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Em março deste ano, houve
o registro de um dos piores
surtos em cruzeiros no Brasil
– 310 passageiros foram con-
taminados pelo norovírus,
que causa diarreia e vômitos,
quando estava em Búzios, no
litoral fluminense. O navio
passou por desinfecção, mas,
na semana seguinte, 47 pes-
soas adoeceram em um novo
cruzeiro, na mesma embarca-
ção. Não foi possível confir-

mar se algum passageiro em-
barcou contaminado ou se a
virose teve início no navio.

Em 2009, pelo menos cin-
co casos de intoxicações pro-
vocadas por vírus ou bacté-
rias ocorreram em cruzeiros
na costa brasileira, provocan-
do vômitos, diarreias e dores
abdominais. Além disso, fo-
ram registradas pelo menos
quatro mortes, provocadas
por motivos diversos.

Anvisa ordena retenção
da receita de antibiótico

Luciana Alvarez

Ainda muito atrás de países de-
senvolvidos na proporção de
doutores em relação ao total da
população, o Brasil está na van-
guarda mundial da tendência de
ter mais mulheres que homens
conquistando o título.

Enquanto em diversos países
as mulheres ainda estão se apro-
ximando do patamar de douto-
res homens, desde 2004 as brasi-
leiras são maioria na conclusão
de doutorados a cada ano.

Segundo o mais recente estu-
do demográfico do Centro de

Gestão de Estudos Estratégicos
(CGEE), ligado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, em 2008 o
País ganhou 11 mil doutores, sen-
do que 51,5% foram, na verdade,
doutoras.

A relação homens/mulheres é
semelhante em todas as regiões,
com exceção do Norte, onde elas
ainda não atingiram a marca mas-
culina e representam 47,8% do
contingente total.

“No total, o Brasil é o terceiro
país do mundo com maior pro-
porção de formação de douto-
ras. Ficamos atrás apenas de Por-
tugal e Itália”, afirmou Antonio

Carlos Filgueira Galvão, um dos
diretores do estudo.

Mesmo em campos do conhe-
cimento tradicionalmente domi-
nados por homens, as pesquisa-
doras brasileiras conquistaram
seu espaço. Aos 30 anos, Denise
Lazzeri Bombonatti completou
em agosto seu doutorado pela Es-
cola Politécnica da Universida-
de de São Paulo (Poli-USP), na
área em desenvolvimento de sof-
twares.

Eladiz que, apesar de as mulhe-
res ainda serem minoria na área,
não se lembra de ter vivido episó-
dios de discriminação. “Nunca

senti preconceito por ser mu-
lher.”

A vocação para as disciplinas
de exatas vem desde criança; o
desejo de fazer pesquisa, desde a
faculdade. “Fiz iniciação científi-
ca durante a faculdade de Ciên-
cias da Computação, comecei o
mestrado assim que me formei e
logo em seguida entrei no douto-
rado”, conta.

Em paralelo à vida acadêmica,
Denise sempre atuou no merca-
do de trabalho. “Desde a faculda-
de fazia estágio, nunca fiquei só
com bolsa. Acho importante
aliar essas duas visões diferen-

tes. Elas se complementam.”
Hoje, Denise faz consultorias

para empresas, mas não preten-
de parar de estudar. “Ainda es-
tou como pesquisadora do Labo-
ratório de Tecnologia de Softwa-
re (na Poli) e pretendo começar
um pós-doutorado em breve. Só
preciso trabalhar um pouco na
ideia antes.”

Conciliar carreira acadêmica,
emprego e vida pessoal tem sido
um desafio, mas Denise não re-
clama. “Precisa, sim, de muita de-
dicação, mas nunca passou pela
minha cabeça desistir do mestra-
do ou do doutorado. Só gostaria
que meu dia tivesse mais horas”,
brinca. “Durante o doutorado eu
casei e montei apartamento co-
mo todo mundo.”

Clarissa Thomé / RIO

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) conclui
um guia de conduta para navios
de cruzeiro. A intenção é padro-
nizar exigências sanitárias nos
portos. A primeira versão foi
apresentada ao setor no início
do mês, quando começou a tem-
porada de cruzeiros. Mas agên-
cias e operadoras de cruzeiros
ainda podem fazer sugestões.

O documento final só valerá
para a próxima temporada, en-
tre outubro de 2011 e maio de
2012. É dividido em dois capítu-
los. O primeiro trata da vigilân-
cia epidemiológica, que define
critérios para declaração de sus-
peita de surto a bordo, explica
como são feitas as notificações e
determina regras como limpeza
do navio, higiene dos passagei-
ros e da tripulação e isolamento.

O segundo capítulo traz re-
gras de vigilância, com normas

que vão do armazenamento de
água à temperatura mínima em
que o alimento deve ser manti-
do. “Somos fiscais. Mas quem
faz o controle sanitário é a pró-
pria tripulação. É importante
que conheçam as regras e as apli-
quem”, afirmou Fábio Miranda
da Rocha, especialista em regula-
ção e vigilância sanitária da Ge-
rência-Geral de Portos, Aeropor-
tos e Fronteiras da Anvisa.

Expansão. A preocupação da
Anvisa tem a ver com o cresci-
mento do setor. Em 2001, 6 na-
vios transportaram 127 mil pes-
soas. Nesta temporada, a previ-
são é de que 886 mil passageiros
viajem em 20 navios pela costa
brasileira. “O navio é como uma
minicidade. São 5 mil, 6 mil pes-
soas confinadas. Algumas terão
diarreia, outras, gripe, e o am-
biente onde elas estão contribui
para a contaminação: os passa-
geiros comem e bebem demais,
expõem-se ao sol. Tudo isso bai-
xa a imunidade”, diz Rocha.

A aproximação da Anvisa com
as empresas internacionais do-
nas dos navios começou na tem-
porada passada, o que permitiu a
ampliação do número de notifi-
cações de casos de doenças a bor-

do – passou de 500 para 4,4 mil
na temporada passada. Episó-
dios de diarreia corresponde-
ram a 70% das notificações.

“Padronizar as operações vai
agilizar o trabalho da Anvisa,
manter o controle sanitário e re-
duzir o risco nas embarcações. As

normas existem, mas é impor-
tante que sejam divulgadas”,
diz o diretor executivo da Fe-
deração Nacional das Agên-
cias de Navegação Marítima,
André Zanin. Sugestões po-
dem ser enviadas para navios-
decruzeiro@anvisa.gov.br.

Agência sanitária cria
manual de conduta
para navios de cruzeiro

PARA LEMBRAR

● A Secretaria de Saúde do Cea-
rá confirmou ontem a suspeita
de 150 casos da superbactéria
KPC no Estado neste ano. As au-
toridades aguardam os resulta-
dos dos exames laboratoriais.
Segundo a presidente do Comitê
de Saúde, Lia Fernandes, a maio-
ria dos casos remonta ao início
do ano, mas há pacientes que
ainda estão internados. / CARMEN

POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO

Brasil é o 3º país com maior proporção de doutoras
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Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Farmácias e drogarias brasilei-
ras terão de reter a receita médi-
ca de antibióticos, segundo deci-
são tomada na noite de anteon-
tem pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Os estabelecimentos terão
um prazo de 30 dias para se adap-
tarem à nova regra, que deve ser
publicada nesta semana no Diá-
rio Oficial da União. Caso não
cumpram a resolução da Anvisa,
estarão sujeitos à interdição e
multas que podem chegar a R$
1,5 milhão.

O uso indiscriminado de anti-
bióticos é um dos fatores que
contribuem para o surgimento
de bactérias multirresistentes
como a KPC, disse o diretor da
Anvisa, Dirceu Barbano. De ju-
lho de 2009 a outubro deste ano,
24 pessoas morreram em São
Paulo e 18 no Distrito Federal em
decorrência da contaminação.

Em outra resolução, a Anvisa
determinou que clínicas e hospi-
tais contenham dispensadores

(frascos) de álcool-gel. O prazo
de adaptação nesse caso é de 60
dias após publicação.

Nova regra. Com a nova regra
para a venda de antibióticos, os
médicos terão de fazer duas vias
da receita do remédio – uma pa-
ra o paciente e outra para a farmá-
cia. As embalagens dos antibióti-
cos também deverão sofrer ajus-
tes, com aviso de que a venda es-
tá condicionada à retenção da re-
ceita. “Elas terão de informar na
tarja vermelha que, além da ven-
da ser sob prescrição, haverá re-
tenção da receita”, diz Barbano.

DANIEL TEIXEIRA/AE

Doutorado
nos EUA
forma mais
mulheres
Elas mantêm ainda a liderança frente aos
homens na graduação e no mestrado

Farmácias terão 30 dias
para se adaptar à
nova regra, que será
publicada nesta semana
no Diário Oficial da União

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Pela primeira vez na história,
os Estados Unidos formaram
mais doutoras que doutores.
Além de superar os homens
nos PhDs (doutorados), as mu-
lheres mantiveram a lideran-
ça entre os que mais recebem
diplomas de mestrados e gra-
duações nas universidades
americanas.

Segundo dados do Council of
Graduate Schools (CGS), a enti-
dade responsável pela medição,
50,4%dos novos doutores forma-
dos no último ano são do sexo
feminino. E o índice de mulhe-
res que concluíram o mestrado é
ainda maior: 60,4%.

A vantagem feminina na pós-
graduação americana se deve a
um crescente número de mulhe-
res que optou por se aprofundar
nos estudos acadêmicos na últi-
ma década. Essa tendência, po-
rém, pode durar pouco e ser re-
vertida em breve. O relatório do
CGS indica que, no último ano, o
total de homens que se matricu-
laram em mestrados e doutora-
dos nos Estados Unidos voltou a

superar o de mulheres.
Dessa forma, apesar de mais

doutoras terem se formado no
último ano e provavelmente nos
próximos, os homens podem vol-
tar a assumir a liderança em
meia década. Além disso, a Ame-
rican Association for University
Women (AAUW) afirma que as
mulheres continuam recebendo
salários inferiores aos dos ho-
mens nas universidades america-
nas. As doutoras formadas hoje,
apesar de estarem em maior nú-
mero, devem receber menos do
que seus colegas homens.

Para cada US$ 1 que um ho-
mem com graduação avançada
recebe de salário, a mulher rece-
berá apenas 77 centavos, segun-
do a AAUW.

Diferenças. Apesar de haver
mais mulheres com PhDs nas
áreas de humanas e biológicas,
ainda existem menos doutoras
nas ciências exatas. Em Engenha-
ria, segundo os dados do CGS,
apenas um em cada quatro alu-
nos matriculados no último ano
é mulher.

Até hoje, nos Estados Unidos,
discute-se porque as mulheres
se destacam menos em áreas co-
mo física e matemática. A polê-
mica levou, há alguns anos, à de-
missão do então presidente de
Harvard, Lawrence Summers,
que atualmente é um dos princi-
pais economistas do governo de
Barack Obama. Na época, ele su-
geriu que “diferenças inatas” po-
deriam explicar por que há me-
nos mulheres nas posições mais
altas da carreira científica.

A maternidade de muitas dou-
torandas também coincide mui-
tas vezes com a duração do curso
de doutorado, o que representa
mais um obstáculo para as mu-
lheres, segundo a AAUW.

Alguns acadêmicos divergem,
dizendo que a flexibilidade da
universidade facilita mais a vida
das mães do que se elas estives-
sem num escritório. Cunharam
até a expressão “dissertation ba-
by” (“dissertação com bebê”) pa-
ra se referir àquelas que usam
um dos três anos destinados à
redação da tese para ter filho.

Apesar de não reclamar de dife-
rença no tratamento, a brasileira
Gabrielle Oliveira, doutoranda
em Antropologia na Universida-
de Columbia, de Nova York, no-
ta que o seu programa é liderado
por quatro professores homens.
“Ainda existe um pouco de pre-
conceito na maneira de a discipli-
na ser ensinada. Nossas leituras
obrigatórias são escritas por ho-
mens em 90% das vezes. E há me-
nos mulheres que homens no
meu departamento.”

Governo do Ceará
suspeita de 150
casos neste ano

1,4
é o nº de doutores por mil
pessoas no País; na Suíça são 23

10.705
é o total de doutores que
obtiveram o título em 2008

2003
é o último ano em que novos
doutores homens foram maioria

HELEN HARRIS
BRASILEIRA QUE CURSA
DOUTORADO EM ECONOMIA
NA UNIVERSIDADE GEORGE
WASHINGTON, NA CAPITAL
AMERICANA
“Já ouvi várias professoras
reclamarem que o relógio
biológico das mulheres muitas
vezes começa a tocar justamente
na época em que elas precisam
consolidar a carreira acadêmica
como professora.”

Febre. Vinte navios devem levar 886 mil nesta temporada

Desafio. Denise Bombonatti concilia a carreira acadêmica, o trabalho e a vida pessoal

Objetivo da Anvisa
é padronizar as
exigências nos portos
do País e prevenir surtos
de doenças a bordo

● Retrato nacional

● Obstáculo a mais
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