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epidemia de Aids em mulheres
moradoras de Campinas apre-
sentou crescimento bastante
significativo na última década.

No período entre 1996 e 2005, o número
de casos chegou a 1.023, enquanto nos
primeiros quinze anos – de 1980 a 1995
– os registros somaram 207. Outra
questão foi o aparecimento de aglome-
rados de casos, denominados clusters,
na região noroeste, sudoeste e sul, o que
significa uma ocorrência marcante da
doença em bairros de baixa renda.

“A ‘feminização’ aconteceu simulta-
neamente à ‘pauperização’ da epide-
mia de Aids na cidade. Os casos concen-
tram-se nas áreas com populações de
maior carência e baixa renda, mais es-
pecificamente, nos eixos das avenidas
Amoreiras e John Boyd Dunlop e tam-
bém Rodovia Santos Dumont”, desta-
ca o médico sanitarista Carlos Henn,
que realizou estudo na Faculdade de
Ciências Médicas da Unicamp (FCM).

Em dissertação de mestrado, orien-
tada pela professora Maria Rita Do-
nalisio Cordeiro, Carlos Henn tomou
como base 4.175 endereços de indiví-
duos maiores de 13 anos notificados
com Aids, ou seja, 90% dos casos re-
gistrados pela Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria Municipal de Saú-
de no período compreendido entre
1980 a 2005. Os mapas da distribuição
espacial da doença na cidade mostram
o aumento da Aids tanto no sexo mas-
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Estudo revela que Aids vitima cada
vez mais mulheres, pobres e idosos

O médico sanitarista
Carlos Henn, autor da
pesquisa:
investigando 90% dos
casos registrados
entre 1980 e 2005 em
Campinas

culino, como no feminino, maiores de
13 anos. Neste sentido, atinge progres-
sivamente todas as regiões, desde as
áreas mais centralizadas e
urbanizadas até a periferia
dos cinco distritos de saúde
leste, norte, noroeste, sudo-
este e sul.

Um outro aspecto merece
ser destacado no estudo: a
doença entre maiores de 50 anos tam-
bém apresentou aumento de incidên-
cia em mais de duas vezes. Foram 91
casos observados entre 1996 a 2000,
contra 202 de 2001 a 2005. Nestes ca-
sos, a concentração ocorre em dois ei-
xos principais do mapa, centro-oeste
e centro-sul, mas também com clusters
em territórios das cinco regiões de saú-
de. “A situação identifica justamente
o envelhecimento da epidemia no mu-
nicípio”, explica.

 Para o médico sanitarista, a com-
preensão da epidemia do HIV e da
Aids em suas diferentes dimensões
socioeconômica, cultural, biológica,
política, entre outras, representa ain-
da um grande desafio para a Saúde
Pública em mais de 20 anos de doen-
ça no país e no mundo. Segundo ele, ao
considerar a história natural da do-
ença, acredita-se que o HIV foi intro-
duzido no país na década de 70, se dis-
seminando de maneira insidiosa e
progressiva por todo o território na-
cional. No início da década de 1980 o
perfil da epidemia era predominante
na população masculina, homosse-
xual, com elevada escolaridade, per-

tencente à classe média e alta, mora-
dores de áreas urbanizadas e centra-
lizadas do município.

A dissertação de mestrado, no en-
tanto, mostra que a dinâmica atual da
epidemia em Campinas atinge de for-
ma diferenciada populações em seu

Doença está
presente em

todas as regiões
de Campinas

“habitat”. “Caracteriza-se pelas ten-
dências de ‘heterossexualização’, ‘fe-
minização’, ‘pauperização’ e, mais re-
centemente, ‘envelhecimento’, acome-
tendo faixas etárias mais idosas, con-
centrando-se nas populações margi-
nalizadas e vulneráveis”, destaca.

m tratamento proposto pela
cirurgiã-dentista Gabriela A-
lessandra da Cruz demonstro-

u ser eficaz para pacientes com doen-
ça periodontal crônica e portadores de
diabetes mellitus. A terapêutica suge-
re, inclusive, uma influência positiva
nos índices glicêmicos do diabético. A
técnica de raspagem e alisamento ra-
dicular foi realizada em uma única ses-
são e mostrou, por meio de análises
clínica, hematológica e microbiológica,
que os diabéticos apresentaram me-
lhoras no controle da doença perio-
dontal e também não sofreram altera-
ções no quadro clínico nos três primei-
ros meses de avaliação. Até então, e-
xistiam poucos relatos na literatura
sobre este tipo de avaliação, o que sig-
nifica um avanço no campo da tera-
pêutica voltada para portadores de
ambas as doenças.

A investigação compõe a tese de dou-
torado de Gabriela. O estudo foi orien-
tado pelo professor Sérgio de Toledo e
defendido na Faculdade de Odontolo-
gia de Piracicaba (FOP). A odontologis-
ta explica que a doença periodontal é
uma infecção caracterizada por san-
gramento freqüente nas gengivas e per-
da óssea alveolar, o que pode levar à
mobilidade e perda dental, caso o pro-
blema não seja atacado.

Para os portadores do diabetes mel-
litus, a questão é mais complexa devido

aos níveis de glicemia e a dificuldade
de se optar por procedimentos incisi-
vos. O diabetes também é considerado
fator de risco para a periodontite. A
falta de controle metabólico pode agra-
var a condição da inflamação bucal. “O
tratamento tradicional consiste em
quatro sessões de raspagens, em geral,
realizados em diferentes dias. Com isso,
o nível de exposição do paciente é muito
maior”, esclarece Gabriela.

Os testes da técnica foram feitos em
20 pacientes com periodontite crôni-
ca generalizada, sendo que dez deles
eram dependentes de insulina. Em
uma sessão, Gabriela conseguiu re-
mover a placa bacteriana responsável
pela infecção, diminuindo o sangra-
mento gengival e a presença de mi-
crorganismos causadores da doença.
Gabriela acredita que, caso as avalia-
ções sejam feitas por um período maior
– seis meses, por exemplo – , tratamen-
to pode contribuir para a diminuição
dos índices glicêmicos e, conseqüente-
mente, da ingestão de insulina.

Os voluntários do grupo controle, ou
seja, pacientes sem o diabetes, mas
com doença periodontal, não apresen-
taram alterações negativas no estado
clínico geral, como era esperado. No
entanto, apresentaram diminuição do
processo inflamatório e melhora das
condições periodontais, o que mostra
que a técnica em única sessão foi eficiente
no controle da doença nesses pacientes.

Este aspecto constitui um indicativo
de que o tratamento periodontal rea-
lizado em única sessão é uma técnica
eficiente para o controle da doença.
Também apresenta vantagens como
a diminuição do número de visitas
para o tratamento de raspagem pe-
riodontal. “Vale ressaltar que pacien-
tes com doença periodontal devem ser
monitorados freqüentemente pelos
dentistas”, destaca a cirurgiã. (R.C.S.)

A cirurgiã-dentista Gabriela Alessandra
da Cruz: falta de controle metabólico
pode agravar inflamação bucal

economista Stela Cristina de Godoi
mergulhou no universo dos trabalhadores
do chão-de-fábrica das empresas do ramo

automobilístico, do período entre 1954 e 1964, para
compreender as experiências e formas de resistência
operária. Considerada como “época de ouro” da
economia brasileira pelas altas taxas de crescimento,
o momento reserva algumas contradições que a
pesquisadora resolveu apurar por meio da história
oral e da memória.

Se por um lado, o projeto de industrialização e
urbanização de meados do século XX tornou-se uma
referência no que diz respeito às políticas de
desenvolvimento econômico, os relatos da mídia
deste período histórico aparecem também permeados
por discursos de resistência. “Percebi que havia uma
contradição entre a história econômica oficial e a
experiência operária. Assim, a minha proposta inicial
foi investigar o outro lado desta história”.

Em seu trabalho de mestrado em Sociologia “A
roça e o aço: as experiências e as resistências
operárias no Brasil moderno (1954-1964)”, orientado
pelo professor Ricardo Antunes, Stela analisou as
histórias de vida de 14 ex-metalúrgicos da região
metropolitana de São Paulo. Ela constatou a
existência de alguns traços de resistência que
transcendem a esfera de militância política, produzida
por meio dos sindicatos e partidos.

“Existia uma atmosfera de medo constante. Prova
disso é que os ocupantes de cargos de liderança eram
chamados de feitores, mostrando, provavelmente,
uma analogia ao período de escravidão”, explica.
Acidentes de trabalho eram ocasionados,
freqüentemente, pela falta de equipamentos de
proteção, pela cadência forçada e pelo medo das
demissões.

Também foi possível identificar, no estudo, que a
monotonia do trabalho expressa aspectos de
estranhamento e alienação presente nesta experiência
operária. “No trabalho metalúrgico, no interior do
modo de produção capitalista, o operário
experimentava uma sensação anestésica por passar o
dia todo a fazer os mesmos movimentos, num tempo
sempre idêntico”, explica.

Na linha de montagem, projetada para explorar a
força física e mental dos trabalhadores, os operários
se viam mais diretamente atingidos por essas
“engrenagens da fábrica”. Já o trabalho metalúrgico
realizado nas bancadas, local em que os empregados

com um pouco mais de qualificação se mantinham, o
salário era mais alto e permitia, segundo Stela, a
realização de uma das necessidades subjetivas do
trabalho humano, a interferência da habilidade
individual no processo de produção.

Biscates – O processo de aprendizado no interior
das oficinas, segundo o estudo, continha traços de
resistência. “Os mais experientes ao ‘passarem o
serviço’ para o novato também transmitiam os
traquejos, burlas e pequenas recusas, elaboradas e
aprimoradas no processo de trabalho”, explica.

O termo biscate eram os objetos e artefatos
produzidos com material da própria fábrica e não
trabalho com ganho financeiro como é mais
usualmente conhecido. Os biscates eram feitos na
clandestinidade para uso dos próprios operários,
como o caso de uma mariquinha, espécie de suporte
para coador de café, produzido por um dos
entrevistados. “Era uma atividade com sentido
profundo, pois expressava, sobretudo, uma tentativa
de recriar o sentido daquele trabalho estranhado, a
partir do amálgama cultural do rural e do urbano”,
argumenta. (R.C.S.)

Técnica melhora quadro clínico de
diabéticos com doença periodontal
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Pesquisa investiga o outro lado
da ‘época de ouro’ da economia
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