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Fernanda Bassette
ESPECIAL PARA O ESTADO

As mulheres brasileiras estão
mais satisfeitas com sua vida se-
xual. Elas sentem prazer, têm
mais parceiros ao longo da vida e
dizem que já foram infiéis. Os da-
dos são de um levantamento fei-

to pela Fundação Perseu Abra-
mo e pelo Sesc com 2.365 mulhe-
res e 1.181 homens em 2010.

Segundo o levantamento, 68%
das mulheres afirmaram estar
“totalmente satisfeitas” com
sua vida sexual – em 2001, elas
representavam 61% da amostra.
O grau de insatisfação caiu de
35% em 2001 para 28% em 2010.

Entre as entrevistadas, 84%
afirmaram “sentir muito pra-
zer” ou “achar o sexo gostoso” –
há dez anos esse índice era de
78%. O número de parceiros tam-
bém aumentou no período. En-
quanto em 2001 apenas 8% das

mulheres afirmavam terem tido
relações com quatro ou cinco ho-
mens diferentes, em 2010 esse
índice saltou para 12%. E caiu a
proporção daquelas que afirma-

ram terem tido apenas um par-
ceiro na vida: eram 54% em 2001
e 45% em 2010.

Para Carmita Abdo, coordena-
dora do Programa de Estudos
em Sexualidade da USP, a pesqui-
sa mostra a evolução da mulher
das últimas décadas. “Houve um
amadurecimento da mulher em
relação à sua sexualidade. O fato
de ela ter múltiplos parceiros de-
monstra que elas estão inician-
do a vida sexual mais cedo e
adiando o casamento”, afirma.

“A mulher de hoje tem de 10 a
15 anos de vida sexual antes de
uma união estável. Por isso ela

tem mais parceiros no decorrer
da vida. E ela está mais satisfeita,
porque com essa experiência ela
pode fazer comparações e bus-
car fazer aquilo que realmente
gosta”, avalia Carmita.

Imacolada Marino Tozo, psi-
cóloga e terapeuta sexual do Hos-
pital Pérola Byington, diz que a
mulher está mais satisfeita por-
que conhece melhor seu corpo e
consegue falar mais sobre o as-
sunto. “A mulher não precisa se
casar para iniciar sua vida sexual
e é menos reprimida. Mas, para
mim, isso não reflete diretamen-
te em termos de resposta sexual.

Ainda há uma frustração em rela-
ção ao orgasmo.”

A pesquisa mostra também
que 12% das mulheres afirmam
que traíram o parceiro ao menos
uma vez na vida. Em 2001, elas
eram 7% da amostra.

As principais razões alegadas
para a traição foram vingança, pa-
ra provocar ciúmes ou porque o
parceiro tinha amantes.

Segundo Carmita, o porcen-
tual de 12% é pequeno – um estu-
do realizado pela USP em 2008
constatou que 48% das mulhe-
res com idade média de 25 anos
havia traído ao menos uma vez.
“Apesar de o número da amostra
atual parecer alto, o número de
mulheres que traem é bem
maior”, afirma.

● O Ministério da Saúde enviou
nesta semana um técnico a Ma-
naus para auxiliar a identificação
dos sorotipos de dengue.

Amostras de sangue de pacien-
tes com a doença deverão ser
coletadas em vários pontos da
cidade. Depois, o material será
enviado para análise no Instituto
Evandro Chagas. O objetivo é
identificar a distribuição dos qua-
tro sorotipos da doença.

Segundo o ministério, o receio
maior é de que o sorotipo 1 – que
por muito tempo deixou de circu-
lar na cidade – tenha retornado
em nível mais intenso. Como a
circulação do vírus foi menor du-
rante os últimos anos, houve um
aumento de pessoas suscetíveis.

A pasta diz que o sorotipo 4
causa preocupação, mas em me-
nor proporção. Isso porque, de
acordo com o ministério, a litera-
tura científica sobre o assunto
não descreve grandes epidemias
provocadas pelo subtipo.

O ministério anunciou na sema-
na passada repasse extra de re-
cursos para Estado e capital.

1.
O que é o DEN-4?
É um dos quatro sorotipos
do vírus da dengue, que não
era registrado no País desde
1981 e ressurgiu em 2010.

2.
Ele causa sintomas
diferentes?
Não. Os quatro sorotipos vi-
rais de dengue causam os
mesmos sintomas. O trata-
mento também é o mesmo.

3.
Qual o motivo
do alerta?
A população brasileira não
tem imunidade contra esse
sorotipo e há risco de epide-
mias caso ele se disperse.
Além disso, a ocorrência de
epidemias anteriores por ou-
tros sorotipos aumenta o ris-
co de casos graves.

Clarissa Thomé / RIO

No Brasil, a cada oito meninos
de 13 a 19 anos que são portado-
res do HIV, dez meninas dessa
faixaetária estão na mesma situa-
ção. Em alguns Estados, a situa-
ção é mais grave (mais informa-
ções nesta página).

O fenômeno, que o Ministério
da Saúde classifica como uma
“feminização” da epidemia, le-

vou o órgão a eleger meninas e
jovens até 24 anos como foco da
campanha de carnaval pelo uso
de preservativos, pelo segundo
ano consecutivo.

“Hoje a proporção de mulhe-
res infectadas pelo HIV ultrapas-

sou a de homens justamente na
faixa etária de 13 a 19 anos. A nos-
sa preocupação é que isso pode
ampliar a feminização da epide-
mia. E a ideia da campanha é en-
corajar meninas, moças e jovens,
na hora H, a pedir a camisinha”,
afirmou o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, que participou
do lançamento da campanha na
quadra da escola de samba Sal-
gueiro, na zona norte do Rio.

A segunda etapa da campanha
será para incentivar o teste de
HIV, sífilis e hepatite B entre
aqueles que não fizeram sexo se-
guro no carnaval. O próprio mi-
nistro fez o teste rápido, cujo re-
sultado sai em 15 minutos. O mi-
nistério vai instalar tendas em lo-

cais movimentados, para que os
foliões possam fazer os exames.

A estimativa do ministério é
de que 630 mil pessoas sejam so-
ropositivas. Dessas, 255 mil nun-
ca fizeram o teste e desconhe-
cem ser portadoras do vírus.

Padilha reconheceu que o lan-
çamento da campanha ocorre a
uma semana do carnaval, quan-
do a festa já ganhou as ruas de
muitas cidades, mas negou que
tenha havido atraso e ressaltou
que faz parte da estratégia do mi-

nistério divulgar o assunto no pe-
ríodo mais próximo do carnaval.

Com o slogan “Sem camisinha
nãodá”, a campanha inclui propa-
gandas em tevê, spots de rádio e
outdoors.OjingleVou Não foigra-
vado pelo grupo Reginho e Banda
Surpresa, conhecido pela música
Minha Mulher Não Deixa, Não.
O cantor Reginho, que sofreu gra-
ve acidente de ônibus madrugada
de quinta-feira, compareceu ao
lançamento.

Camisinha. Um quarto dos 400
milhões de preservativos distri-
buídos anualmente pelo Ministé-
rio da Saúde são produzidos por
seringueiros de Xapuri, no Acre.
A fábrica foi construída com fi-
nanciamento do BNDES. De
acordo com Padilha, as camisi-
nhas produzidas com látex na-
cional são cinco vezes mais resis-
tentes do que as importadas, de
acordo com testes de pressão a
que foram submetidas.

Leia. Coração de camundongo
recém-nascido se regenera
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Campanha por uso de camisinha
no carnaval mira moças e jovens

Mais brasileiras estão satisfeitas com a vida sexual
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Ministério da Saúde
envia técnico para
identificar sorotipos

Manaus enfrenta epidemia com quatro
tipos de dengue, fato inédito no País

54
garotas para 28 rapazes é a
proporção registrada no Rio

20
garotas para 6 jovens é da do Pa-
raná. Na Paraíba, é de 15 para 4

IMACOLADA TOZO
PSICÓLOGA E TERAPEUTA SEXUAL
“Hoje a mulher casa, separa, casa
de novo, perde a virgindade mais
cedo, trata o sexo de forma mais
natural. A mulher busca mais
ajuda e não é mais julgada como
acontecia no passado.”

‘Todos contra a dengue.’ Estudantes da rede estadual fazem caminhada contra a doença no bairro São Jorge, em Manaus

Ação. O ministro Padilha: lançamento na quadra do Salgueiro

Ministério da Saúde
alerta para ‘feminização’
da epidemia do HIV, com
explosão de casos entre
meninas de 13 a 19 anos

Pesquisa mostra
que 68% das mulheres
se dizem ‘totalmente
satisfeitas’; em 2001,
índice era de 61%

estadão.com.br

Rubens Zaidan
ESPECIAL PARA O ESTADO
RIBEIRÃO PRETO

Pela primeira vez, os quatro
sorotipos do vírus da dengue
circulam simultaneamente
em Manaus. A capital do Ama-
zonas enfrenta uma epidemia
da doença desde o início do
ano. A presença do sorotipo 4
(DEN-4), também pela primei-
ra vez em uma epidemia no
País, preocupa especialistas.

“A circulação dos quatro soro-
tipos ao mesmo tempo é um fato
inédito no Brasil. Até agora não
havia sido registrada essa situa-
ção em nenhum Estado brasilei-
ro”, afirma o coordenador do
Centro de Virologia da Faculda-
de de Medicina da Universidade
de São Paulo em Ribeirão Preto,
Luis Tadeu Figueiredo.

“O sorotipo 4 só foi identifica-
do até agora no Norte. É o último
grau que a disseminação da den-
gue pode chegar. É um sinal
ruim, porque significa que va-
mos ter mais casos graves de den-
gue”, acrescenta.

Um dos principais arbovirolo-
gistas do País, Figueiredo se reu-
niu esta semana em Ribeirão Pre-
to com a infectologista Maria
Paula Mourão, da Fundação de
Medicina Tropical do Amazo-
nas, para tratar dos detalhes da
implantação do programa para
estudo da dengue em Manaus,
Boa Vista e Ribeirão Preto.

“Esse é o cenário do dengue
que a gente conhece no Sudeste
Asiático, onde os quatro soroti-
pos circulam simultaneamen-
te”, lembra Maria Paula.

Figueiredo esclarece que no
Caribe ocorreram epidemias
dos quatro tipos, mas um soroti-
po por vez. “O que está aconte-
cendo em Manaus, com base no
que vi lá em janeiro – e chamei
atenção para alertar a população

– é a circulação dos quatro vírus
ao mesmo tempo”, reforça ele.

Artigo. A predominância do so-
rotipo 4 na epidemia de Manaus
foi uma surpresa para os pesqui-
sadores, não só porque circula
ao mesmo tempo que os soroti-
pos 1,2 e 3, mas porque pode pro-
vocar epidemia. “Até agora, cons-
ta na literatura mundial que o ví-
rus 4 não tinha potencial de cau-
sar epidemia e sim que pode ser a
causa de manifestação grave da
dengue. Mas que pudesse ser o
principal sorotipo em uma epide-
mia é novidade”, revela Maria
Paula. Segundo Figueiredo, o
grupo prepara um artigo científi-
co,sobre “o que ainda não foi des-
crito em nenhuma publicação”,

para ser publicado em breve em
uma revista brasileira.

O estudo da dengue nas Re-
giões Norte e Sudeste, com a cria-
ção de uma rede interdisciplinar
de pesquisa básica e aplicada, de-
morará três anos e será financia-
do com recursos do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq).

Diagnóstico. Os pesquisadores
dos centros nos três Estados,
coordenados por Figueiredo, es-
tão preocupados com a manifes-
tação da doença no homem e no
mosquito.

De Ribeirão Preto, será utiliza-
do um kit de diagnóstico rápido,
idealizado pelo virologista Vitor

Hugo Aquino, que permite saber
em tempo real se a pessoa está
doente e qual o tipo de vírus.
Além testar o aparelho em plena
epidemia, serão estudados os ti-
pos de dengue em circulação, os
pacientes e se o que causa a for-
ma grave da doença é o mesmo
fator em todos os Estados.

O virologista Benedito Fonse-
ca, de Ribeirão Preto, estudará
em laboratório o comportamen-
to dos casos graves.

Os dados da epidemia de den-
gue de Manaus já entram como
parte dessa investigação. Na ca-
pital do Amazonas foram confir-
mados 7 mil casos de dengue,
principalmente na periferia da ci-
dade, desde novembro do ano
passado.

● Desvantagem feminina

● Autonomia

Saúde. Presença de quatro sorotipos do vírus da doença simultaneamente numa mesma cidade, situação antes registrada apenas no
Sudeste Asiático, preocupa especialistas; o maior temor é em relação ao sorotipo 4, último grau que a disseminação da dengue pode chegar

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A24.




