CIDADES

CORREIO POPULAR A7

Campinas, quinta-feira, 12 de janeiro de 2017

SAÚDE ||| DRAMA

Mulher espera 5 meses por radioterapia
Exame é necessário após retirada de parte de mama; após 6 meses, há chance de volta da doença
César Rodrigues/AAN
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SUS é voo com
‘overbooking’,
afirma médico
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Uma mulher de 66 anos que tirou parte do seio em agosto do
ano passado devido a um câncer de mama não conseguiu até
hoje agendar a radioterapia no
Hospital Mário Gatti, em Campinas. O procedimento-padrão
apregoado por oncologistas é
de que a rádio seja feita em no
máximo 6 meses após o procedimento cirúrgico para que a
doença não retorne (isso para
as pacientes que não tenham
que passar por quimioterapia,
como é o caso da idosa). A iminência do término do prazo deixa a família apavorada. “Cada
dia que passa, a minha mãe perde a chance de se curar. Estou
desesperada”, disse a assistente
de atendimento Elizabeth da Silva Arantes, de 43 anos.

m médico que
atende pacientes
pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) em
Campinas, e que não quer
ter a identidade revelada,
compara o sistema a um
avião com overbooking
(excesso de reservas,
quando a venda de
passagens fica acima do
número de lugares
realmente disponíveis).
“Quando dá o limite, não
tem como entrar. E o
mesmo ocorre no SUS. É
uma catástrofe. E não é que
não tenha aparelho. Tem.
Mas não é suficiente para a
demanda. As máquinas não
param, mas elas não têm
como dar conta de todos os
pacientes agendados. Os
aparelhos não aguentam. É
preciso mais infraestrutura.
Não há como fugir dessa
realidade.” (RV/AAN)
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Mário Gatti diz que
atendimento ocorrerá
dentro da programação
Em maio de 2016, Maria Helena Lopes passou por uma consulta ginecológica no Centro de
Saúde Jaime César Correa Lima, no Parque da Figueira. “Depois de fazer o exame clínico
(apalpação), a médica pediu
uma mamografia de urgência”,
contou a filha. O exame foi feito
pelo Hospital Celso Pierro, da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), que já providenciou a
biópsia. No mês seguinte, em
agosto, Maria Helena retirou
parte da mama, também no

Maria Helena mostra receituários de exames já feitos na PUC e papéis do Mário Gatti, onde entrou em fila para ser submetida a radiologia

hospital da PUC. Em 11 de setembro, de posse do resultado
da biópsia, entrou com um pedido de radiologia no Mário
Gatti; 16 dias depois, no dia 27,
recebeu a notícia de que teria
que entrar na fila de espera,
que, então contava com 180 pacientes. Ontem, tinha 41.
Devido à proximidade do

fim do prazo, que vence em fevereiro, Elizabeth pediu ao hospital urgência e informou que
pretende entrar na Justiça com
uma liminar para que o tratamento possa ser feito. Mas, segundo ela, a resposta que recebeu do hospital é de que Maria
Helena terá que esperar. “Você
pode até entrar na Justiça, que

a sua mãe não vai furar a fila”,
contou Elizabeth, referindo-se
à resposta que teria recebido da
assistente social do centro de
saúde. “Procuramos (o Hospital
de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas) Unicamp,
Boldrini. Mas não conseguimos
nada também. Está tudo lotado”, contou a filha.

O Mário Gatti informou que
a paciente está em tratamento
e será atendida dentro da programação técnica estabelecida,
cujo prazo vence no final de fevereiro.
O câncer de mama é uma
doença tratável, e quanto mais
cedo for feito o tratamento,
maiores são as chances de cura.

Para os pacientes em que não é
indicada a quimioterapia, e a rádio é indicada, ela deve ser feita
em até seis meses para que não
haja recidiva. As informações
são de um especialista no assunto ouvido pelo Correio, o
mastologista José Eduardo Marco Rubio, que trata de pacientes com câncer de mama.

