CIDADES

CORREIO POPULAR
Campinas, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

A9

SAÚDE ||| BOA NOTÍCIA

HC bate o recorde de transplantes
No ano passado foram realizadas 485 cirurgias, superando em 134 todas as feitas em 2016
César Rodrigues/AAN

mas que o momento em que
a equipe da OPO procura dos
familiares é delicado.
O aposentado Carlos Roberto de Paiva, de 55 anos teve problemas renais e, em
1996, passou por um transplante pela primeira vez, tendo como doador o próprio irmão. Ele ficou bem até 2010,
quando o órgão parou de funcionar e foi necessário retomar o tratamento de hemodiálise, pelo qual ele já não
passava há 14 anos. Por conta
de uma hepatite, Paiva teve
que passar por tratamento durante sete anos e, no início de
novembro, pôde entrar na fila para receber um novo rim.
A espera demorou cerca de
dois meses e, na última sextafeira, o aposentado passou
novamente pelo procedimento que durou cerca de seis horas. “Agora estou de motor
novo, de novo”, brincou.
O segundo transplante
veio de um doador falecido, e
Paiva conta que tem imensa
gratidão pelo ato de doação.
“A gente não conhece a família, mas gostaria muito de
agradecer esses familiares
que permitiram a doação, e
espero que outras pessoas sigam fazendo isso para salvar
vidas. A gente tem uma melhora, mais qualidade de vida
e muita gratidão”, disse o paciente, emocionado.
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O Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) bateu recorde nos
transplantes realizados no
ano de 2017. Somando os procedimentos realizados nas
cinco áreas que o HC abrange, foram 485 transplantes
realizados no ano passado,
superando em 134 as cirurgias em 2016. Os transplantes
de rins, fígado e córnea merecem destaque, já que superaram as marcas anteriores. Outro passo importante foi o aumento nas notificações e doações de órgãos captados pela
Organização de Procura de
Órgãos do HC. As notificações são feitas quando o hospital identifica um paciente
com potencial para doação.
No ano passado foram 371
avisos contra 334 em 2016.
Das notificações, 132 se converteram em doadores em
2017, contrapondo às 97 no
ano anterior. Após as conquistas, o HC pretende avançar incluindo no rol os transplantes de pulmões e pâncreas,
além de atender pacientes
portadores do vírus HIV com
doença renal crônica .

Para este ano estão
previstas intervenções
também de pâncreas
O aposentado Carlos Roberto de Paiva teve problemas renais e em 1996 passou por um transplante pela primeira vez; em 2016 pela segunda vez

Os transplantes que atualmente são realizados na unidade são os de medula óssea,
rim, fígado, córnea e de coração. Os procedimentos cardíacos foram os únicos que tiveram queda, passaram de 8
em 2016 para 6 no ano passado. Todos os outros superaram as marcas de 2016 e alguns bateram, inclusive, o recorde histórico do HC.
O transplante de córneas,
por exemplo, começou a ser
realizado no local em 1991, e
teve seu ápice em 2002, quando 130 procedimentos foram
realizados. Em 2017 houve
um aumento de 67%, atingindo 218 transplantes. Os 70
transplantes de fígado feitos
no ano passado ultrapassam
em 27% a marca histórica de
2008, e os de rim também superaram o recorde, de 146
procedimentos em 2010,
quando houve um maior número de cirurgias. Em 2017
foram 148.
A professora e coordenadora dos transplantes hepáticos, Ilka Boin, explica que o
aumento nas cirurgias de
transplante só foi possível de-

Déficit no estoque de sangue prejudicou
déficit no Banco de
Sangue do Hospital
de Clínicas da
Unicamp (HC) prejudicou a
realização de cirurgias e
transplantes neste início de
ano. De acordo com a
médica Ilka Boin, na última
semana foram cancelados
oito transplantes de fígado
por causa do problema, e os
órgãos coletados foram
enviados para outros
hospitais que realizam os
procedimentos.
O Hemocentro da Unicamp

informou que precisa com
urgência de doadores, já que
ainda em dezembro,
quando os estoques
costumam ficar mais baixos
devido ao período de festas
e férias, o número de
doações caiu 8% em relação
ao mesmo período de 2016.
Segundo a assessoria do HC,
não foram canceladas
cirurgias eletivas.
A unidade do Hemocentro
da Unicamp fica na Rua
Carlos Chagas, 480, e
funciona de segunda-feira a

sábado, das 7h30 às 15h. Em
Campinas é possível doar
sangue também no posto de
coleta no Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti e
no Hospital da PUC. O
Hospital Estadual de
Sumaré também conta com
um posto de coleta do
Hemocentro. Hoje, no Largo
do Rosário, no Centro de
Campinas, haverá um
ônibus do Hemocentro para
que os doadores contribuam
com bolsas de sangue. Ele
funcionará das 8h15 às 12h.

vido ao aumento na captação
de órgãos. Marilda Mazzali,
que coordena o Programa de
Transplante Renal da Unicamp, conta que a meta no
início de 2017 era de realizar
140 transplantes, mas o ano
foi encerrado com oito procedimentos a mais, estes feitos
com doador vivo. “Só não fi-

zemos mais do que isso porque preferimos manter a qualidade em detrimento da
quantidade. A gente liquidou
mais de 30% da nossa lista de
espera utilizando os rins de
pacientes falecidos, porque
nem sempre de um doador vivo, relacionado ao paciente,
é possível ter a compatibilida-

de. A média de espera passou
de quatro para dois anos”,
contou. A lista de pacientes
com tipagem sanguínea B e
AB, mais raros, que aguardavam doação foi zerada. De
acordo com a médica, quanto menor o tempo de espera
de diálise, melhor a qualidade de vida do paciente.

O

Segundo o professor Antonio Gonçalves Filho, coordenador de Assistência do HC,
o trabalho dos integrantes da
OPO é importante para os resultados dos transplantes. As
equipes vão até os hospitais
de 127 municípios para conversar com as famílias e coletar os órgãos. O transporte é
feito de carro em locais até
300km de distância de Campinas, e em cidades mais distantes, a busca é feita a bordo de helicóptero.
“A capacitação e o empenho no trabalho da equipe fazem a diferença. Além disso,
a sociedade passou a ser
mais doadora. Um dos resultados da OPO é que a organização é a que mais disponibiliza corações para serem
transplantados no Estado de
São Paulo. No ano passado foram cerca de 20.”
Apesar de ainda haver 40%
de negativas da família para
doação, nós conseguimos aumentar o número de doadores. Gonçalves Filho conta
que nem sempre a família é
contra a doação de órgãos,

Mais áreas

Para avançar na oferta de
transplantes para pacientes,
para o ano que vem a expectativa é que a equipe de cirurgia torácica do HC já esteja
credenciada para realizar os
procedimentos, segundo a
médica Elaine Cristina de
Ataíde. Eles já passaram por
capacitação no Canadá. Marilda explica que os transplantes de pâncreas têm pouca
demanda devido aos novos
medicamentos para o tratamento da diabetes.
Em maio deste ano, pacientes com o vírus HIV e
que tenham doença renal crônica poderão passar por
transplante na unidade. Segundo Marilda, foi preciso fechar uma equipe com integrantes da área de infectologia para poder combinar os
medicamentos para o tratamento do vírus com os que
são tomados no pós-transplante, além de cuidados prévios para que a imunidade
do paciente se estabilize antes do procedimento. “Já temos cinco pacientes em preparo para fazer o transplante”, explicou.
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Biblioteca de Sousas e Joaquim Egídio será reaberta
Depois de um ano e quase três meses fechada, a unidade passou por reformas e manutenção, e volta em fevereiro
César Rodrigues/AAN
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Depois de um ano e quase três
meses fechada, a Biblioteca Pública Guilherme de Almeida,
que atende as comunidades
de Sousas e Joaquim Egídio, será reaberta no próximo mês. A
diretora da de Cultura, Veridiana Wenlich, informou que o local, que passou uma série de
serviços de manutenção, está
recebendo os últimos ajustes e
para voltar a funcionar.
O fechamento da biblioteca
foi motivo de reclamações dos
moradores e pesquisadores
que costumam utilizar o local
diariamente. Veridiana explica
que houve um impasse entre
o dono da casa e o contrato firmado com a Prefeitura e, por
isso, a unidade acabou ficando fechada durante todo esse
tempo. “O valor do aluguel da
casa estava muito alto e precisou ser feita uma negociação.
Em um primeiro momento, o
dono não quis abaixar o preço
e a biblioteca precisou ficar fechada”, disse.

Ainda de acordo com a diretora, depois de muito negociar
o dono do imóvel aceitou abaixar o valor do aluguel e separou um terreno que tinha anexado à casa e as duas partes
entraram em um acordo.
“O terreno que tinha do lado era muito grande e deixava
o aluguel mais caro. Agora,
sem o terreno, o valor ficou
dentro do orçamento da Prefeitura e tudo deu certo”, explicou. Para a biblioteca voltar a
funcionar, a Administração só
está esperando as obras de manutenção chegarem ao fim.
“O dono do imóvel não fez
questão de fazer a manutenção, então precisamos terminar os trabalhos já começados”, disse.
Segundo Veridiana, o impacto de ter uma biblioteca fechada foi muito grande tanto
para a Secretaria de Cultura,
quanto para a população. “As
reclamações da população são
totalmente válidas. Foi impactante saber que eles se importam tanto com o espaço”, contou. Durante todo o processo
de negociação e reforma, a di-

conta com um acervo com
cerca de 18 mil volumes. Veridiana destaca que o tempo
em que ficou fechado serviu
para mostrar que, ao contrário do que se pensa, as pessoas ainda se preocupam
com a importância de se ler
um livro. “É muito importante essa procura. A Secretaria
sabe da importância da biblioteca na era digital. E é muito
legal ver que a população
também quer o espaço e que
o hábito da leitura ainda não
morreu.”
Projetos de leitura

Antes de ser fechada, a biblioteca atendia cerca de 3 mil pessoas, com um acervo de quase 18 mil volumes

retora afirmou que foram mantidos diálogos com os grupos
de leituras, para que uma solução fosse encontrada o mais
rápido possível. “Foi um pro-

cesso burocrático, demorado,
mas nós mantivemos as conversas e agora a parte mais difícil já está feita”, disse.
Antes de ser fechada, a bi-

blioteca atendia aproximadamente 3 mil pessoas. Com a
volta, um recadastramento
será feito para calcular o número de usuários. O local

Para incentivar a leitura da
população, a Secretaria de
Cultura de Campinas realiza
vários projetos dentro das bibliotecas municipais. Entre as
principais atividades estão: roda de poesia, saraus, Dia do
Quadrinho Nacional, roda de
leitura, feira do livro e concurso de poesia entre as principais atividades. A Pasta ainda
não divulgou os calendários
para 2018, mas afirmou que
todos os projetos serão levados adiante durante o ano.

