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UNICAMP ||| CIRURGIA
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HC faz transplante
inédito de coração
Garota que sofria de insuficiência cardíaca refratária recebeu órgão
César Rodrigues/AAN

uma experiência consolidada de transplantes em adultos e cirurgias pediátricas. E
isso nos proporcionou segurança em oferecer esse tratamento à criança. O resultado foi ótimo e Andressa está
tendo uma evolução muito
positiva”, disse o cardiologista Otávio Rizzi Coelho Filho.
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“Agora poderei brincar, dançar, correr e fazer tudo que tenho vontade”, disse emocionada a pequena Andressa dos
Santos Silva, de 11 anos, que
recebeu um novo coração. Ela
passou na última semana por
uma cirurgia inédita realizada
pelo Hospital de Clínicas (HC)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). De acordo com a instituição, esse é o
primeiro transplante cardíaco
em uma criança na região. A
garota está se recuperando e
teve o diagnóstico sobre a
doença chamada de insuficiência cardíaca refratária aos 3
anos.

Procedimento nunca
havia sido realizado em
crianças no hospital
Por ano, o hospital realiza
cerca de 60 cirurgias de doenças cardíacas em crianças, no
entanto, nunca havia realizado transplante infantil. Já em
adultos a média é de 15 transplantes anuais de coração. O
coordenador de cirurgia cardíaca da Unicamp, Pedro Paulo Martins de Oliveira, explicou que Andressa estava internada no HC há cerca de um
mês, mas a medicação não estava mais surtindo efeito e os

Família

Andressa é observada pelo pai Antenor no leito do hospital: vida nova

médicos optaram pelo transplante. “O transplante é única
opção em um tratamento para
casos graves como este, pois,
ela estava em uma situação
que não poderia receber alta”,
afirmou.
O coração tem apenas quatro horas de vida útil fora do
corpo humano. Segundo o cirurgião Carlos Fernando Lavagnoli, encontrar o coração
compatível é o mais difícil. “O
receptor tem que ser compatível com o doador e ter o mesmo tipo sanguíneo, peso, altura para que o órgão possa ser
transplantado”, explicou. No
momento que os médicos da

Unicamp receberam a notificação da doação e que havia um
coração ideal, foram até São
Paulo para a captação do órgão. “Esse tempo de logística
tem que ser o mais breve possível, pois o órgão tem um tempo de viabilidade. E quando o
coração chegou no hospital já
estávamos com tudo preparado para a criança receber o novo órgão”, ressaltou.
A cirurgia foi realizada na
madrugada do último dia 29, e
13 horas depois o coração já
batia no peito de Andressa. “O
procedimento pioneiro na região, trouxe uma grande responsabilidade, mas temos

Andressa mora com os pais
em Jundiaí. Desde que foi
descoberta a doença os tratamentos iniciaram, e a garota tinha restrições de realizar diversas atividades. Em
janeiro deste ano a doença
se agravou e no último mês
ela entrou para a fila de espera para receber o novo órgão. Pai de Andressa, Antenor Crus Silva, de 45 anos,
comenta que depois de tanto sofrimento é muito gratificante ver a filha bem. “É
uma emoção muito grande
ver que a minha filha poderá fazer tudo o que ela desejar. Graças a Deus ela irá para a casa bem e ter uma vida
normal. Só tenho a agradecer a todos que nos ajudaram”, disse.
Doação

Para realizar transplantes os
critérios são rigorosos e
nem todas as doações são
efetivamente convertidas
em procedimentos, segundo os médicos. O maior desafio para as equipes ainda
é a disponibilidade dos órgãos e ressaltam também
que o hospital tem condições de realizar um número
maior de cirurgias. Pois,
tem estrutura adequada e
experiência adquirida nos últimos anos. “A equipe está
pronta para realizar novos
procedimentos. E sabemos
que a morte é um momento
triste e delicado para a família, mas doar o órgão poderá salvar e dar vida para outra pessoa”, destacou Filho.

Lorival Ferreira dos Santos, presidente do TRT da 15ª Região: sem conflitos

JUSTIÇA ||| ACORDO

Presidente do TRT
destaca importância
do viés conciliatório
Lorival Ferreira dos Santos participou
de aula-magna para calouros na USF
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No dia em que o posto do
Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Universidade São
Francisco (USF), no Cambuí,
em Campinas, teve sucesso
em sua primeira conciliação,
o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ressaltou a importância
das formas alternativas de solução de conflitos durante aula-magna que encerrou a semana de acolhida aos calouros de direito da instituição.
“A Justiça do Trabalho tem esse viés conciliatório, uma verdadeira vocação desde sua
criação”, afirmou o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que também preside o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho
e já presidiu o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
da 15ª Região.
Para Santos, o assunto é
atual e deve estar cada vez
mais presente na formação
dos alunos de direito, citando

como exemplo o novo Código
de Processo Civil. “Existe uma
cultura do povo e dos advogados também de sempre procurar a via jurisdicional. Não há
uma cultura de fazer acordo,
de conciliar”, completa.
A coordenadora do curso
de direito da USF, Adelaide Albergaria, acredita que a vinda
do desembargador é um incentivo para que no futuro o
Cejusc realize conciliações no
âmbito da Justiça do Trabalho. Enquanto isso, a meta é
até o fim do ano realizar audiências de conciliação todos
os dias, já que atualmente
elas acontecem duas vezes
por semana. “Em setembro,
vamos aumentar mais um dia
e em novembro já faremos audiência todos os dias”, garantiu.
As audiências acontecem
das 13h às 17h no posto do Cejusc, que fica na Unidade
Cambuí da USF, à Rua Coronel Silva Teles, 700. Já o Cejusc Campinas atende de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h, na Cidade Judiciária, que
fica na Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, no
Jardim Santana.

