CIDADES
O Centro Boldrini recebeu nesta
sexta-feira um lote de 18 frascos
da Asparaginase europeia usado no tratamento da
leucemia linfoide aguda (LLA) e retomou o tratamento de
crianças que precisavam do
medicamento. A compra feita
pelo hospital vai solucionar um
mês e meio de tratamento. Após
a decisão judicial, que saiu no
dia 12 de maio, o Boldrini
solicitou ao Ministério da Saúde
a compra de 150 frascos por mês
sob multa diária em caso de
descumprimento de R$ 50 mil.
Como a decisão foi em primeira
instância, ainda cabe recurso
por parte da União. “Já temos
uma compra de 500 frascos que
deve chegar na próxima
semana. A medicação está no
aeroporto de Vitória (ES).
Precisamos que a próxima
compra, feita pelo Ministério,
chegue no dia 1º de setembro
senão voltaremos a ter
dificuldades” , disse a presidente
do hospital, Silvia Brandalise.
Também essa semana, o
Ministério da Saúde enviou o
resultado do teste de segurança
da medicação chinesa a
entidades médicas e
farmacêuticas. O documento
assinado por Renato Alves
Teixeira Lima, em nome do
Departamento de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e feito pela
Fundação Osvaldo Cruz
(Fiocrus), foi contestado pela
especialista. “Nós vamos enviar
uma resposta ao Ministério, mas
esperamos que os Conselhos de
Medicina e Farmácia também se
manifestem já que o documento
não indica se aconteceram
testes e quantas pessoas se
submeteram a eles. O laudo tem
dados incompletos e que não
dizem, se a medicação aniquilou
a presença de células malignas e
em quanto tempo isso
aconteceu. Ainda não temos
provas da eficácia” , disse.
Considerada por ela como uma
análise precária, o documento
ainda fala da presença de íons e
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Boldrini recebe remédio
e retoma o tratamento

HC fecha pediatria por
causa de superlotação
Elcio Alves/AAN

O Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp suspendeu anteontem
o atendimento na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)
pediátrica e no seu
pronto-socorro infantil em
razão da superlotação. UTI, PS e
enfermaria pediátrica não estão
recebendo novos pacientes por
questões de segurança aos
internados. De acordo com o
chefe da emergência pediátrica
do HC, Fernando Belluomini, a
superlotação se deu
principalmente pelos casos de
bronquiolite, causada pelo vírus
sincical respiratório (VSR), que é
o mesmo cenário que ocorreu
com o Hospital Municipal Dr.
Mário Gatti há um mês. “O
fechamento é para direcionar os
recursos para atender esses
casos excedentes. Estamos com
130% de ocupação da UTI. Para
esses 30% a mais estamos
deslocando esses profissionais e
materiais para dar conta desse
contingente” , explica
Belluomini. Desse total, 70% são
decorrentes do VSR.
A UTI infantil tem capacidade

para dez pacientes, e ontem
tinha 13. A enfermaria de
pediatria está em reforma com
leitos reduzidos e todos
ocupados. A emergência (PS)
dispõe de 12 leitos, oito deles
com suporte de ventilação
mecânica, estão ocupados. Não
há prazo para normalização do
atendimento. De acordo com
Belluomini, não há espaço físico
para receber mais pacientes que
precisem da ventilação
mecânica. A situação já foi
comunicada ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), Corpo de Bombeiros e
Central Reguladora de vagas no
Estado, que não estão
direcionando casos para o HC.
A orientação é para que
pacientes procurem outros
hospitais. No caso de demanda
espontânea de urgência, a
unidade recebe o paciente e
depois orienta sobre como fazer,
uma vez que não há vaga para
internação. Se necessário, o
paciente fica no PS até ser
direcionado para outro serviço.
(Daniela Nucci /AAN)
Elcio Alves/AAN

A farmacêutica Elaine Ramos mostra um dos frascos de Asparginase que chegaram sexta-feira ao Boldrini e
serão utilizados para retomar o tratamento de leucemia linfoide aguda em crianças durante um mês e meio

proteínas, mas não indica
valores de referência. “Como
saberemos se são
contaminantes se não existem
níveis de comparação? É um
laudo grosseiro, incompleto e
tendencioso. Mesmo com ele,
não existe comprovação da cura,
portanto voltamos a reafirmar
que vamos usar todos os meios
necessários para provar que o
Ministério está cometendo um
grande equívoco. Estamos
lidando com vidas, não
podemos permitir erros. E

outra, o documento divulgado
por eles está datado de 2015. Se
trata de outro erro, ou de um
teste feito há dois anos? Não
temos como saber” , completou.
O Boldrini já havia feito um
teste para verificar a eficácia da
Leuginase, medicação chinesa,
que apresentou resultados
preocupantes para os pacientes.
O laudo apontou que 40% do
produto está contaminado por
proteínas o que não garante a
eficiência do remédio. A
Asparaginase, importada de
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Taquaral tem Festival de
Pesca Esportiva hoje
A Prefeitura de Campinas
realiza neste domingo, das 8h às
14h, o 1º Festival de Pesca
Esportiva na Lagoa do Taquaral
(Parque Portugal).
As 300 vagas de inscrição já
foram preenchidas e os 600
quilos de alimentos arrecadados
foram entregues ao Banco
Municipal de Alimentos,
convênio que envolve Ceasa e
Secretaria Municipal de
Cidadania, Assistência e
Inclusão Social para atender
mais de 27 mil pessoas em
situação de risco social na
cidade. “Pedimos que cada
participante colaborasse com
2kg de alimentos não perecíveis
para ajudar com as ações sociais
na cidade. Foi um sucesso a
arrecadação”, afirmou o o
Secretário de Esportes e Lazer,
Dário Saadi.
O secretário destacou que o
festival tem como norte receito
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ao meio ambiente. “Mas é
importante é destacar também
que o evento tem total
preocupação com o meio
ambiente e com a fauna já que
se trata de uma pesca esportiva,
proporcionando convívio sadio
entre as pessoas e com a
natureza. A primeira regra para
garantirmos esse equilíbrio é o
equipamento de pesca que não
utiliza anzol e, portanto, não
machuca o peixe. Outro ponto é
o o pesca-e-solta. É obrigatório
devolver o peixe” , explicou
O festival acontece em um
espaço isolado perto da Caravela
Anunciação mas será possível
acompanhar - a idade mínima é
5 anos.
Entre as espécies de peixe
existentes no lago estão tilápia,
tucunaré, bagre e jacundá e
acará.
A proposta do evento é
promover também lazer e

descontração aos participantes.
“O segundo ponto é permitir
que a população tenha mais
uma opção de lazer. E em
Campinas temos muitos
cidadãos que gostam de pesca
esportiva. Não é à toa que as
inscrições encerraram
rapidamente. Começamos com
300 vagas e regras bem
definidas. Numa segunda
oportunidade vamos ampliar o
evento” , disse Dário.
Segundo ele, o festival contou
com o apoio de quatro lojas
conveniadas e parceiras.
O secretário explicou também
que o festival só será possível
por causa da melhoria na
qualidade da água do lago, que
passou por um processo de
esassoreamento realizado no
ano passado.
O evento vai contar troféu
para os cinco primeiros
colocados das categorias adulto
e infantil, além de brindes para
os participantes. O regulamento
pode ser conferido no site da
prefeitura
(www.campinas.sp.gov.br).
(Rafaela Dias/AAN)

laboratórios alemães e
americanos, possui eficiência de
90% e apenas três impurezas. O
impasse começou quando o
governo decidiu comprar o
remédio chinês. A Anvisa
autorizou a importação, mas
informou que a
responsabilidade da qualidade
do produto é do importador. O
Correio Popular entrou em
contato com o Ministério da
Saúd, mas até o fechamento
desta edição não obteve
resposta.

Fachada da pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Unicamp:
atendimento pediátrico tanto na UTI quanto no PS foi suspenso

