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Manifestantes
pedem lei
anti-homofobia

PM não pode ir fardado a ato gay

ESTADÃO.EDU

As duas próximas edições do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) serão realizadas nos
dias 22 e 23 de outubro e em 28 e
29 de abril de 2012. A data da se-
gunda edição do exame do ano
que vem não foi definida por cau-
sa das eleições municipais. Co-
mo os locais de prova são os mes-
mo utilizados para votação e ain-
da há dúvidas sobre a capacidade

de realizar o Enem entre o pri-
meiro e o segundo turno, o Minis-
tério da Educação (MEC) resol-
veu deixar a questão em aberto.

O anúncio oficial sobre as da-
tas do Enem será feito hoje, em
Brasília, pela presidente do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), Mal-
vina Tuttman.

O MEC sempre quis que o
Enem tivesse duas edições por
ano. Em 2010, o ministro Fernan-

do Haddad cancelou, em março,
a edição do primeiro semestre,
que seria realizada entre abril e
maio. Segundo foi divulgado na
época, temia-se que, se fosse fei-
ta uma licitação, em que pesa o
menor preço, o órgão contrata-
do para realizar o exame não da-
ria condições de segurança para
a prova nacional. Em 2009, o
Enem vazou quando estava sob a
responsabilidade do consórcio
Conasel, conforme revelou o Es-

tado, e exame foi adiado.
No edital do exame, que será

publicado amanhã no Diário Ofi-
cial da União, o Inep vai reafir-
mar o veto a pedidos de revisão
ou vistas de provas. O instituto,
porém, vai condicionar a proibi-
ção, que já existia em anos ante-
riores, a uma manifestação ofi-
cial da Justiça.

Neste ano, houve recursos à
Justiça no Rio, em Minas, São
Paulo, Ceará e Pernambuco pe-

dindo vistas de provas do Enem,
movidos tanto por estudantes,
quanto pelo Ministério Público
e pela Defensoria Pública. Em
suas alegações, o Inep argumen-
tou que a dimensão do Enem,
que teve 4,6 milhões de inscri-
tos, torna inviável os pedidos de
revisão ou vistas de prova.

Mudanças. Conforme o MEC
havia antecipado no mês passa-
do, uma das novidades do próxi-

mo Enem será a proibição do uso
de celulares. Os candidatos se-
rão obrigados a deixar os apare-
lhos fora da sala de aula.

Essa precaução foi adotada
porque, durante a aplicação do
exame no ano passado, muitos
alunos tentaram fraudar a prova
tirando fotografias.

Outra medida que o ministé-
rio estuda e pode aparecer no edi-
tal é um tempo extra, antes do
início do Enem, para os alunos
checarem possíveis erros de im-
pressão. A ideia é que, com esse
mecanismo, o aluno não recla-
me posteriormente.

Enem será em 22 e 23 de outubro e em 28 e 29 de abril
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Hospitais de SP têm meta
para reduzir infecções
Em 50 unidades do Estado, ação busca diminuir em 30%
o número de infecções da corrente sanguínea, mais graves

90%
dos casos de infecção da corrente
sanguínea estão associados ao
uso de cateter venoso central

14
é o número médio de dias que
o paciente fica internado na UTI

50%
dos pacientes com esse tipo
de infecção morrem, em média

Eugênia Lopes / BRASÍLIA

Incentivados pela decisão do Su-
premo Tribunal Federal que
igualou a união homoafetiva à es-
tável entre heterossexuais, cer-
ca de 500 manifestantes aprovei-

taram ontem o 8.º Seminário
LGBT, na Câmara, para pedir
pressa na votação do projeto de
lei que criminaliza a homofobia
e a aprovação de emenda à Cons-
tituição que permite o casamen-
to entre pessoas do mesmo sexo.

No Dia Internacional contra a
Homofobia, o seminário funcio-
nou como uma catarse. Em um
dos discursos, o reverendo Már-
cio Retamero, da Igreja da Comu-
nidade Metropolitana do Rio,
conclamou “pastores e padres
que estão no armário a sair dele”.

Regra. Cateter deve ficar no paciente o menor tempo possível

RIO

Após estimular policiais e bom-
beiros a participar uniformiza-
dos da próxima passeata do orgu-
lho gay no Rio, o governador Sér-
gio Cabral (PMDB) reconheceu
que os regulamentos internos
das corporações impedem a ini-
ciativa. Ontem, durante a inaugu-
ração da Unidade de Polícia Paci-

ficadora (UPP) do Morro de São
Carlos, o peemedebista expli-
cou que não havia feito uma de-
terminação ou um decreto, mas
tinha apenas dado “um exemplo
do exercício da cidadania”.

“Se o regulamento da corpora-
ção não permite, então não vão.
Se essa é a regra atual... Eu só
quis destacar. Não é uma deci-
são do governador, ‘tem de ir’. É

a ilustração de que na Europa e
nos EUA, nas paradas gays, as ins-
tituições policiais ou não poli-
ciais se fazem representar, com
os seus representantes uniformi-
zados, com carro da corporação,
representando toda a corpora-
ção”, justificou Cabral.

Presente ao evento, o coman-
dante-geral da PM, coronel Ma-
rio Sergio Duarte, confirmou

que os regulamentos internos
impedema participação de po-
liciais uniformizados em qual-
quer tipo de evento público
que não sejam os promovidos
pela corporação. A eventual
autorização da participação
em eventos demandaria uma
mudança na legislação atual.

De acordo com Duarte, to-
dos os policiais que não estive-
rem armados nem usando o
uniforme do momento da pas-
seata poderão participar dela
“sem nenhum problema”.

Fernanda Bassette

Um projeto-piloto envolven-
do 50 hospitais públicos e par-
ticulares do Estado tem pre-
tende reduzir em 30% os índi-
ces de infecção hospitalar da
corrente sanguínea nas UTIs.
Dados da Secretaria de Estado
da Saúde apontam que esse ti-
po de infecção cresceu 22,46%
em seis anos.

Na maioria das vezes, essas in-
fecções são associadas ao uso de
um cateter venoso central – tu-
bo plástico inserido em uma veia
grossa do paciente para aplica-
ção de medicamentos e monito-
ramento da pressão arterial.

Segundo a secretaria, as infec-
ções saltaram de 4,14 para 5,07
casos por 1 mil internações entre
2004 e 2010 – enquanto tipos
mais comuns, como infecções
do trato urinário (associadas ao
uso de sondas) ou das vias respi-

ratórias (em pacientes que estão
entubados) regrediram.

“De maneira geral, as infec-
ções da corrente sanguínea são
mais graves porque causam mais
morbidade, aumentam o tempo
de internação e podem evoluir
para óbito”, diz Denise Brandão,
diretora técnica da Divisão de In-
fecção Hospitalar do Centro de
Vigilância Epidemiológica .

Segundo ela, como não houve
redução dos casos no período – e
sim uma tendência à estabiliza-
ção –, a secretaria percebeu que
seria necessário atuar de forma
mais incisiva.

Meta nacional. O programa foi
implantado em março pela Se-
cretaria da Saúde. O objetivo é
diminuir os índices de infecção e
cumprir a meta estabelecida em
2010 pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). O
governo quer que todos os hospi-

tais com mais de dez leitos de
UTI reduzam em 30% os casos
de infecção da corrente sanguí-
nea num prazo de três anos.

Como não havia um indicador
nacional padronizado, cada hos-
pital controlava os índices de

uma maneira. “Não tínhamos
um dado fiel porque as informa-
ções não eram sensíveis. Senti-
mos que havia necessidade de
um controle mais adequado des-
se tipo de infecção”, diz Magda
Costa, da Unidade de Investiga-
ção e Prevenção das Infecções e
Efeitos Adversos da Anvisa.

Segundo Magda, o indicador
de infecção hospitalar reflete na
qualidade do hospital. “O cate-
ter é uma porta de entrada e um
meio de comunicação entre o ex-
terior e a corrente sanguínea,
que é estéril. Se for implantado e
manipulado corretamente, as in-
fecções diminuem”, avalia.

Evitável. Para Vera Lúcia Bor-
rasca, presidente da Associação
Paulista de Epidemiologia e Con-
trole de Infecção Relacionada à
Assistência a Saúde, embora es-
teja entre os tipos mais comuns,
a infecção da corrente sanguínea
pode ser evitada se forem toma-
dos todos os cuidados.

Ela explica que os cateteres
são inseridos em veias calibro-
sas – pelo volume de medicamen-
tos que o paciente recebe na UTI
– e devem permanecer no pacien-
te o menor tempo possível. “A
flora da pele das mãos do profis-
sional de saúde é um dos meca-
nismos de contaminação.”

Segundo Vera, há uma série de
recomendações que devem ser

seguidas para evitar a contamina-
ção do cateter. Entre elas estão
higienizar as mãos antes de mani-
pular o equipamento, criar uma
barreira máxima de proteção no
momento da inserção do cateter
(com uso de avental estéril, luva,

gorro e máscara, além de cobrir
o paciente com um campo tam-
bém estéril), usar antissépticos
para fazer a limpeza adequada e,
por último, checar frequente-
mente se o paciente realmente
ainda precisa do cateter.
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