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Voos mais altos
O prefeito Jonas Donizette (PSB) está apertando o cerco
em cima do secretariado, exigindo mais agilidade e
criatividade da equipe. Fontes da coluna disseram que ele
já chegou a dizer que não vai passar pela “maldição do
segundo mandato” — jargão político para explicar o fato
de muitos prefeitos realizarem um bom primeiro
mandato e um segundo sem expressão. Jonas cuida da
imagem, até porque tem pretensões de alçar voos mais
altos na política.

Amoedo em Campinas
Os candidatos do NOVO à
Presidência, João Amoedo, e
ao governo do Estado,
Rogério Chequer, estarão
em Campinas hoje, às
19h30. Eles participam de
evento do partido, no
Espaço Guanabara (Rua
Doutor Oswaldo Cruz, 300).

Andrea Menezes, vice de
Chequer, o candidato ao
Senado, Diogo da Luz, e
Bernardinho, embaixador
do NOVO, também estarão
no encontro. Fundado em
2011, o partido participou
da primeira eleição em 2016
e elegeu quatro vereadores.

Montagens de
vídeo, teorias
conspiratórias e fake
news envolvendo o
atentado a Jair
Bolsonaro estão
afetando as investigações.

Celular pode ser uma ferramenta importante para o diagnóstico: aplicativos, como o WhatsApp, ampliam as conexões de rede em todo o mundo
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Do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, sobre as pistas
espalhadas sobre o caso , o que afeta a conclusão da apuração policial.

Registro
Termina hoje o prazo para o TSE julgar todos os pedidos de registros de candidaturas. Na sexta-feira foi deferido o registro de Bazelau Ramos (PHS) e com isso, são
56 candidatos com domícilio eleitoral em Campinas aptos a disputar a eleição. Falta
ainda a análise de um pedido.

Campanha
O financiamento das campanhas tem sido problema
para os partidos que nesta
eleição não podem receber
doações de pessoas jurídicas
nas campanhas. Só partidos,
candidatos e pessoas físicas
podem doar. A imposição,
aprovada em lei no ano passado, foi do Supremo Tribunal Federal em 2015.

Contato
Projeto do vereador Carmo Luiz (PSC) obriga a Secretaria de Saúde a contatar o
paciente para consulta ou
exame agendado por e-mail,
mensagem de texto ou telefone.

Ambiente
O secretário de Serviços
Públicos, Ernesto Paulella,
vai representar o presidente
da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizette, e falará

sobre logística reversa no seminário “O Ministério Público e a Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa”,
em São Paulo, na quinta-feira. O evento é da Associação
Brasileira dos Membros do
Ministério Público de Meio
Ambiente, pelos oito anos
da lei da política nacional de
resíduos sólidos.

Multa
A juíza Cristiane Montenegro Rondelli, da 2ª Vara do
Trabalho de Americana, condenou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Nova Odessa ao pagamento de uma multa no valor de R$ 10 mil, mais honorários advocatícios, por descumprir uma liminar que
proibiu que seus representantes entrassem e permanecessem em áreas de acesso
restrito ou controlado dos
prédios públicos sem prévia
autorização.

Refis
Amanhã termina o prazo
para que contribuintes em
atraso com a Prefeitura de
Monte Mor possam aproveitar a anistia de até 100% dos
juros e multas nos impostos
municipais, pagos à vista,
inscritos em dívida ativa até
o dia 31 de dezembro de
2017.

Em férias, em campanha
O homem-forte do governo Jonas Donizette, o secretário
de Relações Institucionais, Wanderley de Almeida, está
em férias para cuidar da campanha do PSD às eleições de
7 de outubro, especialmente a reeleição de Márcio
França. Wandão é presidente municipal do partido e
comentou com a coluna que essa campanha está sendo
diferente de todas. A 20 dias do pleito, as campanhas
ainda não aparecem. Com problemas de financiamento,
disse, as campanhas deste ano estão mais enxutas – ou os
partidos deixaram para intensificás-la perto da eleição.
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Unicamp testa triagem
de paciente por celular
Pesquisa comprova eficácia de procedimento que agiliza socorro
Antoninho Perri/Unicamp/Divulgação

ROGÉRIO VERZIGNASSE

“A nossa
legislação é
antiga e
engessada.
Por lei, não
posso dar
orientação
por telefone.
No Exterior,
isso já é
possível”.

Da Agência Anhanguera

rogerio.verzignasse@rac.com.br

Uma pesquisa desenvolvida
na Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) da Unicamp
busca uma alternativa para
reduzir o tempo para avaliação dos pacientes com traumas e acidentes neurológicos. O mero smartphone,
no caso, pode ser usado como ferramenta para agilizar
a triagem e o atendimento
de quem precisa de socorro.

Tecnologia pode
salvar vidas,
diz especialista
O projeto foi desenvolvido pelo neurocirurgião Luiz
Adriano Esteves, que verificou a segurança e a eficácia
do procedimento. Será possível, no caso, apressar a recepção e o tratamento, com
base na gravidade do quadro.
Hoje, quando sofre um
trauma neurológico, o cidadão precisa comparecer pessoalmente à triagem com o
médico, que avalia as lesões
e aponta o procedimento
adequado.
Acontece que o prontosocorro nem sempre possui
um especialista de plantão,
e o paciente é levado às
pressas para outro local, à
procura da triagem especializada. Se perde tempo,
dinheiro e, principalmente,
o tratamento rápido.
O avanço na área de
transmissão de dados e a
evolução dos celulares tornam a telemedicina uma
realidade. “O uso do smartphone para triagem neurológica pode ser importante
para apressar o socorro a
quem, por exemplo, tenha
sofrido um derrame ou traumatismo craniano”, diz o
neurocirurgião.
Para concluir o estudo,
Esteves comparou a eficiência dos diagnósticos feitos
por cinco especialistas, a
partir de imagens em que
os pacientes tinham sido vítimas de traumatismo cranioencefálico, AVC, cefaleia, hemorragias ou tumores.
As imagens captadas no
pronto-atendimento foram
enviadas por celular aos médicos, e eles conseguiram

LUIZ ADRIANO ESTEVES
Neurocirurgião

O neurocirurgião Luiz Adriano Esteves: telemedicina já é uma revolução

“O uso do
smartphone
para triagem
neurológica
pode ser
importante
para apressar o
socorro”
LUIZ ADRIANO ESTEVES
Neurocirurgião

Entrada do HC, para onde são encaminhados casos de alta complexidade

identificar alterações patológicas na tomografia, identificar pacientes potencialmen-

te graves e fazer com segurança o encaminhamento a
centros cirúrgicos. O índice

SAIBA MAIS
No Brasil, não existe legislação
detalhada sobre telemedicina.
Atualmente, uma proposta de
regulamentação do procedimento
vem sendo elaborada por câmara
temática. Segundo o neurocirurgião
Luiz Adriano Esteves, é necessário
que haja uma discussão séria, para
que sejam superadas restrições

que não fazem mais sentido. Os
avanços tecnológicos dos últimos
anos, diz, ainda subutilizados. O
WhatsApp, avalia, vai ser um
sistema de comunicação entre
hospitais no futuro, reduzindo os
custos da telemedicina e
ampliando as conexões de rede em
todo o mundo.

de acerto dos diagnósticos
foi pleno.
O interessante, lembra o
médico, é que, em 78 dos
232 casos avaliados, se perdeu tempo para o deslocamento do paciente a outros
municípios, até os serviços
de referência em neurocirurgia. O intervalo de tempo
entre o momento de instalação do evento neurológico e
o atendimento variou de
uma hora até 730 horas. Um
drama que vai acabar.
A utilização de smartphones mostrou-se extremamente segura. Dos 26 casos
de cirurgia imediata, os avaliadores só não optaram pela conduta em três casos,
mas mesmo assim propuseram a transferência do paciente para um serviço com
neurocirurgia”, diz Esteves.

