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HC da Unicamp cancela
170 cirurgias eletivas
O Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) cancelou
170 cirurgias eletivas entre
quarta e sexta-feira por causa de
manchas residuais inesperadas
em instrumentais cirúrgicos. O
problema ocorreu depois de os
materiais serem esterilizados

IMPACTO

Jovem morre
carbonizado
em acidente
Um jovem de 21 anos morreu
carbonizado e outros quatro
ficaram feridos após um
acidente no km 72, da Rodovia
Santos Dumont, no Jardim
Itatinga, em Campinas, na
madrugada de ontem, por volta
das 4h30. Segundo a Polícia
Rodoviária, o motorista teria
perdido o controle do veículo,
capotou sobre parte do canteiro
central e atingiu um poste que
tinha um transformador de
energia. Com o impacto, os fios
da rede elétrica atingiram o
veículo, uma BMW, e o incêndio
começou.
Cinco pessoas estavam no carro
na hora do acidente. O
passageiro do banco da frente
ficou preso nas ferragens e
morreu na hora. As demais
vítimas foram socorridas e
encaminhadas ao Pronto
Socorro (PS) do Hospital Mário
Gatti. “Foi feio demais. O carro
estava irreconhecível,
completamente queimado” ,
contou o frentista Elias
Bortoleto, 40 anos, que trabalha
próximo do local do acidente.
Ainda no inicio da manhã de
ontem, peritos do Instituto de
Criminalística estiveram no
local para auxiliar na
investigação. O Hospital Mário
Gatti informou que o estado de
saúde de duas das vítimas é
estável e que as outras duas
passaram por atendimento
médico e já foram liberadas.
Com o acidente, parte dos
bairros Itatinga e Telesp ficaram
sem energia elétrica durante
toda manhã e a Rua Eldorado
precisou ser interditada por 5h
para os trabalhos da CPFL,
Samu e Bombeiros. O trânsito
foi desviado e não houve
registro de congestionamento.
“Infelizmente é muito comum
nesta região motoristas
colidirem em postes e ficarmos
sem energia” , completou o
frentista. (AAN)

COPA DO MUNDO

Treinamento
para voluntários
é cancelado
O treinamento previsto para os
voluntários que irão auxiliar
turistas em Campinas durante a
Copa do Mundo foi cancelado
por falta de tempo. A diretora de
Turismo, Alexandra Caprioli,
informou que os participantes
começam a fazer a distribuição
dos convites dos treinos de
Portugal e Nigéria amanhã, sem
a aula prevista de como tratar os
turistas. Os voluntários serão
instruídos por funcionários no
dia 16, já em seus postos de
trabalho. “Eles serão treinados
especificamente para a função
que irão exercer”, explicou
Alexandra. A diretora afirmou
que a aula cancelada iria ajudar
a traçar o perfil dos voluntários
e a distribuir nos pontos
turísticos e de maior fluxo de
pessoas na cidade. “Mas não
acredito que isto acarretará
prejuízo na função exercida” ,
completou. A Prefeitura de
Campinas recebeu 242
inscrições de pessoas
interessadas em trabalhar como
voluntárias no atendimento ao
turista durante o período de
Copa. Os candidatos receberam
um e-mail convocando-os para
uma reunião com as secretarias
de Desenvolvimento
Econômico, Social e Turismo e
de Recursos Humanos. Ao todo,
serão 550 voluntários. (AAN)

em autoclaves, mas o HC ainda
não identificou o motivo.
Segundo a assessoria de
imprensa do hospital, não há
prazo para que o serviço seja
normalizado. As cirurgias de
urgência e emergência, porém,
não foram afetadas.
A medida de retenção dos

materiais cirúrgicos foi tomada
pela Central de Materiais e
Esterilização (CME) do HC e,
segundo a unidade, não existe
risco de agente biológico
contaminante. Dois
pesquisadores do Instituto de
Química da Unicamp, dois
técnicos de São Paulo e uma

empresa americana
especializada em esterilização
foram acionados para descobrir
a origem das manchas.
“Os instrumentais estão
esterilizados por equipamentos
de autoclave, porém, alguns
estão com pequenas manchas
residuais não identificadas.
Uma equipe de especialistas está
investigando as possíveis causas.
As medidas foram tomadas
exclusivamente visando a
segurança dos pacientes
cirúrgicos”, informa a nota
oficial do hospital. (Cecília
Polycarpo/Da Agência
Anhanguera)
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