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A Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara aprovou pro-
jeto que obriga o SUS a distribuir
protetor solar gratuitamente à
população. A proposta especifi-
ca o tipo de filtro com fator 12. O
autor do projeto, Lobbe Neto
(PSDB-SP), disse que a maioria
das pessoas que desenvolvem
câncer de pele é de trabalhado-
res rurais, carteiros e catadores
de papel. A CCJ aprovou tam-
bém proposta que obriga o em-
pregador a fornecer protetores
solares a empregados e uma alte-
ração na CLT)para incluir a expo-
sição ao sol como fator de risco.

Pela primeira vez, uma empresa
privada colocou uma nave espa-
cial em órbita e a guiou de volta à
Terra. A cápsula, da empresa

SpaceX, caiu no Oceano
Pacífico na tarde de on-

tem. Ela havia sido lan-
çada três horas antes
de Cabo Canaveral, na
Flórida, em um fogue-

te Falcon 9 (foto). A in-
tenção do governo ameri-

cano é terceirizar primeiro
as viagens de entrega de supri-
mentos à Estação Espacial Inter-
nacional e, depois, as missões tri-
puladas. / AP

PNE deve ser
apresentado
no dia 27

CCJ aprova distribuição
do produto pelo SUS

Primeiro foguete
privado volta à Terra
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PROTETOR SOLAR

Alexandre Gonçalves

Cientistas de Hong Kong se-
quenciaram o genoma comple-
to de um feto utilizando ape-
nas uma amostra de sangue da
mãe. A técnica serviu para veri-
ficar se a criança sofria de beta-
talassemia – forma hereditá-
ria de anemia – e poderá substi-
tuir métodos invasivos de
diagnóstico pré-natal.

O plasma – líquido onde as cé-
lulas do sangue permanecem
suspensas – forneceu o DNA usa-
do no estudo, publicado na Scien-
ce Translational Medicine.

Pesquisas anteriores já mos-
travam que o plasma materno
contém pedaços soltos do DNA
do feto circulando ao lado do

DNA livre da mãe. Mas suspeita-
va-se que a união desses frag-
mentos poderia oferecer um ma-
pa incompleto do genoma.

Os pesquisadores comprova-
ram que os genomas completos
do feto e da mãe estão represen-
tados nos pedaços flutuantes de
material genético do plasma.
Cerca de 10% do DNA livre no
plasma pertencia ao feto.

Informações genéticas da
mãe e do pai serviram como “an-
daimes” para encaixar os frag-
mentos do DNA do filho em um
genoma completo.

Um passo muito complicado
foi separar o DNA materno e fe-
tal, misturado no plasma.

Identificar o DNA fetal herda-
do do pai é mais simples, pois ele

difere do DNA da mãe. Já o DNA
do feto herdado da mãe consti-
tui um desafio muito maior: co-
mo diferenciá-lo do material ge-
nético propriamente materno,
também presente no plasma?

Além de recorrer a complexos
métodos estatísticos, os pesqui-
sadores utilizaram um artifício:
os pais que participaram do estu-
do recorreram também a um exa-
me tradicional e invasivo, em
que uma amostra de tecido foi
coletada diretamente do feto.

Os dados obtidos com base
nesse exame serviram para ali-
mentar os programas de compu-
tador que deduziram a herança
materna no genoma da criança.

Obviamente, em um caso real,
não seria possível usar a mesma

estratégia. No pior cenário, seria
possível reconstituir apenas a
metade do genoma que corres-
ponde à herança paterna. De
qualquer forma, os autores advo-
gam que a herança materna tam-
bém poderia ser deduzida por
comparação com a informação
do genoma de outros familiares.

A técnica ainda possui um va-
lor proibitivo: o diagnóstico cus-
tou US$ 200 mil, o equivalente a
R$ 335 mil. Dennis Lo, professor
da Universidade Chinesa de
Hong Kong e principal autor do
artigo, acredita que as técnicas
de sequenciamento vão baratear
muito nos próximos cinco anos,
quando o exame deverá estar dis-
ponível para uso clínico.

O cientista também sublinha

que não será necessário sequen-
ciar todo o genoma, mas só as
partes mas significativas para
realizar o diagnóstico.

“Já é possível determinar o se-
xo de bebês usando o DNA do
plasma”, recorda Camila Guin-
dalini, pesquisadora da Unifesp
e diretora do Grupo Gatac, que
desenvolve e dá suporte para exa-
mes genéticos em vários labora-
tórios de diagnóstico clínico. O
exame de sexagem custa cerca
de R$ 350. Camila também afir-
ma que algumas doenças já po-
dem ser identificadas com os mé-
todos atuais, mas o estudo apon-
ta para um futuro onde será pos-
sível traçar, com o genoma com-
pleto, um cenário abrangente da
saúde do indivíduo.

TECNOLOGIA

Meninas vão melhor em
avaliação internacional

Leia. Gêmeas siamesas se
recuperam após separação

estadão.com.br/saude

Locais de prova para o novo
Enem são publicados em site
O Ministério da Educação libe-
rou na tarde de ontem a consulta
aos locais onde serão aplicadas
as provas do Enem para candida-
tos prejudicados por problemas
de impressão em parte dos cader-
nos amarelos. O exame extra es-
tá marcado para o dia 15, às 13
horas (horário de Brasília).

O aluno deve acessar o site sis-
temasenem2.inep.gov.br/local-
deprova) e inserir CPF e senha.
Segundo o MEC, pelo menos
2.817 pessoas terão direito à no-
va prova. Esses candidatos serão
notificados até amanhã por

e-mail, telefone e mensagem de
texto (SMS). Apenas os estudan-
tes que receberama prova amare-
la com falhas no sábado, 6 de no-
vembro, não conseguiram trocá-
la e tiveram o problema registra-
do em ata poderão refazer as 90
questões de ciências humanas e
ciências da natureza.

Eles vão receber um novo car-
tão de confirmação de inscrição
com o local onde será realizado o
novo exame e uma declaração de
comparecimento para justificar
a eventual ausência em compro-
missos já agendados.

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

O estudante Hamilton Loyola
Caires, de 23 anos, confessou on-
tem ter assassinado o professor
Kássio Vinicius Castro Gomes,
de 39, segundo a Polícia Civil. O
docente foi morto a facadas na
noite de anteontem, dentro da
faculdade Instituto Metodista
Izabela Hendrix, em Lourdes,
área nobre de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, Cai-
res fugiu após o crime e foi preso
às 2 horas, ao chegar a seu aparta-
mento. O crime ocorreu em um
corredor da faculdade e foi filma-

do por câmeras de segurança.
Aluno do 5.º período de Educa-

ção Física, o estudante alegou
que era “perseguido” pelo pro-
fessor, mas negou que tivesse a
intenção de matá-lo. Segundo a
polícia, o rapaz disse que levou a
faca para a faculdade para “inti-
midar e assustar” Gomes.

Após depôr, o estudante foi
submetido a exame de corpo
de delito e encaminhado ao
Centro de Remanejamento
de Presos, da Polícia Civil.

O histórico do estudante re-
vela envolvimento em outros
casos de violência. Em 2008,
ele foi acusado de ameaçar
funcionários e professores da
universidade Universo, onde
estudava. Na época, insinua-
va andar armado na institui-
ção, mas o caso nunca foi apu-
rado. Neste ano, ele teria leva-
do amigos para agredir um
funcionário de um bar que te-
ria dado o troco errado.

O Instituto Metodista Iza-
bela Hendrix considerou o ca-
so “um episódio isolado”. A
instituição diz que há 52 vigias
e 53 câmeras, mas, por “filoso-
fia educacional”, mantém li-
vre o acesso aos espaços uni-
versitários.

Estudante confessa morte de
professor universitário em MG

O plenário da Câmara aprovou
ontem proposta que permite ao
governo criar um fundo para ga-
rantir o pagamento de emprés-
timos no caso de inadim-
plência dos alunos vin-
culados ao Fundo de
Financiamento ao Es-
tudante do Ensino Su-
perior (Fies). A regra,
incluídana MP 501, aca-
ba com a figura do fia-
dor. Para ser beneficiado, o
candidato precisa estar matricu-
lado em instituições privadas ca-
dastradas no programa e com
avaliação positiva no MEC.

● O autor do estudo, Dennis Lo,
considera antiético o uso de exa-
mes pré-natais para seleção ge-
nética. Para Dalton Ramos, pro-
fessor de bioética da USP, o dile-
ma suscitado pela nova técnica
existe desde quando surgiu o
diagnóstico pré-natal. “O resulta-
do (do exame) deve ajudar no
tratamento e na orientação e aco-
lhimento dos pais”, pondera Ra-
mos. “Mas não pode justificar
caminhos aparentemente mais
fáceis como o aborto.” / A.G.

SAÚDE
Aluno não precisa mais
de fiador para o Fies

EUGENIO MORAES/HOJE EM DIA

ENSINO SUPERIOR

O Plano Nacional de Educação
(PNE) para o período 2011-2021
está pronto e foi encaminhado
ontem pelo Ministério da Educa-
ção para a Casa Civil.

Como o Estado adiantou, en-
tre os pontos principais estão al-
cançar um investimento de 7%
do PIB em educação e melhorar
o rendimento dos professores,
prevendo em lei um reajuste do
piso nacional acima da inflação.
A previsão é que a versão final
seja apresentada no dia 27.

A versão final foi acertada an-
teontem entre o ministro Fer-
nando Haddad e o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. A ques-
tão do investimento era um dos
pontos em discussão. Hoje o gas-
to público em educação é de 5%
do PIB, o que equivale a R$ 156,7
bilhões ao ano. Alcançar 7% sig-
nificaria aumentar R$ 62,7 bi-
lhões ao final de dez anos, um
salto considerável. / L.P.

Técnica também
suscita debate ético

A política de Massachusetts de
pagar pelo tratamento para pa-
rar de fumar para clientes do pla-
no de saúde estatal Medicaid fez
com que a taxa de tabagismo caís-
se 10% ems dois anos, mostrou
estudo publicado na PLoS Medici-
ne. As taxa anual de internação
por enfarte caiu 46%. / REUTERS

Cientistas sequenciam genoma de feto
usando amostra do sangue da mãe

ANDREA COMAS/REUTERS-3/12/2010

Lisandra Paraguassú / BRASÍLIA

As meninas brasileiras foram me-
lhores no Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos (Pisa,
na sigla em inglês) que os meni-
nos. A média feminina, de 403
pontos, é ligeiramente maior
que a masculina, de 399. A dife-
rença positiva se deve aos resul-
tados em leitura. Apesar de te-
rem médias mais baixas em ciên-
cias e matemática, as meninas ul-
trapassam os meninos em 28
pontos em leitura.

A maior facilidade feminina
com línguas não é característica
do Pisa. As avaliações nacionais,
como a Prova Brasil e o Enem,
também indicam a superiorida-
de feminina em português e com-
preensão de textos. A novidade é
a diferença acentuada. A média
obtida pelos estudantes dos paí-
ses ricos, pertencentes à Organi-
zação para Cooperação e o De-

senvolvimento Econômico
(OCDE), é de 493 pontos.

A diferença de gênero nos
resultados educacionais é his-
toricamente favorável às mu-
lheres no Brasil. O Pisa mos-
tra que, apesar de elas esta-
rem abaixo dos meninos em
ciências e matemática, a dife-
rença diminuiu entre 2006 e
2009. Em ciências, ela caiu de
9 pontos para 3; em matemáti-
ca, caiu de 19 para 15 pontos.

De acordo com o relatório
do Pisa, em matemática é tra-
dicional a diferença favorável
aos meninos. De todos os 65
países participantes da prova
em 2009, em 35 há uma dife-
rença a favor dos meninos e
em apenas 5 a favor das meni-
nas. Em países como Bélgica,
Chile, Inglaterra e Estados
Unidos, essa diferença pode
passar dos 20 pontos. O Brasil
fica na média, de 12 pontos.

Detido. Caires foi preso
na madrugada de ontem

Tabagismo cai 10% em 2
anos em Estado dos EUA

Jovem de 23 anos tem
histórico de violência; ele
se disse ‘perseguido’ pelo
docente, esfaqueado no
corredor da faculdade

estadão.com.br

Saúde. Menos perigoso que as técnicas atuais, o método pode melhorar o diagnóstico pré-natal de doenças genéticas. Custo, porém,
ainda é alto. Principal autor do estudo afirma que serão necessários cinco anos para que método esteja disponível a um preço razoável
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A26.




