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Inep defende avaliação
censitária no ensino médio

Para a Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica
(SBCBM), uma das principais
reivindicações é que exista um
cadastro centralizado de pacien-
tes candidatos à cirurgia bariátri-
ca pelo SUS. Hoje, a ausência des-
se mecanismo abre brecha para
que pacientes se inscrevam em
vários hospitais.

“A sugestão é que se crie um

sistema no Datasus capaz de ge-
renciar todo o cadastro para ci-
rurgia bariátrica. Todo paciente
que pleiteia a cirurgia constaria
em um banco de dados, o que fa-
cilitaria a gestão das políticas de
saúde”, afirma o cirurgião Irineu
Rasera.

Rasera é médico do Hospital
dos Fornecedores de Cana de Pi-
racicaba, que realizou, no ano

passado, cerca de 500 cirurgias
bariátricas e pretende fazer, nes-
te ano, 700 procedimentos.

“Hoje não sabemos o número
de pacientes. Mesmo no meu ser-
viço, que é muito bem organiza-
do, não temos a informação exa-
ta de quantos pacientes estão na
fila. Muitos estão duplicados.
Tem alguns que estão na fila de
Piracicaba, de Campinas e de Ri-

beirão Preto”, diz.
Outro ponto a ser melhorado,

de acordo com a sociedade médi-
ca, é a priorização de pacientes
mais graves. Rasera explica que
as portarias atualmente vigen-
tes preveem a existência de um
escore para ranquear os pacien-
tes mais graves e puxá-los para a
frente na fila.

Porém, de acordo com o espe-

cialista, essa determinação de
gravidade é um procedimento
muito complexo. Como conse-
quência, o que prevalece na práti-
ca é a ordem na fila.

Para o cirurgião Ricardo
Cohen, presidente da SBCBM,
seria importante que os pacien-
tes diabéticos tivessem priori-
dade no atendimento. “São
doentes que têm fator de risco
cardiovascular grande e mere-
cem ser operados com priorida-
de”, diz. Pesquisas mostram
que obesos com diabete do tipo

2, quando se submetem à cirur-
gia bariátrica, apresentam uma
melhora relacionada não ape-
nas à perda de peso, mas tam-
bém à própria diabete.

“O foco é que a sociedade mé-
dica deve estar perto do ministé-
rio para organizar as políticas pú-
blicas de saúde. A realidade que
estamos vendo é a dificuldade
no acesso à cirurgia, pacientes
que acabam falecendo na fila de
espera. Queremos ajudar dentro
da experiencia que temos na
área”, diz Rasera. / M.L.

Davi Lira

Os estudantes universitários
que não estão conseguindo ob-
ter o visto para fazer intercâm-
bio de trabalho e férias nos Esta-
dos Unidos buscam apoio das
instituições de ensino para sensi-
bilizar a embaixada americana.

O visto foi negado porque a
temporada de trabalho de verão
que cerca de 300 estudantes fa-
riam no exterior – de dezembro
deste ano a fevereiro de 2013 –
coincidirá com o período de re-
posição das aulas perdidas por
causa da greve das federais.

O fato de estarem em aula e
ainda não terem concluído o se-
mestre letivo torna os estudan-
tes inaptos a participarem do
programa. Parte deles trabalha-
ria na Disney, em Orlando.

Alegando que o movimento
grevista não foi uniforme nas 57
instituições que pararam, os uni-
versitários buscam, com o apoio
das reitorias e professores, justi-
ficar que não haveria prejuízo
acadêmico em seus cursos no
País no período do intercâmbio.
Antecipar aulas e provas tam-
bém está entre as possibilida-
des. Os alunos pedem à embaixa-
da atendimento individualizado
para discutir cada caso.

“A greve na UFSC (Universida-
de Federal de Santa Catarina) foi
diferente. Com o novo calendá-
rio, a gente vai ter um recesso até
maior que o da federal do Rio
Grande do Norte, que não en-
trou em greve”, diz Carlos Wen-
gerkievicz, aluno de Engenharia
Elétrica. O estudante já gastou

cerca de R$ 4 mil com despe-
sas para a viagem à Califórnia.

A estudante de Produção
Cultural na Federal Fluminen-
se (UFF) Rafaella Britto, de
20 anos, pretende protocolar
hoje, em conjunto com cole-
gas, uma carta à reitoria. Mas,
segundo o pró-reitor de gra-
duação da UFF, Renato Cres-
po, “isso não faz parte da ativi-
dade curricular da universida-
de, é uma iniciativa do aluno”.

Após encontro com os estu-
dantes, a UFMG emitiu decla-
ração afirmando que a univer-
sidade não tem um calendário
único. A recomendação da ins-
tituição é que cada aluno pro-
cure os professores para veri-
ficar a situação de frequência.

Movimento. A IE Intercâm-
bio, uma das agências que fa-
zem a intermediação desses
programas, afirma que estuda
alternativas para o ressarci-
mento. Em nota, a STB, outra
empresa de intercâmbio, in-
forma que “avaliará soluções
personalizadas para minimi-
zar o impacto da decisão de
seus clientes”. Procurada, a
Embaixada dos Estados Uni-
dos em Brasília afirma que a
questão já foi resolvida e não
comentará mais o assunto.

Leia. Privação do sono afeta
imunidade, afirma estudo
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Entidade reivindica cadastro centralizado

Estudantes sem visto
pedem ajuda para
universidades

DIVULGAÇÃO

SUS reduz de 18 para 16 anos a idade
mínima para cirurgia bariátrica

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Durante seminário sobre a quali-
dade do ensino médio no País, o
presidente do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira
(Inep), Luiz Cláudio Costa, de-
fendeu ontem que essa etapa se-
ja submetida a uma avaliação
censitária, e não amostral, como
é feita hoje com a Prova Brasil.

OMinistério da Educaçãoestu-
da trocar a Prova Brasil pelo Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) para calcular o Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) do ensino médio.

“Já existe quase uma posição
consensual de que devemos pas-
sar para uma avaliação censitá-
ria. A avaliação do ensino médio
migrar para o censitário é prati-

camente consensual (dentro do
MEC); o outro (estudo) ainda
em debate, da migração do Saeb/
Prova Brasil para o Enem, está
demandando mais estudos”, dis-
se Costa a jornalistas.

A evolução do Ideb no ensino
médio foi tímida – saltou de 3,6
(2009) para 3,7 (2011). Conside-
rando apenas a rede estadual, o
indicador se manteve estagnado
em 3,4, sendo que no Distrito Fe-
deral e em nove Estados houve
queda. O governo nega que uma
possível substituição da Prova
Brasil pelo Enem na avaliação do
ensino médio tenha como objeti-
vo “maquiar” os números.

“Os resultados (da avaliação
amostral) são válidos, não há
problema em trabalhar com a
amostra, mas você envolve mais
a sociedade, a escola, os profes-
sores quando você trabalha com
a (avaliação) censitária”, disse
Costa. Ele afirmou que discutirá
o tema com secretários esta-
duais de Educação. Uma das
preocupações é não perder a sé-
rie histórica – a meta do Ideb pa-
ra essa fase em 2021 é de 5,2.

Formato envolve mais a
sociedade, a escola e
os professores, afirma
presidente do instituto,
Luiz Cláudio Costa

Cerca de 300 alunos que
fariam intercâmbio nos
EUA tiveram documento
negado por causa da
greve das federais

● Perigo

Programada. Rafaella Britto
mostra passagens e exames
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Mariana Lenharo

Com base em uma consulta pú-
blica lançada pelo Ministério
da Saúde em 24 de setembro, o
Sistema Único de Saúde
(SUS) passará a adotar novas
regras para a realização da ci-
rurgia bariátrica. Uma delas é
a diminuição da idade mínima
para se submeter ao procedi-
mento, que passa de 18 para 16
anos. Outra é a mudança da
técnica cirúrgica a ser aplica-
da no atendimento público.
Além disso, novos exames pas-
sarão a ser obrigatórios.

As alterações farão parte de
uma nova portaria, a ser anun-
ciada nos próximos dias e com
previsão de entrar em vigor em
2013. Especialistas afirmam que
as iniciativas são positivas, mas
não garantem a resolução de
um dos maiores problemas: a
espera por uma cirurgia do SUS
pode levar até dez anos.

Para o cirurgião Ricardo
Cohen, presidente da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariá-
trica e Metabólica (SBCBM),
outras mudanças também deve-
riam ser consideradas. “É im-
portante incluir os adolescen-
tes, porém já existe um gargalo
grave para a cirurgia em adul-
tos. O problema é como o SUS
vai resolver isso”, diz.

A endocrinologista Rosana
Radominski, presidente da As-
sociação Brasileira para o Estu-
do da Obesidade (Abeso) e par-
ceira do Instituto Movere, que
trata da obesidade infanto-juve-
nil, afirma que a inclusão dos jo-
vens de 16 a 18 anos trará impac-
to positivo. “O adolescente
com 16 anos já amadureceu e
dois anos, nessa fase, é um tem-

po muito grande. Eles vão ga-
nhar muito com a possibilidade
de fazer a cirurgia mais cedo.”

Para o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, a decisão de re-
duzir a idade está de acordo
com recomendações internacio-
nais e atende a uma reivindica-
ção do Conselho Federal de Me-
dicina. “Estudos mostram que
o tratamento precoce da obesi-
dade grave pode evitar a ocor-
rência de uma série de proble-
mas correlatos, como proble-
mas cardiovasculares.”

De acordo com a portaria, cin-
co novos exames passam a ser
obrigatórios antes da operação,
entre eles a ultrassonografia de
abdome total, a ecocardiografia
transtorácica e a prova de fun-
ção pulmonar completa com
broncodilatador.

Segundo o cirurgião Irineu
Rasera, titular da SBCBM, a de-
cisão de incluí-los é acertada,
desde que a aplicação desses
exames não seja obrigatória.
“Muitos pacientes precisam
desses exames e não os encon-
tram na rede pública. Se a deci-
são for que os exames estarão
disponíveis, vai ser positivo.
Mas tornar obrigatória a realiza-
ção de todos esses exames po-
de engessar o sistema.”

Com a nova portaria, a técnica
cirúrgica adotada pelo SUS pas-

sará a ser a gastroplastia vertical
em manga, no lugar da ultrapas-
sada gastrectomia vertical em
banda. Para Cohen, trata-se de
uma adequação da portaria ao
que já é praticado nos centros ci-
rúrgicos. “Essa cirurgia já não é
feita desde o começo dos anos
1990, pois está associada a reinci-
dência de ganho de peso.”

Plástica. O pacote traz a oferta
de mais uma cirurgia plástica in-
dicada para quem perdeu peso.
Hoje, é possível fazer a corre-
ção do abdome. A técnica que o
SUS passará a oferecer inclui re-
paração na área dorsal.

O ministério deve começar a
pagar uma equipe multidiscipli-
nar, encarregada do tratamen-
to. “Muitos serviços já ofertam
esse tipo de assistência. Mas
eles não recebiam pelo atendi-
mento, algo que agora vai mu-
dar”, disse Padilha.

A nova política muda os crité-
rios para credenciamento de
hospitais. Além de infraestrutu-
ra mínima, a instituição terá de
formar uma rede com um cen-
tro de atenção básica e outro de
média complexidade.

As mudanças incluem reajus-
te de 20% do valor pago pelas ci-
rurgias. Outras reivindicações
da SBCBM que ainda não foram
atendidas incluem a existência
de um cadastro unificado de can-
didatos ao procedimento, a ado-
ção da laparoscopia e a existên-
cia de uma política que priorize
os pacientes diabéticos (mais in-
formações nesta pág.). Padilha
reitera que a consulta pública es-
tá aberta. “Outras mudanças po-
derão ser incluídas. Vamos ava-
liar as contribuições da socieda-
de.” / COLABOROU LÍGIA FORMENTI

Saúde. Entre as novas regras criadas pelo Ministério da Saúde para esse tipo de intervenção também estão a mudança da técnica
cirúrgica e a inclusão de exames; para especialistas, medidas são positivas, mas não acabarão com o principal problema: a fila de espera

● Manifestação
Alunos do Centro Universitário
Fecap protestaram ontem em
São Paulo contra a possibilidade
da venda da instituição para o
grupo Ânima, de Minas. Eles
temem uma piora no ensino.

80%
é o risco de uma criança
obesa vir a ser um adulto
obeso, caso não seja feita
nenhuma intervenção, de
acordo com endocrinologistas

Intestino 
delgado

Estômago

Intestino 
grosso

Gastroplastia 
vertical em 
manga (sleeve)
● Não resulta em 
mudanças no processo 
digestivo
● Riscos: fístula, 
infecção de ferida 
operatória, sangramento 
e abscesso
● Contraindicação: 
pacientes com cirurgia 
do estomago anterior ou 
com refluxo grave não 
devem se submeter ao 
procedimento

Técnica
Cerca de 80% do estômago é retirado (assim, 
retira-se também a porção do órgão responsável pela 

produção do hormônio grelina, que estimula o apetite)
1

A porção restante do estômago é grampeada 
e transformada em um tubo contínuo que vai do 

esôfago até o duodeno, onde os alimentos são absorvidos
2

18,5 - 24,9peso normal

25,0 - 29,9sobrepeso

30 - 34,9 obesidade moderada

35 - 39,9obesidade grave

Acima de 40obesidade mórbida

Peso
IMC

Altura X Altura

A operação é 
recomendada

Deve operar se associado a 
hipertensão arterial, diabete mellitus, 
apnéia do sono ou artropatia

● Com base no IMC e na avaliação clínica, o paciente pode ser operado. 
Abaixo, veja como é a técnica adotada pelo SUS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




