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AS MUDANÇAS

Clarissa Thomé / RIO

A dura rotina das mulheres, que
se desdobram entre o trabalho,
os filhos e a casa, tem impacto na
saúde. Levantamento de uma
empresa especializada em check-
ups de executivos mostra que os
indicadores de saúde das direto-
ras pioraram. Elas hoje sofrem
mais de hipertensão, gastrite, de-
pressão e diabete que no início
dos anos de 1990.

O estudo se baseia em exames
de altas funcionárias de grandes
empresas, mas o Data-SUS (ban-
co de dados do Sistema Único de
Saúde) mostra que os dados va-

lem para toda a população. “Há
50 anos, de cada 10 mortes por
enfarte, 9 vítimas eram homens.
Atualmente, a proporção está em
6 homens e 4 mulheres”, diz Car-
los Alberto Machado, diretor da
SociedadeBrasileira de Cardiolo-
gia. Para ele, as mulheres sofrem
o “peso da dupla jornada”. “Pas-
saram a ser submetidas às mes-

mas situações de estresse dos ho-
mens. Só que vão para o trabalho
e não se desligam da casa.”

O diretor médico da Med-Rio
Check-up, Gilberto Ururahy,
analisou prontuários de 48 mil
homens e 12 mil mulheres com
datas desde 1990. A alimentação
das mulheres melhorou, mas
elas estão mais acima do peso

ideal e sofrem mais com es-
tresse. Algumas doenças pas-
saram a se manifestar mais – e
mais cedo –, como enfarte e
doenças cardiovasculares.

A diretora comercial Ana
Carolina Siniscalchi, de 44
anos, descobriu que tinha hi-
pertireoidismo ao fazer um
check-up. “Sofria com a pres-
são baixa, tive aumento de pe-
so, mas não imaginava que fos-
sem sintomas de doença.”
Orientada pelos médicos, vol-
tou a fazer atividades físicas.

● A taxa de alunos que saem do
ensino médio sabendo menos
que o básico em matemática au-
mentou de 2010 para 2011. O
porcentual de estudantes com
domínio insuficiente de conteú-
dos, competências e habilidades
desejáveis para a disciplina, no
3º ano, foi de 57,7% para 58,4%.

Em português, essa mesma taxa
caiu pouco: de 37,9% para 37,5%.

O governo divide os alunos em
quatro grupos, de acordo com o
domínio dos conteúdos: abaixo
do básico, básico, adequado e
avançado. No 5º e 9º anos, tanto
em português quanto em mate-
mática, houve aumento no núme-
ro de alunos com aprendizado
considerado adequado e avança-
do. No 5º, por exemplo, aumen-
tou de 25,7% para 28,1% a taxa
de crianças no nível adequado
em matemática. / M.M. e C.L.

Câmara aprova cirurgia
dupla nas mamas

Portal. Exames que a mulher
deve fazer em cada idade

estadão.com.br/saude

Saúde da mulher que trabalha
piorou em 20 anos

FONTE: MED-RIO CHECK-UP

A presa se aproxima. Com
um único salto, a aranha
agarra e mata a vítima. A Ha-
sarius adansoni é um preda-

dor eficiente, que dispensa o uso de
teias para capturar suas presas. Sal-
tar com precisão sobre uma vítima
exige um sistema visual sofisticado: é
preciso calcular a distância para con-
trolar a força e a direção do salto. O
truque dessa aranha foi descoberto.

Os mamíferos conseguem cons-
truir uma imagem tridimensional do
espaço à sua frente utilizando uma
propriedade da visão binocular. Co-
mo cada um dos olhos observa a cena
de um ângulo diferente, nosso cére-
bro combina as duas imagens, produ-
zindo uma representação tridimen-
sional do campo visual. Usando esse
truque, o leão consegue calcular a dis-
tância que está da gazela, o macaco
pula de um galho para outro com pre-
cisão e nós conseguimos espetar

uma ervilha com um garfo sem errar a
mira. Mas basta perdermos (ou tampar-
mos) um dos olhos e grande parte dessa
capacidade desaparece.

Será que essa aranha, com seu cére-
bro primitivo, utilizaria um mecanismo
semelhante? Essa aranha possui quatro
olhos e os cientistas tamparam cada um
deles para verificar se ela ainda era ca-
paz de pular com precisão sobre a presa.
Observaram que mesmo tampando os
dois olhos laterais e um do par frontal, a
aranha pulava com precisão, o que indi-
ca que ela necessita da informação gera-
da por um único olho frontal para calcu-
lar a distância. Mas como um único olho
pode obter informação suficiente para
construir uma imagem tridimensional?

Quando as propriedades da lente do
olho frontal da aranha foram estudadas,
os cientistas descobriram que a lente
possuía uma aberração cromática. Essa
propriedade faz com que a luz de dife-
rentes cores foque em diferentes pla-

nos. Uma máquina fotográfica que pos-
suísse uma lente com esse “defeito” só
seria capaz de focar uma cor de cada vez
sobre o sensor. Assim, se tentássemos
tirar uma foto de uma blusa listada de
azul e vermelho, quando o azul está em
foco, o vermelho está fora. É claro que
lentes com essa propriedade nunca são
incorporadas a máquinas fotográficas.

Mas o olho de nossa amiga aranha pos-
sui outra característica: a retina (a su-
perfície onde a imagem é focada) é com-
posta por quatro camadas de sensores,
uma sobre a outra. As duas superiores
(L3 e L4) são sensíveis à luz ultravioleta
e as duas inferiores (L1 e L2) são sensí-
veis à luz verde.

Por causa da aberração cromática da
lente, a luz ultravioleta foca perfeita-
mente nas camadas superiores (L3 e
L4) e a luz verde foca perfeitamente na
camada mais interna (L1). É como se,
além de uma lente com aberração cro-
mática, nossa câmera fotográfica hipo-

tética tivesse dois sensores – um mais à
frente, sensível ao vermelho, e outro
mais atrás, sensível ao azul. Esse arran-
jo dos sensores em dois planos compen-
sa a aberração cromática e nossa máqui-
na funcionaria perfeitamente. É o que
ocorre com as três camadas (L1, L3 e L4)
na retina da aranha.

Sensível ao verde. Estranho é o que
acontece na L2. Esta camada é sensível
somente à luz verde. Mas a luz verde
forma uma imagem perfeitamente foca-
da na L1 e uma desfocada na L2. O resul-
tado é que o cérebro da aranha recebe
duas imagens verdes, uma em foco (pro-
veniente de L1) e outra fora de foco (pro-
veniente de L2). Faz muito tempo que
os físicos descobriram que é possível
calcular a distância de um objeto usan-
do a informação contida na imagem fo-
ra de foco. Uma imagem mais desfoca-
da indica que o objeto está mais longe,
uma menos desfocada indica que o obje-
to está mais perto.

Será que a aranha estaria usando um
mecanismo tão sofisticado para calcu-
lar a distância da presa? O teste final
veio de um experimento simples e enge-
nhoso. Como imagem fora de foco só se
forma na parte da retina sensível ao ver-
de (L2), os cientistas resolveram verifi-
car a precisão do salto da aranha em am-
bientes nos quais a luz ambiente não
possuísse uma das cores. Para isso, bas-
ta colocar diferentes filtros na luz am-
biente e verificar o que acontecia com o

pulo da aranha.
Eles observaram que, se o verde

fosse suprimido (e nenhuma luz che-
gasse às camadas L1 e L2), a aranha
era capaz de enxergar a presa usando
a luz que chegava à camada L3 e L4 e
saltar na direção correta – mas o pulo
era sempre mais curto que o necessá-
rio e a presa escapava.

Se o ambiente continha somente
luz verde, o pulo era perfeito. Esse
resultado sugere que o cérebro da ara-
nha é capaz de combinar a informa-
ção obtida a partir da luz verde foca-
da (L1) e desfocada (L2) e calcular a
distância da presa. Depois, basta ajus-
tar o salto de modo a garantir sua cap-
tura.

Isso demonstra como o sistema vi-
sual dos insetos é sofisticado e muito
diferente do utilizado pelos mamífe-
ros. A consequência dessa descober-
ta é que uma aranha nunca vai poder
apreciar um filme 3D em uma dessas
novas salas de cinema. A tecnologia
usada para criar a ilusão tridimensio-
nal em nossos cérebros utiliza ima-
gens obtidas de diferentes ângulos,
que são direcionadas pelos óculos pa-
ra cada um de nossos olhos.

✽

BIÓLOGO

MAIS INFORMAÇÕES: DEPTH PERCEPTION

FROM IMAGE DEFOCUS IN A JUMPING

SPIDER. SCIENCE, VOL. 335, PÁG. 469, 2012

● Indicadores mostram que
aumentou o consumo de álcool
e diminuiu o de cigarro

MARCOS DE PAULA/AE

FERNANDO
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Educação
melhora
em SP, mas
ritmo é lento
Mesmo no 5º ano, que teve o maior progresso,
crescimento é inferior ao do período 2008-2009

BRASÍLIA

A Câmara aprovou ontem, em vo-
tação simbólica, projeto de lei
que prevê que a reconstrução de
mama pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) seja feita na mesma
cirurgia que a mastectomia,
quando houver condições técni-
cas. A proposta altera a Lei 9.797,
de 6 de maio de 1999, que obriga
a realização de cirurgia plástica
para reconstrução de mama no
SUS sem, no entanto, determi-
nar que os procedimentos po-
dem ser feitos ao mesmo tempo.

“A incidência do câncer de ma-
ma continua bastante alta, com
milhares de mortes decorrentes

da detecção tardia. Esse mesmo
fator leva à necessidade de se rea-
lizarem intervenções extensas,
complementadas por radiotera-
pia, o que produz um resultado
estético lastimável”, justificou a
autora do projeto, deputada Re-
beca Garcia (PP-AM). A propos-
ta agora precisa ser votada pelos
senadores, antes de virar lei.

O projeto foi anexado à pro-
posta que institui a obrigatorie-
dade de prestação de atendimen-
to cirúrgico-plástico a portado-
res de defeitos físicos causado-
res de sofrimento moral relevan-
te. O projeto foi aprovado em ho-
menagem ao Dia da Mulher, que
é hoje. / EUGÊNIA LOPES

Mais alunos saem do
ensino médio sem
saber matemática

estadão.com.br

Mariana Mandelli
Carlos Lordelo / ESTADÃO.EDU

O ensino básico da rede esta-
dual paulista registrou, por
meio do Sistema de Avaliação
do Rendimento Escolar do Es-
tado de São Paulo (Saresp),
uma pequena melhora entre
2010 e 2011. Mesmo assim, as
notas ainda são inferiores às
obtidas nas avaliações de
2008 e 2009. Entre as séries
analisadas, os melhores resul-
tados estão novamente no 5.º
ano do ensino fundamental.

As notas divulgadas ontem
são dados preliminares do Sa-
resp 2011, avaliação anual da re-
de, e se referem ao desempenho
do 5.º e 9.º anos do ensino funda-
mental e 3.º do médio, em mate-
mática e língua portuguesa
(mais informações nesta página).

O 5.º ano foi o que mais avan-
çou em 2011, registrando uma
melhora de 4,6 pontos na média
de português e 4,4 em matemáti-

ca. O aumento é quase metade
do registrado na pontuação en-
tre 2008 e 2009, quando houve
crescimento de 10,4 pontos em
português e 11 em matemática.

As notas d0 9.º ano e do 3.º do
ensino médio também aumenta-
ram em 2011, mas de forma ainda
mais tímida que no 5.º ano. No
último ano do fundamental, por
exemplo, a nota de matemática
foi de 243,3 em 2010 para 245,2
em 2011 – em 2009 era 251.

“Houve uma queda de 2009 pa-
ra 2010, mas em 2011 consegui-
mos reverter a tendência”, afir-
ma o secretário adjunto da Edu-
cação do Estado, João Cardoso
Palma Filho. “Ainda não supera-
mos 2009, mas estamos sinali-
zando um avanço muito impor-
tante, especialmente do 1.º ao 5.º
ano do fundamental, no aumen-
to do número de alunos nos ní-
veis adequado e avançado.”

Em português, o 9.º ano ficou
praticamente estacionado, com
aumento de 0,4. O ensino médio

tem os piores índices: progrediu
0,5 em matemática e nada em lín-
gua portuguesa.

O Saresp avalia também os alu-
nos do 3.º e 7.º do fundamental e
o desempenho da rede em ou-
tras disciplinas. As notas dos es-
tudantes são interpretadas por
meio de uma escala de proficiên-
cia, em que se vê, por meio da
pontuação atingida, o que os alu-
nos sabem ou não em cada disci-
plina. No entanto, diferentemen-
te dos anos anteriores, a Secreta-

ria Estadual de Educação não di-
vulgou a descrição das habilida-
des correspondentes à pontua-
ção no nível de escala. Ou seja,
não é possível saber qual conhe-
cimento o aluno adquiriu ou não
na avaliação de 2011.

De acordo com a gestão Geral-
do Alckmin (PSDB), a descrição
varia anualmente, de acordo
com a avaliação, e “só será possí-
vel conhecer a descrição detalha-
da dos níveis de proficiência
após elaboração das análises pe-
dagógicas dos resultados”.

Problemas crônicos. Para edu-
cadores, apesar da pouca melho-
ra, os dados devem ser vistos de
forma positiva. “É pouco, mas
avançou”, diz a presidente do
Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp), Maria Izabel
Noronha. Ela atribui o progres-
so ao trabalho dos professores.

Priscila Cruz, diretora executi-
va do movimento Todos pela

Educação, afirma que o melhor
desempenho do ciclo I do ensi-
no fundamental ocorre porque
existe mais clareza sobre o que o
aluno deve aprender nos primei-
ros anos. “Por isso é importante
ter um currículo nacional, que
oriente o trabalho do professor
em sala de aula”, explica.

Os dados do ensino médio, pa-
ra especialistas, são preocupan-
tes. Para Wanda Engel, do Insti-
tuto Unibanco, não adianta ensi-
nar conteúdos dessa etapa se o
aluno não desenvolveu as com-
petências no fundamental. “É
tentar colocar coisas em cima de
uma base inexistente”, diz.

A visão 3D das aranhas

Ritmo pesado. Ana Carolina Siniscalchi teve hipertireoidismo

Reconstrução poderá ser
feita com mastectomia
quando houver condições
técnicas; projeto agora
segue para o Senado

● Antiquado

PRISCILA CRUZ
TODOS PELA EDUCAÇÃO

“Não existe um projeto
de escola, de sistema,
que dê conta dessa
criança de hoje,

que é diferente
da do início do
século 20.”

●✽ fernando@reinach.com

Análise de prontuários
de altas funcionárias de
grandes empresas
mostra avanço de
doenças cardiovasculares

PROBLEMA 1990 2000 2011

% % %

Alimentação desequilibrada 80 70 53

Acima do peso ideal 60 50 45

Vida sedentária 70 60 50

Uso regular de bebida alcoólica 25 50 50

Alto nível de estresse 40 50 55

Tabagismo 45 40 35
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A29.




