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Campinas chega a 8 mortes por H1N1
Saúde municipal confirma mais seis óbitos causados pela doença; na RMC, são 16 casos fatais
Edu Fortes/AAN
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Com seis novos casos, subiu para oito o número de mortes confirmadas pela gripe H1N1 em
Campinas. Segundo novo balanço da Secretaria Municipal de
Saúde, são 22 casos confirmados de infecção pela doença na
cidade. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC) são 16
óbitos confirmados e 44 casos
de contágio. O término da campanha de vacinação está prevista para hoje e a pasta se reunirá
com representantes do Estado
para saber se haverá prorrogação e abertura para novos grupos.

Secretaria define
hoje se irá prorrogar
a vacinação
De acordo com o médico infectologista do Departamento
de Vigilância em Saúde de Campinas, Rodrigo Angerami, apesar da antecipação do período
de transmissão este ano, houve
uma diminuição de notificações de Síndrome Aguda Grave
nas últimas semanas epidemiológicas. “O H1N1 circulou pela
última vez em Campinas em
2013 e voltou a se associar a ca-

sos graves este ano. Essa volta
de circulação é o que explica o
boom de casos. Em relação à antecipação, acreditamos que seja
porque muitas pessoas não se
imunizaram nos anos anteriores”, explicou.
Com base nos dados calculados pela pasta, em 2013 a cidade teve 62 casos de H1N1 e oito
óbitos. Em 2014, essa estatística
caiu para sete e nenhuma morte e em 2015, nenhum caso foi
registrado. “Ainda temos mais
três meses importantes na sazonalidade, ou seja, período em
que geralmente há aumento da
incidência de casos. Por esse
motivo, é difícil predizer como
vamos fechar este ano. Mesmo
assim, ainda é importante que a
população mantenha as ações
de prevenção, além da vacina,
como higienização das mãos e
evitar frequentar aglomerações.”
Das oito mortes, a presença
de fatores de risco foi frequente,
tanto que, das seis novas mortes divulgadas ontem, um paciente estava na faixa etária elevada e os outros cinco tinham
doenças crônicas. Um dos casos da doença foi detectado em
uma gestante, mas evoluiu para
cura. Em relação ao sexo, o registro foi dividido: 50% homens
e 50% mulheres. Angerami reforçou ainda, que a queda de

MAIS DOSES
A compra de mais um milhão de
doses de vacina contra a gripe
H1N1 foi anunciada ontem pelo
governo paulista. As doses serão
fornecidas pelo Instituto Butantan
para reforçar a campanha de
vacinação no Estado. O
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) disse que as doses
começam a chegar aos postos de
saúde a partir da próxima
segunda-feira. Alckmin não
confirmou a prorrogação da
campanha, mas há prefeituras
interessadas em prosseguir com a
imunização.

Vacinação contra o H1N1 em Campinas já atingiu 78% do público-alvo; meta da Saúde é chegar a 80%

notificações de Síndrome Aguda Grave nestas últimas semanas epidemiológicas pode ser
explicada pelo tratamento correto dos médicos da rede.
Vacinação

Em relação à vacinação, Campinas atingiu 78,3% do público-alvo, número muito próximo à expectativa, que é de 80% da po-

pulação de risco. “Existe a possibilidade de abrir para o público
que não está no grupo de risco,
mas essa atitude será estabelecido em conjunto com os municípios e governo do Estado”, explicou o secretário de Saúde Carmino de Souza.
As mulheres que tiveram filhos recentemente (97%) e os
idosos (83%) foram o público

com maior cobertura até o momento. Crianças e trabalhadores da saúde chegaram a 75%.
O índice das gestantes chegou a
55% (em 2015, este número chegou a 71%). “É importante que
elas aproveitem este último dia
para se vacinarem.”
Região

Americana também divulgou

ontem mais um caso confirmado da gripe H1N1 e outras três
mortes em investigação pela
doença. A cidade conta com
quatro confirmações, três mortes e 12 óbitos suspeitos. Indaiatuba registrou dois novos casos
de mortes confirmadas. A cidade contabiliza oito casos confirmados de H1N1. Paulínia também confirmou o primeiro caso
de H1N1 e outra morte suspeita. No total, quatro óbitos seguem em investigação. Vinhedo
divulgou quatro confirmações
da doença e a segunda morte.
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HC da Unicamp reforça aparelhos para diagnóstico
Hospital recebeu 6 equipamentos de ultrassom, que trarão resultados mais precisos principalmente de casos de trauma
Camila Ferreira/AAN

O Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebeu seis
modernos aparelhos de ultrassom na última quarta-feira,
que vão garantir diagnóstico
mais preciso, principalmente
nos casos de trauma. Os equipamentos foram encaminhados para as áreas de radiologia, Unidade de Emergência
Referenciada (UER) e procedimentos da cirurgia vascular e

já estão em uso. A instituição
é a única da região de Campinas a contar com esta tecnologia. O recurso, no valor de R$
1.061.200, foi captado em
2013 por meio de uma emenda parlamentar do senador
Eduardo Suplicy (PT) e do Ministério da Saúde.
As máquinas, produzidas
pela Toshiba (modelo Aplio
500), têm alto desempenho
em relação à precisão clínica

com imagens mais nítidas. Para o diretor do serviço de Radiologia do HC, Sérgio San
Juan Dertkigil, os novos ultrassons têm duas vantagens tecnológicas expressivas em relação aos anteriores: a possibilidade de fazer um exame chamado elastografia, para ver a
dureza do tecido, e a viabilidade da utilização de contraste
para ultrassom.
“Não existe nada similar

Caism mantém
suspensão e terá
apoio do M. Gatti
s internações na
unidade intensiva
neonatal (UTI) no
Centro de Atendimento
Integral à Saúde da Mulher
(Caism) da Unicamp
continuaram suspensas
ontem, devido à
superlotação. O secretário
municipal de Saúde,
Carmino de Souza, disse
que há a possibilidade,
através da central de
regulação de vagas, de
reverter o terceiro andar do
hospital Mario Gatti para
esse público. “Também
aumentamos cinco leitos
de UTI pediátrica no Ouro
Verde para poder atender
esses pacientes.” Segundo o
Caism, houve ontem uma
movimentação no final da
tarde e há previsão de
nascimento hoje de um
bebê de apenas 1kg. O
hospital teve promessa de
três transferências de
vagas, no entanto, o
transporte poderia
complicar o quadro e a
remoção ocorreu. Ao longo
do dia, oito pacientes
foram transferidos. Há
ainda, duas pacientes com
gravidez de alto risco, cujos
bebês estão em condições
normais, e o realojamento
está sendo discutido.
Outras cinco gestantes são
acompanhadas. Ontem à
noite, o hospital atendia 21
bebês na UTI, quando o
ideal seriam 15. Duas salas
foram montadas no Centro
Obstétrico para dar conta
da demanda e há a
tentativa de mais uma.
Apesar da suspensão,
pacientes que chegarem
em estado grave serão
atendidos e, se possível,
transferidos. A Secretaria
de Saúde do Estado
informou que a Central de
Regulação de Ofertas
continua prestando o apoio
ao Caism e encaminhando
pacientes para unidades da
região, de acordo com o
quadro clínico. (CF/AAN)

A

Os equipamentos de ultrassom, comprados com verbas federais

no mercado com esta tecnologia. Ela será de grande importância no diagnóstico dos pacientes, pois vai além da melhoria da qualidade de imagem dos exames tradicionais,
permitindo ao médico classificar e diagnosticar mais doenças, como tumores pela elastografia, além da utilização
de contraste para classificar
as lesões com maior embasamento clínico. Com tudo isso
teremos, inclusive, a dispensação do uso da tomografia,
que é um exame com altas doses de radiação”, explicou
Dertkigil.

Os novos ultrassons são habilitados para o processamento de imagens 3D e 4D, sendo
possível observar com riqueza de detalhes internamente
veias e artérias. Além disso,
permitem uma resolução especial, superior à imagem
doopler colorida, para revelar
vascularização em vasos de
pequeno calibre e padrões de
fluxo complexos com detalhes. As máquinas contam,
ainda, com monitores em
LED 19’ articulados, consoles
de operação e telas touch
screen programáveis. (Camila Ferreira/AAN)

