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Surpresa

1.O que precisa mudar?
Há uma fragilidade na
fiscalização, uma buro-
cracia que impede a pu-

nição dos culpados. Sem uma
mudança, os erros vão conti-
nuar acontecendo. E responsá-
veis vão continuar colocando a
culpa nas famílias.

2.O senhor sente culpa?
Já ouvi que, se não
tivesse levado meu
filho ao hospital, ele

estaria vivo. Como alguém po-
de dizer que alguém erra por
ser cauteloso? Ele entrou an-
dando, saiu morto. Eu vi o que
aconteceu. Algo que não sai da
minha cabeça. Quanta gente
que não sabe o que de fato
aconteceu com seus familia-
res? Que ouve apenas “foi uma
fatalidade, chore seu morto em
casa”? Isso tem de mudar.

À flexibilização nesses seis paí-
ses – presente em retificações
nos editais que tiveram suas
inscrições encerradas em janei-
ro –, soma-se a diminuição da
exigência de conhecimento do
inglês para seleção de bolsis-
tas da Grã-Bretanha, confor-
me revelado pelo Estado na
edição do dia 7 de fevereiro.

Das 4 mil bolsas abertas pe-
lo governo federal, apenas 1,8
mil, ou 45%, foram preenchi-
das. A diminuição na exigência
busca ampliar a quantidade de

bolsistas aptos a participar do
intercâmbio. “É importante
deixar claro, que o Universi-
ties UK – entidade que faz a
intermediação do bolsista bra-
sileiro com a universidade bri-
tânica – não reduziu o mínimo
exigido no idioma para os cur-
sos acadêmicos. O estudante
ainda precisa atingir um nível
adequado de proficiência exigi-
do pela universidade”, afirma
Jaqueline Wilkins, consultora
de Educação da embaixada
britânica.

C erca de 9,7 mil estu-
dantes das áreas
prioritárias, espe-
cialmente dos cur-

sosde Engenharia, que partici-
pavam da seleção para bolsas
em universidades de Portugal
– o segundo país que tem mais
bolsistas, atrás apenas dos Es-
tados Unidos – foram sur-
preendidos ontem ao recebe-
rem um e-mail da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), outra administradora
do Ciência sem Fronteiras.

A mensagem os informou
de que, por “possuírem de-
sempenho acadêmico compa-
tível com o perfil de excelên-
cia exigido pelo programa”,
poderiam transferir sua candi-
datura para Estados Unidos,
Grã-Bretanha, Austrália, Ca-
nadá, Irlanda, Itália, França
ou Alemanha, onde há mais
universidades de excelência
internacional.

Para esses estudantes, no
entanto, não foi exigido a com-
provação do nível de conheci-
mento do idioma estrangeiro.
Praticamente nenhum deles
fez os exames de certificação
que até então eram exigidos
para os outros candidatos ins-
critos nesses editais.

No comunicado, a Capes es-
clarece, no entanto, que esses
candidatos poderiam ter aces-
so a “uma bolsa de estudo adi-

cional de até seis meses para
aprendizagem do idioma do país
de destino”.

Mudanças como essa estão
deixando muitos estudantes in-
satisfeitos, especialmente aque-
les que comprovaram devida-
mente o nível de proficiência na
língua estrangeira para esses paí-
ses. Até os que foram contempla-
dos com a mudança se dizem
“cheios de dúvidas”.

“O e-mail que recebi ontem de
madrugada não foi muito claro.
Não sei se a minha candidatura
para Portugal permaneceria váli-
da se eu escolhesse uma bolsa na
Grã-Bretanha”, diz Mário Henri-
que, de 20 anos, estudante do
curso de Engenharia de Telein-
formática da Universidade Fede-
ral do Ceará. Henrique não che-
gou a fazer fez nenhum exame
que avaliasse seu nível de conhe-
cimento desse idioma, mas diz
que foi uma “surpresa boa”.

Consultada, a Capes infor-
mou que os estudantes contacta-
dos apresentaram pontuação aci-
ma de 600 pontos no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
e que “essas novas concessões
ocorrerão sem prejuízo das sele-
ções em andamento para esses
países”. Questionada sobre o pe-
ríodo do curso de imersão, res-
pondeu que “com base em evi-
dências, é possível alcançar pro-
ficiência linguística condizente
com as atividades acadêmicas da
graduação”. / D.L. e O.B.

Campinas fará nova triagem para
investigar tuberculose em bebês

Lígia Formenti / BRASÍLIA

Depois de um ano cobrando pu-
nição para evolvidos na morte
de seu filho Marcelo, o presiden-
te da Embratur, Flávio Dino, de-
cidiu criar uma organização não
governamental para debater e
prevenir erro médico.

“Se eu, advogado de forma-
ção, com todas as condições pos-
síveis, tenho dificuldade de ver a
Justiça feita, imagine pessoas
em situações menos privilegia-
das, sem tempo ou recursos para
buscar seus direitos”, afirma.

A entidade, batizada de Cen-
tro Brasileiro sobre Crimes para

Saúde, deverá iniciar sua atua-
ção neste mês. Com sede em Bra-
sília, a ONG deverá manter um
site com orientações para víti-
mas de erro médico.

Além desse serviço, a entidade
deverá promover debate sobre
as causas estruturais que levam
às falhas e monitorar a aplicação
de recursos públicos na área de
saúde. “Temos organizações am-
bientais, de defesa do consumi-
dor. Mas nada para defender o
paciente dos abusos que são co-
metidos”, afirma.

Marcelo, na ocasião com 13
anos, morreu em fevereiro do
ano passado, menos de 24 horas
depois de ser internado na Uni-
dade de Tratamento Intensivo
(UTI) de um hospital de Brasília,
com uma crise de asma.

Dino conta que pouco antes
de receber alta, o jovem recebeu
uma medicação e passou mal. A
médica de plantão não estava na

sala, pois ajudava um colega a fa-
zer um parto.

Elesustenta que o medicamen-
to foi aplicado de maneira inade-
quada, o socorro demorou e a
médica estava nitidamente ator-
doada, porque vinha de uma jor-
nada de trabalho de 23 horas.

“Disseram que meu filho não
tinha resistido. Não resistiu a
quê? Claro, a uma sucessão de
erros”, afirma.

Batalha. Desde então, Dino in-
gressou com sete ações distin-
tas. Até agora, apenas uma puni-
ção ocorreu: uma multa de R$ 10
mil para o hospital, aplicada pela
Vigilância Sanitária. “A fiscaliza-
ção atualmente é feita apenas
quando provocada. Não há um
monitoramento periódico. Um
erro, sobretudo numa área tão
sensível quanto a saúde”, diz.

O presidente da Embratur de-
fende a criação de um sistema de

avaliação constante, a exemplo
do que existe na educação.
“Quem fiscaliza quantos médi-
cos o hospital tem de ter e quan-
tos efetivamente tem? Quem fis-
caliza quantas horas um médico
tem de trabalhar?”

Para Dino, há uma lógica mer-
cantilista: hospitais ampliam o
atendimento, mas não as equi-
pes. Recrutam profissionais mui-

tas vezes sem a capacitação ade-
quada e os submetem a jornadas
de trabalho excessivas. “Com es-
se quadro, o risco de erro no aten-
dimento é enorme.”

Meses depois da morte de Mar-
celo, o chefe de gabinete de Di-
no, Paulo Guilherme de Araújo,
enfrentou situação semelhante.
Sua filha, de 2 meses e meio, mor-
reu por infecção generalizada,
consequência de uma coquelu-
che diagnosticada tardiamente.

“Foram cinco médicos até que
o diagnóstico foi feito. A indica-
ção era de UTI, mas um hospital
não aceitou a internação. No ou-
tro, foram nove horas de espera
até que o tratamento fosse inicia-
do”, conta Araújo.

Dino cita outros casos que
marcaram 2012, como a morte
do secretário do Ministério da
Planejamento Duvanier Paiva
por omissão de socorro e a de
uma paciente depois de ter sopa
injetada na veia. “São todos epi-
sódios que trazem causas co-
muns: condições inadequadas
de trabalho, ausência de profis-
sionais em número adequado,
equipe com capacitação inade-
quada. Isso precisa mudar.”

Presidente da Embratur cria
ONG para prevenir erro médico

Governo reduz exigência de idiomas
Candidatos a bolsas em universidades estrangeiras pelo Ciência Sem Fronteiras não precisarão conhecer a língua do país de destino
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PARA ENTENDER

2 PERGUNTAS PARA...

ARQUIVO PESSOAL

Flávio Dino,
presidente da Embratur

JOVENS SE ESPANTAM
COM A MUDANÇA
Eles não fizeram exames de proficiência linguística

Dúvidas. E-mail da Capes ‘não foi muito claro’, diz o estudante Mário Henrique, de 20 anos

Davi Lira

O governo brasileiro dimi-
nuiu a exigência de conheci-
mento de alemão, francês, in-
glês e italiano para seleção de
bolsistas do programa Ciên-
cia Sem Fronteiras (CsF) que
pretendem estudar em univer-
sidades na Alemanha, França,
Austrália, Canadá, EUA e Itá-
lia. Com a medida, universitá-
rios com baixo nível ou até ne-
nhum conhecimento nesses
idiomas poderão ser seleciona-
dos para o intercâmbio – antes
era exigido nível intermediá-
rio ou avançado da língua.

Com a flexibilização, o gover-
no quer preencher um maior nú-
mero de vagas do programa – a
falta de conhecimento no idio-
ma é um dos principais obstácu-
los para os brasileiros. O progra-
ma, que tem foco na área tecnoló-
gica, atingiu, até janeiro deste
ano, apenas 22% da meta de en-
viar 101 mil bolsistas até 2015.

Os bolsistas que forem para o
exterior com baixo conhecimen-
to da língua estrangeira terão de
participar de um curso intensivo
para melhorar a proficiência. O
curso também será bancado pe-
lo governo federal, e o aluno terá
de fazer uma prova para ingres-
sar na universidade. Especialis-
tas ouvidos pelo Estado, no en-
tanto, alertam que mesmo com
o curso de imersão os estudan-
tes poderão não alcançar um ní-
vel adequado para acompanhar
as aulas em outro idioma.

Isso porque, no caso dos bol-
sistas dos Estados Unidos e da
França, de acordo com os edi-
tais, a duração prevista para o
curso é de apenas dois meses,
tempo considerado insuficiente
para melhoria das habilidade lin-
guísticas. Na Itália, a duração do
curso é de apenas um mês.

Na chamada para seleção de
bolsistas para os Estados Uni-
dos, voltada para escolha de 200
estudantes dos Institutos Fede-
rais de Educação Tecnológica e
das Faculdades de Tecnologia
(Fatec), por exemplo, a pontua-
ção exigida no Toefl (um dos exa-
mes aceitos pelo programa, que
avalia o nível de inglês) é de ape-
nas 27 pontos, em um total de
120. Com essa pontuação, o can-
didato é incapaz de manter uma
conversação básica.

“Não deveríamos nivelar por
baixo. Como será possível che-
gar em Harvard sem saber muito
bem o inglês?”, critica Rubens
Barbosa, ex-embaixador brasilei-
ro em Washington, hoje editor
do periódico Interesse Nacional.

A diminuição mais drástica da
pontuação exigida, porém, acon-

teceu para a seleção na Austrália.
O Toefl despencou de 90 pontos
para 39 – ou seja, serão seleciona-
dos alunos com nível insuficien-
te em expressão oral.

“O estudante pode ter gran-
des problemas lá fora, já que ele
vai ter de apresentar trabalhos e
questionar os professores sobre

temas complexos da área tecno-
lógica”, diz André Marques, dire-
tor-geral da EF Englishtown, es-
pecialista em certificação.

Outros países. No caso da Ale-
manha, os três meses de curso
são insuficientes, diz Dieter
Gern, assistente administrativo
do Instituto Goethe de São Paulo.
“Para um estudante estrangeiro
seriamnecessáriosaomenosqua-
tro.” Já para a França, o tempo de
curso é considerado adequado.
“Com esses dois meses de cur-
so, os estudantes conseguirão
atingir o nível exigido pelas uni-
versidades”, diz Carla Ferro da
Campus France, da agência de
promoção do ensino superior li-

gada ao governo francês.
Consultado, o Conselho Na-

cional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq), um dos órgãos que ad-
ministram o programa, afirma
que a diminuição do nível do
idioma exigido pelo programa
não flexibilizou o mérito acadê-
mico: continuam sendo selecio-
nados os melhores.

O Ministério da Educação
(MEC) afirma que a flexibiliza-
ção é necessária porque “boa
parte dos alunos com excelente
desempenho acadêmico é oriun-
da de escolas públicas e não ti-
ve acesso a cursos de idiomas
d e f o r m a a d e q u a d a ” . /

COLABOROU OCIMARA BALMANT

Ação. Flávio Dino: não há
controle sobre jornada

● Justificativa

Um ano após perder o
filho por falhas de
hospital em Brasília, o
advogado Flávio Dino
planeja orientar vítimas

Ricardo Brandt
CORRESPONDENTE / CAMPINAS

A Secretaria de Saúde de Campi-

nas (SP) anunciou ontem que
vai iniciar uma nova triagem pa-
ra identificar se bebês que nasce-
ram antes de janeiro de 2012, em

uma das alas da maternidade do
Hospital Madre Theodora, tive-
ram contato direto ou indireto
com uma técnica em enferma-
gem que estava com tuberculo-
se. Os resultados divulgados on-
tem apontam que menos 107 be-
bês foram contaminados entre
janeiro e junho do ano passado,

conforme adiantou o Estado.
“Identificamos duas crianças

que foram contaminadas – uma
nasceu em dezembro de 2011 e
outra em 2 de janeiro de 2012.
Por isso, vamos agora começar
uma segunda etapa de investiga-
ção”, afirmou a coordenadora
do programa de tuberculose de

Campinas, Maria Alice Satto.
As 282 crianças que nasceram

entre novembro e dezembro ago-
ra serão chamadas e passarão
por testes com reagentes, exa-
mes de raio x e avaliação clínica.
A estimativa é que essa nova fase
seja concluída até o fim do mês.

Pacientes que nasceram entre

julho e outubro de 2011, nos dias
em que a enfermeira estava de
plantão, também serão investiga-
dos. Nesses casos, são 577 crian-
ças, mas elas não terão que pas-
sar por exames. Por meio de con-
tatos telefônicos, profissionais
da Vigilância em Saúde vão ava-
liar as condições dos bebês.

RUI OPPERMANN
VICE-REITOR DA UFRGS
“Temos capacidade para
preparar os alunos no domínio
de idiomas com um custo
menor aqui no Brasil.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.
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