
Em países que hoje são 

modelo em educação, 

como a Finlândia, 

Irlanda, Coreia do Sul 

e Chile, os estudantes 

passam o dia todo na 

escola - em média, nove 

horas

O Brasil caminha lenta-
mente nessa mesma 
direção que visa, por 

meio da educação, acelerar o 
desenvolvimento do país. Nos 
últimos anos, um movimento 
em busca da educação inte-
gral vem ganhando força nas 
redes públicas por meio de 
programas estaduais de estí-
mulo à ampliação da jornada. 
O programa Mais Educação, do 
governo federal, prevê inclusi-
ve acréscimo de repasses para 
a implantação de uma jornada 
mínima de sete horas. 

De acordo com o Censo 
Escolar, em 2014 havia 4,37 
milhões de matrículas no en-
sino fundamental em tempo 
integral, o que corresponde 
a 15,3% do total. Para atingir 
a meta do Plano Nacional de 
Educação, será necessário 
garantir nos 10 anos de vali-
dade do plano, até 2024, mais 
24,09 milhões de matrículas. 
Ou seja, mais 2,409 milhões 
de matrículas por ano.

Os benefícios do ensino inte-
gral são muito maiores que as 
desvantagens. Um estudo do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira revela que mais tempo 
na escola pode garantir melhor 
aproveitamento nas disciplinas 
regulares: a cada hora adicional 
de estudo, o desempenho dos 
alunos no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica aumenta 
2,5 pontos percentuais, em 
uma escala que vai de 0 a 
500. 

A chance de melhora no 
rendimento aumenta porque 
o estudante está o tempo todo 
em contato com os livros. Ao se 
habituar a essa rotina, facilita 
também o aprendizado em sala 

de aula, pois quando as dúvidas 
surgem, a escola oferece pro-
fi ssionais especializados para 
saná-las naquele momento, 
sem que o estudante precise 
esperar pelo retorno à escola 
no dia seguinte.

Além disso, a rotina de 
crianças e adolescentes que 
estudam apenas meio perío-
do pode ser sufocante para 
pais e mães que trabalham 
fora o dia inteiro e acabam 
tendo que se desdobrar para 
levar os fi lhos em todas as 
atividades necessárias para 
o seu desenvolvimento. Com 
o mercado exigindo dos pais 
dedicação total ao expediente 
de trabalho, o ensino integral 
surgiu como alternativa para 
que os fi lhos permaneçam em 
ambiente seguro e aproveitem 
a maior parte do tempo em 
atividades que estimulam o 
desenvolvimento educacional 
e cultural.

Os pais também ganham um 
aliado no monitoramento dos 
estudos e na correta adminis-
tração do tempo ocioso dos 
fi lhos. Os alunos não fi cam 
apenas à mercê de atividades 
sem direcionamento, como 
televisão, vídeo game e con-
versas pelo celular. 

O tempo de permanência 
prolongado obriga ainda a um 
planejamento voltado para a 
alimentação, com um cardápio 
criado por profi ssionais da área 
de nutrição, responsáveis por 
elaborar uma dieta saudável e 
equilibrada. Para quem estuda 
em período integral, a volta 
para casa representa para pais 
e fi lhos novos cenários de vida 
familiar. 

Com os estudos e outras 
atividades concluídas durante 
a manhã e a tarde, ganha-se 
mais tempo para estimular 
a qualidade de convivência 
entre todos da família, com 
pais e fi lhos podendo planejar 
da melhor forma possível suas 
horas em comum.
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Estimativa foi feita com base em dados de autópsias realizadas nas unidades do IML de 

São Paulo entre junho de 2014 e dezembro de 2015; Ao todo, 30% das vítimas de mortes 

violentas haviam ingerido bebida alcoólica.
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Se considerados apenas os dados de 
motoristas e passageiros dos veícu-
los – e excluídos, portanto, os dos 

pedestres atingidos – o índice chega a quase 
60%. A conclusão é de uma pesquisa rea-
lizada com apoio da Fapesp na Faculdade 
de Medicina da USP (FMUSP). Os dados 
foram publicados esta semana na revista 
Addiction.

De maneira geral, segundo os autores, 
cerca de 30% das mortes violentas no 
período estão associadas ao consumo de 
álcool – sendo 34,6% o índice entre as ví-
timas de homicídio e 13,6% entre os casos 
de suicídio. A estimativa está baseada em 
dados de 365 autópsias realizadas ao longo 
de 19 meses em unidades do Instituto Mé-
dico Legal (IML) da capital paulista.

“A taxa de alcoolemia entre as vítimas de 
morte violenta avaliadas foi, em média, de 
1,10 grama de álcool por litro de sangue. 
É uma concentração alta. Para um homem 
com cerca de 70 quilos, por exemplo, isso 
seria o equivalente à ingestão ao redor de 
cinco latas de cerveja”, contou Gabriel 
Andreuccetti, autor principal do artigo.

A pesquisa foi conduzida durante o 
pós-doutorado de Andreuccetti, sob a 
supervisão do professor da FMUSP Herá-
clito Barbosa de Carvalho. Atualmente, a 
pesquisa continua em parceria com a Es-
cola de Saúde Pública da Universidade da 
Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, 
também com apoio da FAPESP, por meio 
de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior 
(BEPE – PósDoutorado).

O grupo desenvolveu uma nova metodolo-
gia para garantir que a amostra avaliada era 
de fato representativa do total de mortes 
violentas ocorridas na capital paulista.

“A coleta dos dados foi feita em diferen-
tes dias da semana e em diferentes turnos 
de trabalho ao longo dos 19 meses. Por 
exemplo, iniciamos em uma segunda-feira 
pela manhã, coletando dados de todas as 
autópsias feitas naquele período. Na sema-
na seguinte, coletávamos na segunda-feira 
à tarde e, na outra, segunda-feira à noite. 
Depois, na terça-feira pela manhã e assim 
sucessivamente”, explicou Andreuccetti.

Além de informações sobre o contexto da 
morte, também foram obtidas amostras de 
sangue das vítimas para avaliação da taxa 
de alcoolemia. Ao todo, foram reunidos 
dados de 656 vítimas, mas apenas 365 se 
encaixaram nos critérios estabelecidos 
pelo grupo.

Foram excluídos, por exemplo, os meno-
res de 18 anos, as pessoas que receberam 
tratamento médico por seis horas ou mais 
antes de morrer e as autópsias realizadas 
mais de 12 horas após a ocorrência do 
ferimento fatal. O motivo, segundo An-
dreuccetti, é que mesmo após a morte 
os níveis de álcool no sangue vão sendo 
degradados com o passar do tempo – o que 
poderia comprometer a confi abilidade dos 
resultados obtidos.

Na amostragem fi nal, conforme descrito 
no artigo, 28,5% dos casos de morte violen-
ta correspondiam a vítimas de homicídio, 
15,3% de acidentes de trânsito e 12,1% 
de suicídios. Todas as outras causas de 
morte violenta (incluindo afogamentos, 

40% das mortes no trânsito na 
capital têm relação com o uso 

de álcool, aponta estudo
Mais de 40% das vítimas fatais de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de São Paulo entre junho 
de 2014 e dezembro de 2015 haviam consumido álcool nas horas que antecederam a morte
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envenenamentos e casos indeterminados) 
somaram 44,1%. Os números da pesquisa 
foram semelhantes às proporções obser-
vadas em estatísticas ofi ciais de números 
de óbitos por causas externas registradas 
para o município de São Paulo (DATASUS, 
2013).

“A semelhança dos nossos números com 
as estatísticas ofi ciais sugere que nossa 
amostra é representativa do total de mor-
tes violentas ocorridas na capital”, avaliou 
Andreuccetti.

Análises estatísticas
A maioria das vítimas incluídas no estudo 

era composta de homens brancos acima 
dos 30 anos de idade, com baixo nível de 
escolaridade e residentes na capital pau-
lista. A maior parte dos ferimentos fatais 
ocorreu em locais públicos, em dias úteis, 
no período da noite. Já entre as vítimas de 
acidentes de trânsito, houve uma maior 
probabilidade de apresentarem alcoolemia 
durante os fi nais de semana e no período 
noturno.

Aproximadamente 16% das vítimas 
tinham antecedentes criminais e, nesse 
pequeno grupo, curiosamente, a média de 
alcoolemia foi mais baixa do que a média 
entre os que não possuiam tais anteceden-
tes. Quando comparados dados de homens 
e mulheres, não foi observada diferença 
signifi cativa nas médias de concentra-
ções de álcool no sangue, mas os homens 
apresentaram uma maior probabilidade de 
estarem alcoolizados no momento da mor-
te. Já quando comparadas as populações 
classifi cadas como branca e não branca 
(negros e pardos), a taxa de alcoolemia 
deste segundo grupo foi superior.

As maiores concentrações de álcool 
no sangue foram observadas entre os 
pedestres atingidos por veículos, vítimas 
de esfaqueamento e de quedas, sugerindo 
que, nesses casos, o comportamento da 
vítima alcoolizada pode ter atuado como 
um fator contribuidor para a ocorrência 

do ferimento fatal, destacaram os autores 
no artigo.

De acordo com Andreuccetti, é possível 
adaptar a metodologia para estimar, por 
exemplo, em quais regiões da cidade há 
maior probabilidade de ocorrer acidentes 
de trânsito e outros tipos de morte associa-
da ao uso de álcool – bem como de outras 
drogas. O conhecimento gerado por esse 
tipo de estudo, acrescentou o pesquisa-
dor, pode ajudar a orientar políticas de 
saúde pública e até ações de fi scalização 
do trânsito.

“Há no Brasil e nos demais países em 
desenvolvimento uma enorme carência 
de dados epidemiológicos sobre o uso de 
álcool e de outras drogas, bem como sobre 
as mortes relacionadas a esse consumo. 
Acredita-se que o álcool esteja entre as 
principais causas de morte na América 
Latina. Este estudo mostrou que, sem 
dúvida, a cidade de São Paulo tem um 
grande problema de saúde pública re-
lacionado ao uso de álcool no trânsito”, 
comentou.

Segundo Andreuccetti, no Brasil e na 
maioria dos países no mundo, os testes de 
alcoolemia não são exigidos para todas as 
vítimas que passam pelo IML. Essa avalia-
ção é feita geralmente somente quando o 
resultado é importante para a investigação 
policial e, dessa forma, o banco de dados 
gerado não segue um padrão epidemio-
lógico.

“Nosso objetivo foi desenvolver uma 
metodologia de baixo custo, aplicável 
em países em desenvolvimento, capaz de 
apontar estimativas sobre a prevalência 
do consumo de álcool entre as vítimas de 
morte violenta. Já estamos adaptando o 
método também para avaliar outras subs-
tâncias. Uma das grandes difi culdades de 
se manter dados estatísticos sobre mortes 
é a falta de fi nanciamento. E é importante 
mensurar corretamente um problema para 
encontrar uma solução adequada”, afi rmou 
Andreuccetti.

Modelo publicado no peri-
ódico PNAS busca associar a 
ocorrência de epidemias globais 
de gripe a variáveis ambientais 
como umidade e temperatura. 
Essa relação, escrevem os auto-
res, é facilmente perceptível nos 
países da zona temperada, onde 
as transições sazonais são bem 
marcadas, mas torna-se difícil 
de distinguir nos trópicos.

O estudo, realizado por pes-
quisadores dos Estados Unidos, 
buscou um modelo de ligações 
não-lineares entre clima e epi-
demias, e acabou concluindo 
que a umidade absoluta está 
vinculada às epidemias de 
gripe, mas que a temperatura 
determina se a correlação entre 
a doença e essa vaiável será 

positiva ou negativa. Quando 
a temperatura é baixa, uma 
umidade absoluta alta reduz 
a incidência da gripe, mas a 
umidade alta eleva o número de 
casos em climas quentes.

“O equilíbrio entre os efei-
tos positivos e negativos da 
umidade absoluta parece ser 
mediado pela temperatura”, 
diz o artigo. “A análise revela 
um limiar-chave por volta dos 
75º F [24º C]”, com o efeito da 
umidade sobre a disseminação 
da gripe passando de negativo 
para positivo nesse ponto. 
“Os resultados indicam uma 
explicação unifi cada para os 
infl uenciadores ambientais da 
gripe, que se aplica globalmen-
te” (Jornal da Unicamp).

Gripe e clima
Bactérias multiplicam-se 

mais, tornam- se mais viru-
lentas e mais resistentes a 
antibióticos no espaço por 
causa da menor disponibili-
dade de alimento em condi-
ções de baixa gravidade, diz 
artigo publicado no periódico 
PLoS ONE. O comporta-
mento mais agressivo de 
certas bactérias no espaço 
já havia sido detectado em 
pesquisas anteriores, mas a 
causa dessa mudança ainda 
era desconhecida.

Alguns cientistas especu-
lavam que a alteração seria 
uma resposta aos efeitos da 
baixa gravidade na mobilida-

de das moléculas presentes 
no meio externo ao micro-
organismo: na ausência de 
peso os nutrientes se mo-
veriam menos, reduzindo 
o acesso das bactérias ao 
alimento.

O novo trabalho identifi -
cou os genes ativados em 
bactérias E. coli cultivadas 
na Estação Espacial Interna-
cional (ISS) e comparou-os 
aos de bactérias mantidas 
na Terra. A E. coli do espaço 
expressou mais genes asso-
ciados à inanição, incluindo 
os envolvidos no uso de fon-
tes alternativas de alimento 
(Jornal da Unicamp).

Bactérias no espaço


