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O Ministério da Saúde come-
çou a distribuir na rede públi-
ca o coquetel de remédios
contra a aids no dia 27 de no-
vembro de 1996, durante o
governo de Fernando Henri-
que Cardoso. O Brasil foi o
primeiro país a oferecer na
rede pública de saúde os cha-
mados inibidores de protea-
se, medicamentos que impe-
dem a proliferação do vírus
no organismo.

Na época, o coquetel conti-
nha o remédio AZT, combina-
do a um de três tipos de inibi-
dor de protease e às drogas
ddl, ddC ou 3TC. Chamado
de terapia tripla, o coquetel
era indicado para os pacien-
tes em estado mais grave,
nos quais a terapia dupla
(que não incluía os inibido-
res de protease) não surtia
mais efeito. Cerca de 10 mil
pessoas foram beneficiadas.

Marta Suplicy
cria edital para
artistas negros
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‘Pioneira do coquetel
antiaids ganha festa
especial de 13 anos’

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, reiterou que a Lei
das Cotas já vale para o próximo
vestibular das universidades fe-
derais, que terão de reservar no
mínimo 12,5% de suas vagas para
estudantes que tenham cursado
integralmente o ensino médio
em escolas públicas.

A lei foi sancionada pela presi-
dente Dilma Rousseff em agos-
to, mas será publicado um decre-
to com a regulamentação. Segun-
do Mercadante, o texto deverá

sair o “mais rápido possível”,
provavelmente na próxima se-
mana – o ministro discutiu o te-
ma com reitores na quarta-feira.

“Todos os aspectos importan-
tes já explicamos para os reito-
res, especialmente aqueles das
universidades que já publicaram
editais. Os que já publicaram edi-
tais terão de fazer ajustes para
respeitar as cotas da lei. Como a
maioria das universidades já
tem uma política de cotas, os
ajustes não têm um impacto mui-
to relevante”, disse o ministro.

Pelo menos 19 instituições, en-
tre elas a Universidade de Brasí-
lia (UnB), publicaram editais do
próximo vestibular. “Há tempo
(para mudar os editais) e ele se-
rá usado em favor daquilo que o
Congresso aprovou por unanimi-
dade”, disse o ministro. Para o
decano de ensino de graduação

da UnB, José Américo, a universi-
dade vai suspender o edital até a
publicação do decreto.

Em nota, a Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) informa “que as
universidades federais cumpri-
rão o que determina a lei, mas

aguardam a publicação do de-
creto presidencial para se ma-
nifestar sobre as normas”.

Para Carlos Maneschy, pre-
sidente da Andifes, a autono-
mia das universidades não po-
de se sobrepor à lei. “O que
havíamos anunciado como
preocupação e uma certa con-
trariedade em relação à lei,
agora, com a reunião dessa se-
mana, houve uma uniformiza-
ção no entendimento”. Segun-
do Maneschy, reitor da Uni-
versidade do Pará, a previsão
de elaboração do decreto pelo
governo é de no máximo 15
dias. “E depois será marcado
uma reunião com todas as pro-
curadorias jurídicas das uni-
versidades para uniformizar
ainda mais os pontos presen-
tes na Lei de Cotas”.

O calendário da seleção pa-
ra a federal de Rio Grande do
Norte (UFRN), por exemplo,
não será alterado. Mas a de
Pernambuco (UFPE) adiou a
segunda fase do vestibular de
dezembro para janeiro. /

COLABOROU DAVI LIRA

Leia. Médicos de SP deixarão
de atender planos por 11 dias
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Mercadante reitera que cotas já
valem para o próximo vestibular

No dia 24 de outubro de 2000,
o Estado publicou uma reporta-
gem registrando o aniversário
de 13 anos de Luciane Apareci-
da de Conceição, chamado de

“um marco da medicina”. A fes-
ta foi descrita como “pequena”,
apenas para amigos e parentes.
Na época, ela disse que seu so-
nho era se tornar professora.

O jornal informou que Lucia-
ne foi infectada pelo vírus da
aids no Hospital Regional de So-
rocaba, quando ainda era um fe-
to de 8 meses, por uma transfu-
são de sangue a que sua mãe fo-
ra submetida. “Luciane foi a pri-
meira criança do mundo a ser
tratada com o coquetel antirre-
troviral e a primeira a ganhar
uma ação contra o Estado, que
lhe garante uma pensão vitalí-

cia de cinco salários mínimos
por mês”, informou na ocasião
o repórter Cláudio Rostellato.

A reportagem lembrava que
Luciane foi a única criança a re-
ceber o coquetel com as drogas
D4T, 3TC e Norvir até 1998,
quando esse tratamento foi libe-
rado nos Estados Unidos para
menores. Seu caso foi relatado
em diversos congressos interna-
cionais.

Pioneira. Luciane em 2008 com a filha Ana Vitória: ela só passou a tomar o coquetel antiaids aos 8 anos, após decisão judicial

REPRODUÇÃO

PARA LEMBRAR

www.estadao.com.br/acervo

Há 12 anos...

Rosa Costa / BRASÍLIA

Há menos de um mês no cargo, a
ministra da Cultura, Marta Su-
plicy, criou um novo tipo de edi-
tal para dar recursos públicos so-
mente a produtores e criadores
negros. Ele será lançado em 20
de novembro, o Dia da Consciên-
cia Negra.

O tema das produções será
“afrodescendente”. Significa, se-
gundo a ministra de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial,
Luiza Bairros, que serão favoreci-
dos os que se identificarem com
valores culturais da “matriz afri-
cana”. Cita como exemplo mais
de cem grupos de teatro ou dan-
ça que se autodefinem como ne-
gros. “Essas expressões muito ra-
ramente se beneficiam de recur-
sos públicos comparativamente
a outras”, afirma.

Luiza informa que os termos
do edital não estão totalmente
definidos. Marta não respondeu
à ligação do Estado. Sua assesso-
ria informou que ela estava on-
tem em São Paulo, onde faz cam-
panha para o candidato do PT à
prefeitura, Fernando Haddad.

Reação. Apesar de considerar a
iniciativa “discriminatória, ile-
gal, inconstitucional e que viola
a igualdade entre as pessoas”, o
sociólogo Demétrio Magnoli diz
que não ficou surpreso. “É mais
uma das inúmeras manifesta-
ções de um processo de inscri-
ção da raça na lei e da transforma-
ção da raca num critério de políti-
cas públicas”, afirma.

Ele rebate a afirmação de que a
iniciativa seria de Marta, ao asse-
gurar que ela nada mais faz que
seguir a política do governo. “ Lo-
go, logo, vamos ter concursos pa-
ra funcionários públicos com cri-
tério de raça. Faz parte do mes-
mo processo de cotas, inconsti-
tucional, mas surpreendente-
mente apoiado pelo Supremo
Tribunal Federal”, alerta.
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Morre aos 24 anos primeira criança do
mundo a receber coquetel contra aids

Brasil foi
pioneiro
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Em 2002. Aniversário de 15
anos também foi noticiado

Sonho da adolescência
era o de ser professora
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Segundo ministro, lei
será regulamentada ‘o
mais rápido possível’; 19
instituições já publicaram
editais para o vestibular

José Maria Tomazela
SOROCABA

A jovem mãe Luciane Apareci-
da Conceição, de 24 anos, con-
siderada um símbolo de luta
contra a aids por ter sido a pri-
meira criança a receber o co-
quetel contra a doença em to-
do o mundo, morreu na madru-
gada de ontem, em Sorocaba,
interior de São Paulo.

Lu, como era conhecida, havia
deixado de tomar os remédios e
morreu das complicações decor-
rentes da ação do vírus HIV. Ela
deixou a filha Vitória, de 4 anos,
que nasceu totalmente isenta do
vírus. O caso da mãe e filha teve
repercussão internacional.

Luciane, que faria 25 anos no
próximo dia 23, estava internada
havia três dias na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do hospi-
tal. De acordo com a presidente
do Grupo de Educação à Preven-
ção da Aids de Sorocaba (Gepa-
so), Lucila Magno, ela tomou
uma decisão pessoal de não se
tratar mais. Segundo familiares,
desde o ano passado Lu não to-
mava mais o coquetel.

“Ela não foi vencida pela doen-
ça, ela simplesmente desistiu de
viver”, disse Lucila. “A razão,
nós não sabemos.” A infectolo-
gista Rosana Paiva dos Anjos,
que tratou de Lu desde bebê, es-
tava abalada e não quis falar com
a imprensa. “Para ela, a Lu era da
família. Nos últimos meses,
quantas vezes a doutora brigou
com ela para que ela tomasse a
medicação ”, contou Lucila.

Em janeiro deste ano, atacada
por doenças oportunistas, Lucia-
ne permaneceu internada 21
dias. Nos meses seguintes, fo-
ram várias internações. “Ela vi-
nha, tratava-se, levava os remé-
dios para casa, mas não os toma-
va. Semanas depois, o marido
voltava com ela. Ficava evidente

que a Lu estava desistindo de vi-
ver.” Amigos da família confiden-
ciaram que ela enfrentava pro-
blemas no relacionamento.

Durante uma das internações,
o Conselho Tutelar esteve na ca-
sa dela e encontrou sua filha em
condições precárias, na compa-
nhia do pai. A menina foi manda-
da para a casa de uma tia.

Luciane morreu sem receber a
indenização equivalente a mil sa-
láriosmínimosqueganhoudaJus-
tiça, em ação movida contra o Es-
tado em nome de sua mãe. O po-
der público recorreu ao Supremo
Tribunal Federal (STF) e a deci-

são final ainda não foi dada. Ela
recebia uma pensão mensal de
cinco salários mínimos. O corpo
foi velado ontem e será sepulta-
do hoje de manhã.

O caso. A mãe de Luciane adqui-
riu a aids no oitavo mês de gravi-
dez,aorecebersanguecontamina-
do durante uma transfusão reali-
zada no Conjunto Hospitalar de
Sorocaba,mantidopelo Estado. A
contaminação foi diagnosticada
com rapidez, mas a doença tinha
alto índice de letalidade. A mãe
abandonou Luciane no hospital e
morreu anos depois. A criança

passouarecebercuidadosdoGru-
po de Educação à Prevenção da
Aids de Sorocaba (Gepaso).

Na época, o uso do coquetel de
antivirais contra a aids ainda não
tinha sido testado em crianças,
nem mesmo no exterior. A médi-
ca infectologista Rosana precisou
recorrer à Justiça para ministrar
osmedicamentosaLuciane,já en-
tão com 8 anos. O caso foi relata-
do em revistas médicas. A meni-
na,que já desenvolvera a doença e
tinha expectativa de vida de pou-
cos meses, reagiu aos efeitos da
medicação. Lu recebeu alta do
hospital e foi adotada por uma fa-

mília da cidade.
Com a evolução no controle

da doença, Lu passou a ter uma
vida normal, casou-se e engravi-
dou. O tratamento manteve o ví-
rus sob controle. Com os cuida-
dos recebidos durante a gesta-
ção e o parto, a menina Vitória
nasceu em 2008 sem qualquer
resquício da doença.

“Infelizmente, é uma minoria
que morre por causa da interrup-
çãodotratamento.Masessamino-
ria é responsável por grande parte
das mortes no País”, diz o infecto-
logista Ésper Kallas. Segundo ele,
após 30 anos de epidemia, o HIV é

umacondição crônica, massó não
morremaquelesquetomamosre-
médios regularmente.

O infectologista Caio Rosen-
thal entende que as pessoas
abandondam o tratamento por
causa de depressão ou por per-
tencem a grupos mais vulnerá-
veis, como dependentes quími-
cos. Alguns pacientes sofrem
com a pressão dos efeitos colate-
rais, como deformações e altera-
ções no nível de gordura no ros-
to e barriga. “Os efeitos colate-
rais hoje não se comparam aos
de duas décadas atrás.” /

COLABOROU LUCIANO BOTTINI FILHO

Saúde. Moradora de Sorocaba, Luciane Aparecida Conceição havia decidido por conta própria, em 2011, parar de tomar a medicação;
vírus havia sido transmitido pela mãe, contaminada numa transfusão de sangue; Luciane deixa uma filha de 4 anos, que nasceu sem HIV

ALOIZIO
MERCADANTE
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
“Todas as universidades
federais terão de fazer as
adequações necessárias e
o MEC vai dar todo apoio a
essa implementação para que
façamos da forma mais
segura e tranquila.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A28.




