A16 CORREIO POPULAR

CIDADES

Campinas, sábado, 6 de dezembro de 2014

GRATIDÃO ||| GESTO

SAÚDE ||| OPORTUNIDADE

Ex-paciente, escritor doa
livros a crianças do Boldrini

HC cadastra
pacientes
para cirurgia
bariátrica

Maurício Kaschel presenteia os atendidos, como ele foi um dia, com 200 exemplares de sua 1ª obra
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Aos 28 anos, o escritor e cineasta Maurício Kaschel carrega
lembranças claras de sua luta
contra o câncer diagnosticado
quando tinha apenas 4 anos. O
tratamento e o acompanhamento foram longos, mas graças ao suporte da família, dos
médicos e dos funcionários do

Campineiro recebeu
diagnóstico de
leucemia aos 4 anos
Centro Infantil Boldrini, em
Campinas, o garoto conseguiu
superar a leucemia, seguir em
frente e traçar uma trajetória
brilhante. Kaschel tem pela instituição um sentimento eterno
de gratidão e, por esse motivo,
o escritor participa hoje de um
bate-papo com as crianças em
tratamento no local e irá presenteá-las com a edição especial de sua primeira obra infanto-juvenil, A Casa dos Bichos.
Ao todo, serão doados 200
exemplares.
Campineiro, Maurício foi
diagnosticado com leucemia
LLA em 1990. Embora não tivesse noção da gravidade do
problema que enfrentava, lembra-se de quase tudo. “Não sabiam o que era na época e fomos lá para fazer exames. Diagnosticaram a leucemia”, conta.
Kaschel ficou internado algu-

O escritor e cineasta Maurício Kaschel, que participa de bate-bapo e doa livro a crianças no Boldrini

mas vezes e o tratamento mais
intensivo durou cerca de um
ano. Fez quimioterapia, radioterapia. “Para mim foi até tranquilo, justamente por eu ter
apenas quatro anos. Depois é
que fui saber que para minha
família não foi nada fácil.” Ele
recebeu alta, mas o acompanhamento continuou até a idade adulta. “Até cinco anos

atrás eu ia de dois em dois
anos para fazer um check-up e
ver se tinha normalizado.”
Graças à atenção dos médicos, do pessoal do Centro Boldrini, que ele considera como
uma segunda família, e da força da família, Kaschel diz que
90% das lembranças são boas.
“Eu lembro de praticamente todo o tempo que eu passei por

lá, lembro de todas as fases e
90% das memórias são boas.
Não gostava, mas não tinha
tempo ruim de ter que ir para
lá. Sempre fui muito bem recebido”, afirmou. Não à toa, as
memórias de todo o processo
são sempre positivas e Kaschel
mantém amigos no hospital
até hoje. “Eu sempre quis ajudar o Boldrini, não tenho co-

mo retribuir o quanto eles
merecem, mas poder fazer
essa parceria no meu primeiro livro publicado é algo extremamente gratificante para mim.”
Os 200 exemplares da
obra A Casa dos Bichos serão doados em evento aberto ao público, na brinquedoteca do Boldrini, das 12h às
15h. Os livros terão capa e
numeração personalizada
especialmente para a ocasião — no mercado, o preço de capa normal da obra
é R$ 28,00. “Caso algum livro não seja dado no sábado, ficará com a própria instituição, que poderá comercializá-lo da forma que quiser, guardar em seu acervo
ou presentear posteriormente novas crianças ou visitantes.”
Kaschel diz que o seu objetivo não é apenas chamar
a atenção para a campanha
Dê uma mãozinha para o
Boldrini, mas mostrar para
as crianças que hoje estão
lá que tudo é possível.
“Para mim, é muito bom
poder estar fazendo alguma
coisa por eles e vai ser bem
legal estar em contato com
as crianças para mostrar para que passei por aquilo e
estou com a vida normal,
seguindo adiante. O tratamento todo até me fortaleceu e me deu mais força de
vontade para fazer as coisas.”

Pessoas com obesidade
mórbida poderão se cadastrar para o Grupo Pré-Operatório de Cirurgia Bariátrica
do Hospital de Clínicas (HC)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) amanhã, durante a 7ª Caminhada
de Prevenção à Obesidade. O
evento ocorre das 8h às 12h,
no portão 1 da Lagoa do Taquaral, em Campinas. O público terá também orientação nutricional, cálculo de índice de massa corpórea
(IMC), teste de glicemia para
diabetes e medida de pressão
arterial.
O Ambulatório de Cirurgia
Bariátrica do HC atende cerca de 150 pessoas por mês
com excesso de peso ou obesidade e faz 20 cirurgias. O
hospital é o único a disponibilizar a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes passam por uma entrevista inicial e participam
do grupo multidisciplinar de
acompanhamento. É preciso
perder entre 10% e 20% do
peso antes da cirurgia.
Ao todo, o HC fez mais de
1.200 bariátricas desde 1998.
Desse total, mais de 80% são
mulheres com idade entre 20
e 40 anos. Aproximadamente
50% dos obesos cadastrados
pelo hospital são diabéticos,
quase 90% têm hipertensão.
A fila de espera para o procedimento no HC hoje é de cerca de 2 mil pessoas. (AAN)
Cedoc/RAC

SAIBA MAIS
A Casa dos Bichos é a primeira obra
infantil escrita por Kaschel, que até
então se dedicava aos contos. O livro
conta a história de Edu, Alberto e
Bruno, que são daqueles tipos de
amigos que todo mundo já teve — ou
quis ter — na infância: inseparáveis,
aventureiros e que adoram provocar um
ao outro. E um desses desafios termina
com revelações inesperadas.

Mutirão feito na Unicamp para
selecionar pacientes em março

