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CONTAMINADOS

Senado coloca
no SUS cirurgia
reparadora

Ivete Sangalo
recebe alta
hospitalar

Ministra dos
EUA limita
contraceptivo

Anvisa quer fiscalizar
agrotóxico em mercado
Objetivo é vigiar e multar supermercados pela venda de produtos
agrícolas contaminados pela substância; medida deve vigorar em 2013

FONTE: ANVISA

Rosa Costa / BRASÍLIA

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado (CAS) apro-
vou ontem a inclusão das ci-
rurgias plásticas corretivas ou
reparadoras entre os procedi-
mentos oferecidos pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Se-
gundo o autor da proposta, se-
nador Gim Argello (PTB-DF),
a lei é necessária porque o
acesso é restrito na rede públi-
ca, “mesmo às pessoas com se-
quelas graves e deformantes”.

Outro projeto aprovado on-
tem pela CAS proíbe a comer-
cialização e doação de mama-
deiras, bicos e chupetas que
contenham a substância bisfe-
nol A em sua composição. A
iniciativa repete decisão da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) tomada
em setembro, segundo o ór-
gão, para proteger as crianças
da substância.

Os projetos foram aprova-
dos em decisão terminativa, o
que autoriza o encaminha-
mento direto à Câmara, sem
votação no plenário.

Uma em cada quatro crian-
ças apresenta uma forma
branda de anemia na pri-
meira infância. Mesmo na

Europa, essa taxa é de 5%. Como a
falta de ferro durante os primeiros
anos de vida pode prejudicar o desen-
volvimento neurológico das crian-
ças, essa alta frequência de anemia
infantil preocupa os pediatras.

Agora, um grupo de médicos sue-
cos descobriu uma maneira simples
e barata de eliminar o problema. Bas-
ta cortar o cordão umbilical três mi-
nutos mais tarde.

Toda criança nasce ligada à placen-
ta pelo cordão umbilical. Nos instan-
tes iniciais de sua vida fora do útero,
ela ainda recebe o oxigênio necessá-
rio por meio do cordão umbilical. Lo-
go em seguida, começa a respirar e, a
partir desse momento, seu suprimen-

to de oxigênio deixa de vir da placenta e
passa a vir diretamente da atmosfera.

Em seguida, um mecanismo fisiológi-
co contrai o cordão umbilical, interrom-
pendo o fluxo de sangue entre o placen-
ta e o recém-nascido, e ele se torna inde-
pendente da mãe. Nos hospitais moder-
nos, o médico coloca um clipe e corta o
cordão imediatamente após o parto.

Nos outros mamíferos e nos partos
fora do ambiente hospitalar (em tribos
indígenas, por exemplo), o rompimen-
to do cordão umbilical leva mais tempo.
As contrações continuam, a placenta é
expelida e somente depois o cordão um-
bilical se rompe ou é cortado pela mãe.

Faz muitos anos que se sabe que nos
primeiros minutos após o parto, antes
do fluxo de sangue ser interrompido pe-
la contração natural do cordão, um volu-
me razoável de sangue passa da placen-
ta para o recém-nascido. Nos seres hu-

manos, esse volume chega a ser 100 mili-
litros, o equivalente ao de uma xícara de
leite.

Será que o ato de colocar um clipe e
cortar o cordão umbilical imediatamen-
te após o nascimento não estaria privan-
do as crianças dessa xícara extra de san-
gue? E será que não seria essa a causa
para a anemia observada em um núme-
ro tão grande de crianças?

Espera. Para testar a ideia, os médicos
atrasaram o momento em que o médico
coloca o clipe e corta o cordão umbili-
cal. Foram estudados 400 partos, dividi-
dos em dois grupos. Nas mulheres do
primeiro grupo, o cordão foi cortado
dez segundos após o nascimento, como
é a prática usual. No segundo grupo, os
médicos esperavam 180 segundos após
o nascimento, antes de colocar o clipe e
cortar o cordão umbilical.

As mulheres foram incluídas em cada
um dos grupos por sorteio, na hora em
que chegavam ao hospital. Após o parto,
as crianças de cada grupo foram acom-
panhadas por quatro meses. No grupo
de crianças em que o cordão foi cortado
imediatamente após o nascimento,
6,3% apresentavam uma anemia leve
dois dias após o parto e 5,7% ainda ti-
nham o quadro quatro meses após o nas-
cimento. No grupo em que os médicos
esperaram três minutos antes de cortar
o cordão umbilical, somente 1,2% apre-
sentava anemia aos dois dias e, mais im-
pressionante, somente 0,6% tinha aos 4
meses – uma redução de quase dez ve-
zes no número de crianças anêmicas
aos 4 meses.

Esse resultado demonstra que man-
ter o recém-nascido ligado ao cordão
umbilical por mais três minutos pode
resolver grande parte do problema da
anemia infantil. Mas isso depende de
esse novo procedimento ser adotado
nos hospitais. Um experimento sim-
ples, baseado em uma ideia também
simples, que pode resolver um proble-
ma importante. Ciência de primeira.

Mas o mais interessante é compreen-
der por que os médicos decidiram que o
procedimento correto seria cortar o cor-
dão imediatamente após o nascimento.
Em partos complicados, existem mui-
tas razões para cortar imediatamente o
cordão, mas ninguém conseguiu me ex-

plicar por que esse procedimento foi
adotado como padrão nos partos ab-
solutamente normais.

Durante milhões de anos, os prima-
tas (e todos os outros mamíferos) vi-
veram sem clipes e tesouras, em um
ambiente em que o cordão era rompi-
do muito mais tarde. Não seria de se
esperar que o processo evolutivo ti-
vesse, ao longo do tempo, ajustado
corretamente o momento em que o
cordão naturalmente interrompe o
fluxo de sangue entre a placenta e o
recém-nascido?

Ao decidir que o correto é cortar
imediatamente o cordão, os médicos
da época não consideraram a possibi-
lidade de existir uma boa razão para o
processo de seleção natural ter “esco-
lhido” deixar o recém-nascido pas-
sar seus primeiros três minutos ain-
da ligado à mãe. Darwin deveria ser
estudado nas escolas de Medicina.
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SALVADOR

A cantora Ivete Sangalo recebeu
alta médica e deixou o Hospital
Aliança, em Salvador, após três
dias de internação por meningi-
te viral. A expectativa inicial era
de que Ivete permanecesse por
mais 72 horas na unidade.

Conforme a equipe médica
que atendeu a cantora, a libera-
ção antecipada se deveu à boa
evolução no seu quadro clínico.
Ela deixou o hospital por volta
das 17 horas, saindo pela porta
dos fundos.

De manhã, ela havia aparecido
em uma janela para falar com fãs
que faziam vigília no local. A
eles, Ivete disse que estava bem.
Contou sobre a forte dor de cabe-
ça que sentiu como sintoma da
meningite e aproveitou para
agradecer às correntes de ora-
ção, bem como as inúmeras men-
sagens de solidariedade e apoio
que tem recebido. Ivete retor-
nou para casa com a recomenda-
ção de repousar por mais 20 dias,
o que levou ao cancelamento de
alguns shows. / ELIANA LIMA,

ESPECIAL PARA O ESTADO

WASHINGTON

A ministra da Saúde dos EUA,
Kathleen Sebelius, anulou a
decisão da agência de vigilân-
cia sanitária do país (FDA, si-
gla em inglês) que permitia a
venda livre – na frente dos bal-
cões das farmácias – de uma
“pílula do dia seguinte”, mes-
mo para menores de idade.

O contraceptivo de emer-
gência, a ser usado após rela-
ção sexual sem proteção, cha-
mado Plan B One-Step, pode
ser comprado sem prescrição
médica por mulheres a partir
de 17 anos, mas as de 16 ou
menos precisavam de uma re-
ceita – e, por decisão da minis-
tra, continuarão precisando.

Apesar de, nos EUA, o mi-
nistro da Saúde ter a prerroga-
tiva legal de anular uma deci-
são da vigilância sanitária, é a
primeira vez que isso ocorre,
segundo porta-voz da FDA.
Sua decisão, que toca em um
assunto delicado, provavel-
mente terá repercussões polí-
ticas na campanha presiden-
cial do ano que vem. / NYT

● Lista segundo o % de amostras
inadequadas para consumo

FERNANDO
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Pior. Pimentão é o alimento mais impróprio para consumo

3 minutos a mais com a mãe

Lígia Formenti / BRASÍLIA

Supermercados passarão a
ser fiscalizados e autuados pe-
la venda de produtos agrícolas
contaminados por agrotóxi-
cos. Um protocolo com deta-
lhes sobre a ação começa a ser

preparado nos próximos me-
ses pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
será colocado em prática em
2013. A fiscalização será feita
por escritórios locais da agên-
cia e laboratórios oficiais.

A ação é apontada pela Anvisa

como uma das estratégias para
combater o uso abusivo e incor-
reto de agrotóxicos nos alimen-
tos. Programa de Análise de Resí-
duos de Agrotóxicos de Alimen-
tos (Para) da Anvisa revela que
27,9% das amostras apresenta-
vam irregularidades.

Pelo terceiro ano consecuti-
vo, o pimentão foi o responsável
pela maior número de amostras
contaminadas: 91,8%. Morango
e pepino vêm em seguida, com
63,4% e 57,4% (mais informações
nesta página).

“Osresultados são muito preo-
cupantes. O consumo de alimen-
tos contaminados aumenta o ris-
co do aparecimento de doenças
como câncer, problemas neuro-
lógicos e endócrinos”, afirmou o
gerente geral de toxicologia da
Anvisa, Luiz Claudio Meirelles.

Os problemas, completou Mei-
relles, são constatados a longo
prazo. “Esses produtos trazem
riscos. Daí a importância de que
a produção se enquadre nos parâ-
metros técnicos.”

Irregularidades. Esta é a 10.ª
edição da análise. As irregularida-
des encontradas são de uso de
agrotóxicos em quantidade ex-
cessiva ou não autorizados para
determinada cultura. Das amos-
tras avaliadas, apenas a batata
não apresentou nenhum desvio
de qualidade.

Em 2002, quando a primeira
avaliação foi feita, 22,2% das
amostras apresentavam irregula-
ridades. A Associação Nacional
de Defesa do Vegetal (Andef), ga-
rante que resultados do Para não
representam uma ameaça à saú-
de. A associação afirma que boa
parte das amostras foi reprova-

da porque foi identificado o uso
de agrotóxico não registrado.

“O agricultor muitas vezes
tem duas culturas e usa o mesmo
produto. Isso não significa que
ele oferece mais riscos”, afirmou
Guilherme Guimarães, técnico
de regulamentação da Andef.

Os resultados do trabalho se-
rão analisados pelos ministérios
da Saúde e da Agricultura. A
ideia é que, a partir do que foi
encontrado, sejam tomadas me-
didas consideradas essenciais
pela Anvisa. Entre elas, a melho-
ra na qualidade do sistema para
identificação de produtores que
usam agrotóxicos de forma in-
correta. “Parte significativa dos
produtos não consegue ser ras-
treada, e por isso há ainda muito
o que se melhorar nesta área”,
afirma Guimarães.

●✽ fernando@reinach.com

● Destino
O Brasil é o principal destino de
agrotóxicos banidos na União
Europeia e nos EUA. Os pestici-
das aumentam o risco de proble-
mas neurológicos, câncer e dis-
túrbios no sistema endócrino.

ALIMENTO PORCENTUAL

Pimentão 91,8

Morango 63,4

Pepino 57,4

Alface 54,2

Cenoura 49,6

Abacaxi 32,8

Beterraba 32,6

Couve 31,9

Mamão 30,4

Tomate 16,3

Laranja 12,2

Maçã 8,9

Arroz 7,4

Feijão 6,5

Repolho 6,3

Manga 4
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