê o vício?” As crianças per-
ceberam o que Derek se recusa a
ver: ele tem uma relação de de-
pendência com o computador,
jogando por oito horas diárias.

O menino evita qualquer ativi-
dade que o faça desgrudar da te-
la, até mesmo ir ao banheiro e
comer. “O jogo virou prioridade
na vida dele. Estamos num beco
sem saída”, conta William, técni-
co em refrigeração que, como a
mulher, passa o dia fora. Preocu-
pado, o casal levou Derek à Santa
Casa de Misericórdia do Rio, que
montou o primeiro serviço do
País especialmente voltado a
crianças e adolescentes viciados
em jogos e internet. “Abrimos as
inscrições e em um mês 50 pes-
soas apareceram”, conta o psi-
quiatra Gabriel Bronstein, coor-
denador do núcleo.

Das 50, dez foram diagnostica-
das como dependentes, e estão
fazendo sessões de terapia. Uma
nova triagem deve ser feita no
segundo semestre. Quem tiver
ansiedade, depressão, transtor-
no de déficit de atenção ou outra
comorbidade receberá trata-
mento – em muitos casos há liga-
ção entre a dependência e uma
condição pré-existente.

Antes de conhecer o Mu, jogo
com cavaleiros, feiticeiros e gla-
diadores, Derek não destoava de
seus pares. Quando perceberam
que a dedicação estava excessi-
va, os pais vetaram o computa-
dor. Ele revoltou – e começou a
passar as tardes na lan houve.
“Ele deixava de comprar meren-
da para ir a lan house, e emagre-
ceu”, conta o pai.

Derek não gosta mais dos fins
de semana e feriados – é quando
os pais ficam em casa e regulam a

rotina. Ele não percebe o exage-
ro. “Não acho muito tempo.”

Lucas, de 15 anos, outro que
passa oito horas conectado, e
que também foi levado à Santa
Casa, pensa como ele. “O jogo
não me prejudica em nada.” O
menino resistiu a ser levado ao
psiquiatra. “Isso é para quem
tem parafuso a menos.” O que
fascina Lucas são os jogos de
combate. A mãe, a enfermeira Pa-
trícia, se preocupa com o fato de

ele deixar de se relacionar com o
mundo real. “Ele está isolado.”

Na Santa Casa, Derek e Lucas
responderam a questões sobre o
desejo de estar conectado, a irri-
tação quando alguém lhe pertur-
ba durante o jogo e o vazio que
sente sem o computador.

Segundo o psicólogo Cristia-
no Nabuco de Abreu, crianças
não têm maturação cerebral pa-
ra lidar com alguns estímulos.
“O córtex pré-frontal não está
plenamente desenvolvido nas
crianças, então elas têm dificul-
dade em conter os impulsos”,
diz. Há quatro anos ele acompa-
nha jovens e adultos viciados em
internet no serviço coordenado
pelo Instituto de Psiquiatria da
USP. Há núcleos com atendi-
mentos semelhantes na Unifesp
e nas PUCs de São Paulo e do Rio
Grande do Sul.

● Comportamento
Falta de interesse em atividades
fora do mundo digital, mentiras
constantes para a família para
encobrir envolvimento com as
atividades online, faltas à esco-
la e a outros compromissos, irri-
tabilidade e ansiedade por não
usar o computador, falta de
interesse por passeios e festas
com amigos, problemas no rela-
cionamento social

● Problemas físicos
Taquicardia durante o dia, obesi-
dade ou subnutrição devido à
má alimentação dentro da lan
house, sono constante na aula,
baixo rendimento escolar ou no
trabalho, comprometimento na
postura, lesões por esforços
repetitivos (conhecida como
LER), esforço na visão por conta
da luz do monitor

● Tratamento
Sessões de terapia, remédios e
tratamento de outros proble-
mas geralmente associados,
como depressão e ansiedade

CONCURSO

● Desenvolvimento

Acompanhamento de saúde dos
beneficiários do Bolsa-Família é
falho na maior parte das cidades

50%
Das famílias que recebem o bene-
fício não têm as contrapartidas de
saúde: pré-natal e vacinação das
crianças
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Dependência do computador afasta
crianças e adolescentes do mundo real

Estudos apontam que entre 5% e
8% dos usuários tendem a desen-
volver dependência do computa-
dor – o que no Brasil significa al-
go em torno de 4 milhões de pes-
soas. Quando se trata de crian-
ças e adolescentes, algumas for-
mas de prevenção são: não dei-
xar a máquina no quarto, e sim
numa área de uso comum da ca-
sa, oferecer jogos reais, e não vir-
tuais, além de atividades de lazer
fora de casa, como passeios ao ar
livre e idas ao cinema.

O psiquiatra Gabriel Brons-

tein trabalha com quadros de de-
pendência há três anos e já co-
nheceu situações extremas, co-
mo o de um rapaz de 17 anos, fun-
cionário de uma oficina, que gas-
tava o salário na lan house.

Sua mãe foi até a loja e supli-
cou para que o dono não o deixas-
se mais entrar lá. Outro, de 15
anos, era entregador de super-
mercado e deixava de fazer as en-
tregas para jogar. Foi demitido.

Bronstein viu ainda casos de
crianças que pararam de viajar
com os pais nas férias porque

não queriam se distanciar do
computador. “Nem sempre o
prejuízo é visível, por isso é co-
mum os pais demorarem a perce-
ber.” As situações podem ser tão
graves quanto as dos dependen-
tes de drogas e álcool – o que mo-
ve todo dependente, afinal, é a
busca pelo prazer.

Conforme se vai jogando,
ocorre liberação de dopamina
no sangue, o que faz com que se
queira mais horas ao computa-
dor. Além da psicoterapia, o tra-
tamento pode incluir medicação
e orientação aos pais, que preci-
sam se mostrar parceiros da
criança. Não é necessário tirar
completamente o computador,
como nos casos de alcoolismo.
O importante é a recuperação de
seu uso de modo saudável.

estadão.com.br

Candidatos não conseguem fazer
prova da Caixa Econômica Federal

TASSO MARCELO/AE

Dados do Ministério do
Desenvolvimento dizem
que, na capital, prefeitura
monitora apenas 21% das
famílias beneficiadas

Saúde. Primeiro serviço do País especialmente voltado a crianças e adolescentes viciados em jogos e internet atraiu 50 interessados
em apenas um mês; comportamento pode estar associado à depressão e ansiedade e pode ser tratado com terapia e medicamentos

Exagero. Derek de Souza, de 13 anos, passa a tarde toda no computador e se recusa a sair de casa ou brincar com amigos

%HermesFileInfo:A-14:20100510:

A14 SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

silvanaprado
Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A14.




