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Tendência

A farmacêutica Cibele
Ferraz Berenstein, de
39 anos, sempre quis
ser mãe. Apesar disso,

adiou o sonho em nome dos es-
tudos, da carreira e da estabili-
dade financeira. “Fiz pós-gra-
duação antes de casar. Namorei
por 6 anos. E sempre trabalhei
bastante, para ter uma condi-
ção financeira mais próxima da

ideal para ter um filho”, diz ela.
“Filho custa caro.”

O primeiro bebê, André, veio
quando ela tinha 32 anos. Cibele
enfrentouumagravidezumpou-
co difícil, teve diabete gestacio-
nal. “Estava acima do peso, vida
sedentária e a idade também
contou. Tive de fazer um acom-
panhamento maior.” Mesmo as-
sim, Cibele quis ter outro. Felipe

nasceu há 1 ano e 2 meses, quan-
do Cibele tinha 38 anos.

Para a empresária Stela Ha-
yar, de 42 anos, ter tido Laura foi

“rejuvenescedor”. A filha tem 3
anos e nasceu quando Stela ti-
nha 39. “A gente sempre pensa
maisna estabilidade financeira e
os anos vão passando. Porque a
estabilidade demora.”

Stela foi casada por 12 anos.
Quando decidiu que era a hora,
acabou ficando viúva. Depois
de três anos sozinha, conheceu
Yuri, hoje com 36. Casaram-se e
Laura nasceu três anos mais tar-
de. “Decidi que tinha de ser an-
tes dos 40 anos. Fiz uma série
de exames que detectaram que
eu tinha um útero jovem e não
precisei de nenhum tratamen-
to específico. Só um acompa-
nhamento maior.”

A atendente Suelen Ignácio,

de 23 anos, também tinha pla-
nos de engravidar depois de es-
tudar e se estabilizar financeira-
mente. Mas aos 19 anos desco-
briu que estava grávida. “Mudei
todos meus planos, comecei a
trabalhar e o dinheiro era para
sustentar o Gustavo”, diz ela,
em meio ao barulho alegre das
crianças.

“Hoje não pretendo fazer
mais faculdade, outras coisas
me atraem. Mas se não tivesse
engravidado naquele momen-
to, talvez eu tivesse feito, as coi-
sas seriam um pouco diferen-
tes. Em 2011, a família aumen-
tou. Nasceu Isabela. “Mesmo
quando não se planeja, ter um
filho é maravilhoso.” / P.S.

Papa canoniza
a primeira índia
norte-americana
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Pesticidas matam abelhas
e prejudicam polinização

Leia. Horário de verão exige
adaptações do organismo
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● A mudança demográfica do
Estado é resultado da interação
entre a queda da fecundidade
com outros fatores: longevidade
crescente, menor mortalidade
por causas externas e migração.

Na primeira década do século
21, o saldo migratório no Estado
correspondeu a 47.265 pessoas
por ano, sendo responsável por
11,1% do crescimento absoluto.

A expectativa de vida em São
Paulo aumentou 8,4 anos em 30
anos. O ganho mais significativo
foi para a população masculina.
Entre 2000 e 2010, a esperança
de vida do paulista passou de
67,2 para 71,5. Para as mulhe-
res, de 76,2 para 78,6 anos.

A população dos menores de
15 anos caiu a 21,5% e a de maio-
res de 60 subiu para 11,6%. / P.S.
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O papa Bento XVI canonizou se-
te novos santos ontem, entre
eles a primeira índia norte-ame-
ricana a se tornar santa. A cele-
bração de figuras que sofreram
para promover a fé ocorre en-
quanto a Igreja Católica parte pa-
ra uma tentativa de recuperar
congregações em antigos redu-
tos, após acusações de abuso se-
xual e divergências em relação
aos ensinamentos da Igreja.

Milhares de peregrinos de to-

do o mundo compareceram à
Praça São Pedro para testemu-
nhar a cerimônia de reconheci-
mento aos santos, que incluiu
Kateri Tekakwitha, uma norte-
americana do século 16 conheci-
da como Lírio dos Moicanos.

A multidão contava com cente-
nas de fiéis dos Estados Unidos:
dos 2,5 milhões de índios ameri-
canos, a estimativa é que 680 mil
sejam católicos, um legado do su-
cesso de missionários na conver-
são da população indígena.

Muitos peregrinos levavam a
bandeira das Filipinas e retratos
de Pedro Calungsod, morto du-
rante o trabalho missionário em
1672. Ele se tornou ontem o se-
gundo santo filipino. Retratos
dos novos santos – incluindo o
jesuíta francês Jacques Berthieu,
o padre italiano Giovanni Battis-
ta Piamarta, a freira espanhola
Carmen Salles y Barangueras e a
alemã Anna Schaffer – estavam
pendurados na fachada da Basíli-
ca de São Pedro. / REUTERS

Mulheres paulistas engravidam cada
vez mais tarde e têm menos filhos
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Demora. Yuri, Laura e Stela Hayar, que engravidou aos 39

Paulo Saldaña

Com a carreira e a estabilidade
financeira em primeiro lugar,
a mulher paulista tem engravi-
dado cada vez mais tarde e tido
menos filhos. A média de idade
da primeira gravidez no Esta-
do é de 27,3 anos, mas, segundo
a Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade), a
última década apresentou es-
trutura etária mais dilatada.
Além disso, a década de 2010
foi a primeira nos últimos 40
anos em que a taxa de fecundi-
dade de mulheres entre 15 e 19
anos caiu em São Paulo.

A fecundidade é a variável de-
mográfica de maior determina-
ção nas transformações da estru-
tura etária da população e no
atual processo de envelhecimen-
to no mundo. O Brasil não fica de
fora dessa tendência e tem visto
suas taxas de crescimento popu-
lacional diminuírem. O Estado
de São Paulo tem registrado uma
intensificação dessa realidade.

A taxa de fecundidade de São
Paulo hoje é de 1,7 filho por mu-
lher, contra 1,9 na média do País.
Na década de 1980, essa média
em São Paulo era de 3,43. A taxa
da década atual já está abaixo do
nível que garante a reposição po-
pulacional, 2,1 filhos por mulher.

Segundo o demógrafo Harol-
do Torres, diretor de Análise e
Disseminação da Fundação Sea-
de, a entidade tenta estimar o
ano em que a população paulista
passará a diminuir, fenômeno
que já ocorre em diversos países
da Europa. “Como ainda exis-
tem muitas mulheres em idade
de ter filhos na população do Es-
tado, esse crescimento é positi-
vo. Isso vai mudar com o envelhe-
cimento da população”, disse.

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) esti-
ma que, na média do Brasil, a po-
pulação deve começar a cair a
partir de 2030, caso a queda nos
nascimentos e o envelhecimen-
to da população mantiverem o

mesmo ritmo. O número de nas-
cimentos deve igualar o de mor-
tes e depois diminuir.

Para a diretora executiva da
Fundação Seade, Maria Helena
Guimarães de Castro, o estudo é
importante para que Estado e
municípios passem a direcionar
medidas e políticas para a tercei-
ra idade. “Existem sérios desa-
fios de políticas públicas para a
população jovem, como falta de
creches e qualidade da educa-
ção. É preciso ficar atento aos de-
safios para medidas voltadas à

população mais velha, que repre-
sentará fatia cada vez maior.”

Ao lado da fecundidade, cola-
boram para o cenário de envelhe-
cimento dos paulistas a migra-
ção e mortalidade, componen-
tes que também têm caído (mais
informações nesta página).

Em 1970, a migração respondia
por mais de 40% do crescimento
populacional paulista. Depois de
permanecer em 24% na década
de 1990, em 2010 a migração só
respondia por 11% do aumento
da população. O crescimento ve-
getativo respondia pelo resto,
apesar de queda no volume.

Desde os anos 1960, esses índi-
ces apresentam tendência de
queda. Os números mostram
acentuação na queda de fecundi-
dade entre mulheres de 20 a 29
anos. É o grupo que mais tem co-
laborado para a diminuição na
média de filhos. As maiores ta-
xas ainda permanecem nesse
grupo, mas seguido de perto pe-
lo de 30 a 34 anos.

O movimento inaugural nas
estatísticas é uma queda na taxa
de fecundidade entre as mulhe-

res mais jovens, de 15 a 19 anos –
apesarde continuar elevada. Des-
de 1980, essataxa permaneceu si-
milar, sempre acima de 70 por
mil mulheres. A estagnação da fe-
cundidade de mulheres entre 15 a
19 anos entre as décadas de 1980
e 2000 foi muito estudada e no-
meou-se o fenômeno como "gra-
videz na adolescência", segundo
a Seade. Em 2010, caiu para 52
mil – queda não vista no mesmo
ritmo nas outras faixas.

Novo perfil. A mudança no
comportamento das mulheres é
pouco ligada a programas de saú-
de de governos, diz o professor
Eduardo Motta, do departamen-
to de Ginecologia da Universida-
de Federal de São Paulo
(Unifesp). “É um processo ini-
ciado pela mulher, de um senti-
do de bem-estar da mulher.”

Segundo ele, o poder público
não tem uma política adequada
para atender a realidade que tem
se evidenciado. “Do ponto de vis-
ta educacional, faltam campa-
nhas de esclarecimento. Nas fa-
culdade médicas, não temos co-

locado na cabeça dos médicos
que esse perfil da mulher está
mudando, que é necessário acon-
selhar as mulher a engravidar até
determinada idade.”

A médica Fabiana Sanches,
preceptora do setor de patologia
obstétrica do Hospital Santa
Marcelina, explica que muitas ve-
zes as mulheres não têm a cons-
ciência de que a gravidez a partir
de 30 anos deve ser acompanha-
da de mais cuidados. “O risco de
aborto é maior. A mulher mais
velha fica mais propensa a hiper-
tensão, diabete, requer acompa-
nhamento maior.”

A gravidez acima de 35 anos já
é de alto risco. Acima dos 40, é
ainda mais preocupante, princi-
palmente com chances de casos
de síndrome de Down.

No Santa Marcelina, o acom-
panhamento dado a mulheres
mais velhas é o mesmo reserva-
do às mais jovens. “Entre os ado-
lescentes, o problema mais co-
mum é o início tardio do pré-na-
tal”, diz Fabiana. A chance de par-
to prematuro é maior, pois o úte-
ro não está totalmente formado.

● SP acima da média

Sociedade. Demora para atingir a estabilidade financeira é o motivo principal para a média da 1ª gravidez no Estado subir
para a idade de 27,3 anos, maior que o índice nacional, de 26,8; população de São Paulo deve começar a cair nos próximos anos
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Pesticidas estão matando abe-

lhas operárias e prejudicando
sua alimentação, conclui estudo
na revista Nature que mostra
que essas colônias, vitais para a
polinização, têm maior probabi-
lidade de sucumbir na presença
dessas substâncias.

A Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que um
terço de todos os alimentos de
origem vegetal dependem da po-
linização das abelhas. Cientistas
têm se preocupado com a queda
do número de abelhas em tem-
pos recentes, principalmente na
América do Norte e na Europa.

Pesquisadores britânicos
expuseram, por quatro sema-
nas, colônias formadas por 40
abelhas mamangava – maio-
res que as abelhas de mel co-
muns – aos pesticidas neoni-
cotinoide e piretroide.

No grupo exposto, dois ter-
ços das abelhas se perderam
(morreram ou não retorna-
ram). No grupo controle, ape-
nas um terço se perdeu. Além
disso, as abelhas que recebe-
ram os pesticidas só consegui-
ram colher cerca de metade
do pólen em comparação com
as outras abelhas.

Os achados ressaltam a im-
portância de testes mais am-
plos, para assegurar que os
pesticidas não atinjam tam-
bém as abelhas. / REUTERS

33,4 anos
é a idade média em São Paulo

32,1 anos
é a média brasileira

26,8 anos
é a idade média com que
mulheres têm o 1º filho

● Mulheres têm cada vez menos filhos e engravidam mais velhas

TAXAS DE FECUNDIDADE

Queda Por idade em SP
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A última década foi a primeira, no período analisado, em que a fecundidade entre mulheres de 15 a 19 anos caiu
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




