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Para conter a dengue, Rio
se inspira em Cingapura

Lígia Formenti / BRASÍLIA

Grupo de especialistas escalado
pelo governo para definir o trata-
mento padrão para pacientes de
aids no Brasil deverá discutir ho-
je a inclusão de uma nova droga

no coquetel, o maraviroque. A
adoção do medicamento, já anali-
sada numa reunião do grupo ano
passado, divide médicos em to-
do o País.

Defensores da inclusão ime-
diata afirmam que pacientes não
têm como esperar. Outros sus-
tentam que a mudança deve ser
feita somente quando já estiver
registrado no País uma versão na-
cional de um exame, atualmente
feito por apenas um produtor, in-
dispensável para verificar se a
droga é ou não indicada para o

paciente.
Diante do impasse, um grupo

de 124 médicos preparou docu-
mento, pedindo pressa na incor-
poração da nova droga. Durante
a discussão, parte dos médicos
passou a questionar o ritmo de
avaliação de novas drogas usa-
das no País para pacientes com
aids.

“A inclusão de um remédio à
lista de distribuição do governo
tem de ser feita de forma cuida-
dosa. Exige estudos que compro-
vem a eficácia do produto, a segu-
rança e o ganho para pacientes”,
afirmou o diretor do departa-
mento, Dirceu Greco. Tais argu-
mentos foram usados numa car-
ta que o departamento preparou
como resposta ao manifesto de

médicos, mas que não conven-
ceu parte dos profissionais.

Favorável à incorporação, a
infectologista Tânia Vergara
considera essencial a possibi-
lidade de escolha dos profis-
sionais.

Infectologistas que consi-
deram importante a análise
mais detalhada da incorpora-
ção do remédio lembram que
ele é usado por um pequeno
número de pacientes.

“Não importa quantas pes-
soas se beneficiariam. Se o re-
médio é eficaz, mesmo que pa-
ra uma parcela pequena, ele
deve ser adotado”, defende o
professor de doenças infeccio-
sas da Universidade Federal
do Rio Mauro Schechter.

Leia. Processo de fotossíntese
artificial avança nos EUA
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Médicos defendem uso de
novo remédio para aids

JB NETO/AE

USP lança projeto para reformular
graduações do período noturno

Adaptação. Aulas mais curtas para quem estuda à noite é uma das possibilidades de reforma, segundo pró-reitora

● Obstetrícia na USP Leste
Em reunião realizada ontem, o
Conselho Regional de Enferma-
gem manteve a decisão de não
conceder registro profissional
aos egressos de Obstetrícia. Pa-
ra o órgão, os alunos do curso da
USP Leste não possuem forma-
ção em Enfermagem.

Bruno Boghossian / RIO

O governo do Rio encontrou em
Cingapura um modelo para ten-
tar reduzir a infestação do mos-
quito Aedes aegypti nas residên-
cias e o número de casos de den-
gue no Estado. Bombeiros e
agentes de saúde passarão a visi-
tar as casas fluminenses para
orientar os moradores e verifi-
car se a população está tomando
as medidas adequadas.

Em 2005, o país asiático con-
trolou uma epidemia da doença

em seis semanas ao distribuir
panfletos com tarefas a serem
cumpridas semanalmente, co-
mo a verificação de caixas d’água
e de vasos de planta. A atividade –
que tomaapenas dez minutos, se-
gundo seus idealizadores – teria
ajudado o país a reduzir a taxa de
incidência da doença à metade.

Neste ano, foram registrados
em Cingapura apenas 14,8 casos
de dengue para cada 100 mil habi-
tantes. No município do Rio, a
taxa atual é de 164,2 casos; no Es-
tado, de 160,7.
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Mariana Mandelli

A Universidade de São Paulo
(USP) finaliza o maior projeto
de reformulação de seus cur-
sos noturnos. É a primeira vez
que a reitoria decide concen-
trar investimentos especifica-
mente nessas graduações, que
tiveram suas vagas ampliadas
nos últimos anos. O plano, que
deve custar cerca de R$ 23 mi-
lhões, dá prioridade à infraes-
trutura e à organização acadê-
mica e pretende frear a evasão
nessas carreiras.

A taxa de evasão mais recente
é de 2004, quando foi diagnosti-
cado que 20% dos ingressantes
desistiam da graduação – a maio-
ria no primeiro semestre e no tur-
no da noite. Atualmente, há um
novo levantamento sendo reali-
zado, no qual já é possível identi-
ficar que a evasão ainda é maior
nos cursos noturnos.

O novo projeto é da pró-reito-
ria de graduação e deve ser lança-
do nos próximos dias. “É um pla-
no complexo, com várias fases,
que demonstra que a USP enten-
de a necessidade de os cursos no-
turnos serem suportados de ma-
neira especial”, afirma a pró-rei-
tora de graduação, Telma Zorn.

A fase um do projeto visa à re-
cuperação dos espaços didáti-
cos. Todas as 43 unidades da
USP, de todos os câmpus, serão
beneficiadas com uma verba de
R$ 195 mil cada uma – quantia
suficiente para revitalizar seis
ou sete salas de aula. Dessas esco-
las, as 27 com cursos noturnos
receberão, além dessa quantia,
um montante de acordo com o
seu número de alunos.

As verbas variam de R$ 214 mil
a R$ 3 milhões, entre as unidades
com menos e mais universitá-
rios, respectivamente. Para ob-
ter o dinheiro, as escolas terão
de apresentar projetos. Haverá
também supervisão do destino
dos investimentos.

A fase dois foca no âmbito aca-
dêmico. As unidades serão con-
vocadas a apresentar propostas

para desenvolver o interesse dos
alunos e a analisar os dados de
evasão desses cursos. A USP en-
tende que o aluno da noite mere-
ce um outro olhar porque tem
um perfil diferenciado: muitos
trabalham e têm outras ativida-
des durante o dia. “As unidades
têm de se questionar se devem
ensinar à noite como ensinam
de dia. Os instrumentos de exer-

cício, por exemplo: hoje, com fer-
ramentas digitais, há novas pos-
sibilidades. Até mesmo de aulas
mais curtas”, afirma Telma.

A Coordenadoria do Câmpus
da Capital (Cosesp) também es-
tá envolvida e deve investir na
iluminação, segurança, recapea-
mento e sinalização de vias, ma-
nutenção de jardins e praças, re-
forma dos pontos de ônibus do

câmpus e melhorias no transpor-
te, com a integração com a Esta-
ção Butantã do Metrô, como o
Estado informou em outubro.

Investimentos. Desde o ano
passado, a USP indicava que pre-
tendia investir nas graduações
da noite. Em setembro, o Conse-
lho Universitário aprovou dire-
trizes para a graduação que suge-
riam maior atenção aos notur-
nos. Nessa mesma direção, con-
forme o Estado mostrou em no-
vembro, a universidade decidiu
destinar a essas carreiras 50% a
mais da verba que os cursos diur-
nos em 2011.

Professores e diretores de uni-
dades elogiaram a iniciativa da
pró-reitoria de graduação. “Ain-
da que os cursos noturnos te-
nham basicamente a mesma con-
formação dos matutinos, é claro
que algumas características,
principalmente relativas ao alu-
no e suas condições para o apren-
dizado, demandam otimiza-
ção”, afirma Arlindo Figueira Ne-
to, presidente da comissão de
graduação da Escola de Comuni-
cações e Artes (ECA).

“Não pode haver diferenças
na qualidade do ensino, das salas
de aula, dos laboratórios e das
bibliotecas entre esses cursos e
os diurnos”, afirma Sebastião de
Sousa Almeida, diretor da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da USP de Ribeirão Preto.

Sigismundo Bialoskorski Ne-
to, diretor da Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabi-
lidade do mesmo câmpus, con-
corda. “A universidade tem de
funcionar plenamente à noite”,
diz ele.

Para o governo, faltam
estudos que comprovem
eficácia, segurança e
ganhos para o paciente
com o maraviroque
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Educação. Pela primeira vez, Universidade de São Paulo decide concentrar investimentos nesses cursos, que registraram até
20% de evasão; haverá reformas do espaço físico e dos próprios métodos de ensino, visando às necessidades de quem estuda à noite
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