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A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) identificou ontem como óxido ferroso — espécie de ferrugem — o
resíduo que tem contaminado
desde o dia 4 de junho os instrumentos cirúrgicos e resultou no cancelamento de 455
procedimentos eletivos, não
considerados de urgência e
emergência. Em nota, a superintendência do Hospital de
Clínicas (HC) informou que as
análises foram feitas por laboratórios particulares e pelo Instituto de Química da universidade. Apesar da identificação,
as cirurgias eletivas continuam suspensas e sendo reagendadas.

HC identifica resíduo, mas
mantém restrição a cirurgia
Contaminação por óxido ferroso já causou a suspensão de 455 procedimentos
César Rodrigues/AAN
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Itens por mês
são esterilizados
no HC

Instituto de Química e
laboratórios particulares
fizeram a pesquisa
A suspensão completa hoje
10 dias. Segundo o hospital,
ao menos até domingo os procedimentos não serão realizados, quando esse tipo procedimento já não ocorre normalmente. O hospital informou
que não existe risco de agente
biológico contaminante nos
instrumentais esterilizados
por equipamentos de autoclave.
Em média, são 65 cirurgias
eletivas de grande porte feitas
por dia. A suspensão ocorreu
porque o autoclave que esteriliza os materiais apresentou
defeito. As cirurgias de urgência e emergência, porém, não
foram afetadas. No período, o
HC informou ainda que realizou 18 cirurgias eletivas que
não poderiam ser adiadas, feitas com kit esterilizados por
outros hospitais.
O Correio apurou que, durante a semana, os materiais
foram esterilizados seguidas
vezes na autoclave e alguns

tal informou que houve redução dos resíduos.
De acordo com a assessoria do hospital, o processo de
trabalho da Central de Materiais e Esterilização assegura
limpeza, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição de 30 mil itens mensais.
Copa

Hospital de Clínicas da Unicamp, que realiza em média 65 cirurgias eletivas por dia: intervenções de urgência e emergência continuaram sendo feitos

chegaram a apresentar menos resíduos. No entanto, por
precaução, as cirurgias eletivas não foram retomadas. O
HC só poderá fazer nova programação dos procedimentos
depois que o problema for efetivamente solucionado. O hospital não informou se os cancelamentos devem atrasar ou-

tras cirurgias marcadas previamente para junho.
Segundo a nota, os especialistas do HC, da Unicamp e
de empresas especializadas
em água e em autoclaves tomaram uma série de medidas
para identificar e solucionar o
problema. Entre elas, a aquisição, em caráter de urgência,

MISTÉRIO

Polícia apura sumiço de
jovem no Pq. Universitário
Alenita Ramirez/AAN

A Polícia Civil de Campinas
investiga o sumiço da
adolescente Letícia Alves
Esponton, de 14 anos, que
desapareceu anteontem,
depois de sair de casa, no
Parque Universitário, para ir a
um curso técnico na Vila
União. A jovem saiu por volta
das 13h, mas nem chegou na
escola. A família só descobriu o
sumiço por volta das 20h,
quando estranhou a demora e
ligou para a unidade de ensino.
Em seguida, passou a buscá-la
na casa de amigos.
“Ela nunca chegou tarde e
sempre tinha a mesma rotina.
Uma amiga disse que ela tinha
comentado na escola que iria
viajar”, disse o primo, o
técnico de segurança em
trabalho Diego Antônio
Canova, de 27 anos.
A família vasculhou o
computador da jovem e a
única pista que teve foi um site
de venda de passagens para a
cidade paranaense de
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FOTO de Letícia em seu documento de identidade: desaparecimento
após sair de casa para ir a um curso técnico na Vila União

Bandeirantes. “Não temos
parentes por lá. Estamos
desesperados. No Facebook
dela não tem nada revelador,
nenhuma pista”, comentou
Canova. A garota é tida como
tranquila e caseira. O pai foi o
último a ver a garota. Ele a
levou até o ponto de ônibus

para embarcar para a escola.
A adolescente estava apenas
com o material e uma cópia
autenticada da identidade.
Se alguém tiver informações
do paradeiro da jovem, o
telefone de contato da família é
(19) 3226-2512. (Alenita
Ramirez/AAN)

de outra autoclave com sistema de osmose reversa para
produção de água ultrapura e
que será instalada na próxima
semana.
Também foi feita a análise
de diversas amostras de água
e vapor que abastecem o hospital e a limpeza de caixas
d’água e canos de abasteci-

mento.
Além disso, a unidade ampliou a capacidade dos filtros
de entrada de água e vapor. A
nota também informa que as
empresas responsáveis pela
manutenção das autoclaves
não identificaram qualquer
problema nos equipamentos.
Com isso, a direção do hospi-

Durante a Copa, o Hospital
de Clínicas desmarcou outros
70 procedimentos eletivos
nos horários dos jogos da Seleção Brasileira, que seriam realizados ontem e nos dias 17 e
23. Nessas datas, os estudantes também não terão aula. Segundo a universidade, a medida não alcança as atividades
definidas como essenciais, intransferíveis ou de interesse
público, que terão funcionamento normal.
Ontem, o expediente na
universidade se encerrou às
12h30. O mesmo deve acontecer no próximo jogo do Brasil,
no dia 17. No dia 23, será suspenso.

