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Cirurgias eletivas são suspensas no HC
Copa adiará procedimentos; ontem, problema em instrumentos cancelou todos os agendamentos
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Estudante cria ‘rede social’
de informações sobre greve

A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) desmarcou cerca de 70 cirurgias eletivas — sem urgência e emergência — que seriam realizadas no Hospital de Clínicas
(HC) durante a Copa. Elas estavam previstas para os dias
12, 17 e 23 de junho, que terão o expediente encerrado
mais cedo ou suspenso devido aos jogos da Seleção Brasileira. Nas datas, os estudantes

estudante francês
David Aparicio, de 24
anos, que cursa
engenharia de computação
na Unicamp, criou uma
página colaborativa, onde os
próprios alunos podem
atualizar a situação da greve
em suas faculdades. Ele criou
a página na terça-feira, onde
reúne informações de
colegas e alunos de várias
faculdades. Para participar,
basta enviar o comentário
pelo Facebook, onde a
página foi bem aceita e
compartilhada pelos alunos.
Com visual simples, a página
informa o que está
funcionando na Unicamp.
Os quatro restaurantes
universitários, conhecidos
como bandejões, por
exemplo, estão fechados —
tanto no almoço quanto no

O

Grevistas dizem que
impediram trabalho
por 2h no hospital
também não terão aulas. Segundo a universidade, a medida não alcança as atividades
definidas como essenciais, intransferíveis ou de interesse
público, que terão funcionamento normal.
Nos dias 12 e 17 o expediente será encerrado às
12h30 e, no dia 23, suspenso.
Por dia, geralmente, são realizados 35 procedimentos eletivos de grande porte. As cirurgias foram suspensas em
maio, quando a portaria regulamentando o cronograma foi publicada. Segundo a
Unicamp, por meio de assessoria de imprensa, as cirurgias estão sendo reagendadas. As horas não trabalhadas serão compensadas pelos trabalhadores, segundo a
portaria, de acordo com as
jornadas de trabalho. Caberá
às unidades e órgãos estabelecerem e fiscalizarem a forma de compensação, informou a universidade.
Ontem, os pacientes que tinham cirurgias eletivas no
HC enfrentaram dificuldades.
O movimento grevista dos trabalhadores da universidade
causou ao menos duas horas
de atraso ao “represar” a porta da unidade de saúde. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU),
os procedimentos que ocorreriam entre 7h e 9h foram re-

jantar. Há ainda informações
sobre as faculdades,
institutos, colégios técnicos e
bibliotecas — a maioria delas
em greve por período
indeterminado. Outra
informação útil, não só para
os estudantes, é em relação à
área de saúde. Na página, é
possível checar como está o
funcionamento do Hospital
de Clínicas e o Centro de
Atenção Integrada à Saúde
Mental. “Vi a confusão dos
alunos por causa do
movimento e a falta de
informações, mais
precisamente com a
paralisação dos bandejões.
Aí, resolvi ajudar”,
disse Aparicio. O francês
está no Brasil desde 2012.
Veja mais em:
davidaparicio.github.io/unic
amp/. (SB/AAN)

Movimento grevista, que começou em faculdades e chegou ao HC, prejudicou serviços no hospital ontem

UNICAMP APURA MANCHAS EM APARELHOS
A Unicamp informou, em nota,
que todas as cirurgias eletivas
programadas para ontem no
HC foram suspensas e
reagendadas. A suspensão não
teria relação com o movimento
grevista no hospital. O motivo,
segundo a instituição, foi
presença de algumas manchas
residuais identificadas em
alguns instrumentos cirúrgicos.
Cinco hospitais — Hospital
Estadual de Sumaré, Centro
Infantil Boldrini, Hospital
Madre Teodora, Hospital Celso
Pierro e Sobrapar — estão
colaborando na esterilização
dos materiais cirúrgicos do HC.
A medida de retenção foi
tomada pela Central de
Materiais e Esterilização
(CME) do HC e não existe
risco de agente biológico
contaminante. Os instrumentos
são esterilizados por

equipamentos de autoclave,
porém, alguns estão com
pequenas manchas residuais
não identificadas. Segundo o
hospital, uma equipe de
especialistas está investigando
as possíveis causas do
problema. O processo de
trabalho integra a limpeza,
preparo, esterilização,
armazenamento e distribuição
de cerca de 30 mil itens
mensais. O HC realiza em
média 70 cirurgias por dia nos
centros cirúrgicos geral,
ambulatorial e de emergência.
Apenas casos de emergência
estão sendo atendidos.
A Unicamp informou que “não
tem medido esforços” em
resolver a situação, para que a
produção cirúrgica da
instituição se normalize “o
mais rápido possível”.
(SB/AAN)

manejados para mais tarde.
O STU informou que cerca
de 150 funcionários do hospital — de um total de 2 mil —
aderiram ao movimento, deflagrado há 13 dias. Hoje, o
STU planeja realizar novo ato
para paralisar parte das atividades do HC.
No entanto, a Unicamp informou, em nota, que desmarcou todas as cirurgias eletivas
de ontem por um problema

em instrumentos cirúrgicos
(leia quadro ao lado), sem relação com a greve. Nesta semana, a greve provocou atraso no agendamento de consulta e exames, além da coleta
dos resultados. Já os professores, que entraram em greve
no dia 23, também continuam parados. A adesão, segundo a Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp), está em mais de 65%.

Aulas

A Unicamp informou ontem
que a suspensão de aulas durante os jogos do Brasil na
Copa do Mundo faz parte do
planejamento do ano letivo,
elaborado para não prejudicar os estudantes e atender à
legislação. O início das aulas
foi antecipado para fevereiro, já considerando as possíveis datas previstas para os
jogos.

