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Acordo 1
O PSB paulista confirmou o apoio ao governador Geraldo
Alckmin (PSDB) com a garantia de que ocupará a vaga de
vice na chapa do tucano. A decisão afasta o ex-prefeito
Gilberto Kassab (PSD) da coligação com o PSDB, já que ele
também pleiteava a vaga de vice. No PSB, o nome mais
provável para assumir o posto é o de Márcio França, que
foi secretário de Turismo de Alckmin. A aliança do PSB
com PSDB deixa o prefeito Jonas Donizette (PSB) em
situação bastante confortável.
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Hemocentro gerencia
sangues raros na Copa
Unicamp controla estoques e demanda em todo o País até julho
César Rodrigues/AAN

Acordo 2
Desde o ano passado,
Jonas Donizette batalha
por essa união, que está
culminando com o PSB
indicando o vice na chapa
de candidatura a
governador do Estado
mais importante da
federação. Desde o início

das articulações, Jonas
tem defendido que é
importante para seu
partido ter uma
candidatura bem
ancorada em São Paulo,
que também possui o
maior colégio eleitoral do
País.

É o maior bloco
de força que já
se reuniu para tentar
nos derrubar. Que
investiu contra a Copa,
torceu pela volta da
inflação, que distribui notícias de mau agouro.
Rui Falcão, presidente nacional do PT, sobre a oposição ao partido na
eleição presidencial de outubro.

Convenção

O vereador campineiro
Luiz Lauro Filho teve seu
nome homologado como
candidato a deputado federal na mesma convenção estadual do PSB. O encontro
teve a presença de Eduardo
Campos, pré-candidato da
legenda à Presidência da
República em parceria com
Marina Silva.

Suspiros 1

O deputado federal campineiro Guilherme Campos
(PSD) foi incluído em uma
lista com 14 nomes de deputados que “arrancam suspiros” na Câmara Federal,
em Brasília. A relação foi
elaborada por jornalistas
do portal R7. Em seu Twitter, Campos postou ontem
que se sentiu lisonjeado
em fazer parte da “seleção
de bonitões”.

Suspiros 2

Ao falar de Campos, o site diz que ele está no time
dos congressistas mais experientes e que, além de
seu trabalho, chama atenção na Câmara. O deputado está em seu segundo
mandato e já foi vice-prefeito de Campinas e secretário de Estado. Campos foi o
único da cidade a ser citado na listagem.

Filho de peixe

Carlos Eduardo Cruz, filho do ex-vereador Carlos
Cruz, foi eleito na noite da
última quarta-feira presidente do Comitê de Ética e
Disciplina do PMDB Campinas. Junto com ele, o diretório municipal também
elegeu Edson Roberto Navarrette para o Conselho
Fiscal.

Lição de casa

O prefeito Jonas Donizette está aproveitando o
feriado prolongado para
ler relatórios de pesquisas
sobre o desempenho de
sua administração, que já
está em seu segundo ano.
O setor da Saúde continua
sendo um importante entrave, segundo as avaliações

Copa

O prefeito Jonas tem recebido avaliações positivas
a respeito do desempenho
de Campinas como subsede da Copa do Mundo (hospeda as seleções da Nigéria
e de Portugal). E parte do
mérito do trabalho de organização é creditado à diretora de Turismo da Prefeitura, Alexandra Caprioli, e do
secretário de Desenvolvimento Econômico, Samuel
Rossilho.

Audiências públicas
O governo de São Paulo vai começar pela Região
Administrativa de Campinas, na próxima sexta-feira, dia
27, uma série de audiências públicas para elaboração do
Orçamento do ano de 2015. Os encontros são
organizados pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional e abrem uma oportunidade
de participação popular na discussão do Orçamento, já
que os participantes (inclusive cidadãos comuns) podem
indicar quais são as áreas e os projetos que consideram
prioritários para a região.
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O Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) foi escolhido como a central de gerenciamento de estoques e demandas
de sangues raros para o caso
de acidentes com jogadores e
torcedores estrangeiros durante a Copa do Mundo. A decisão faz parte do conjunto
de ações para o Mundial, que
engloba a formação do Cadastro Nacional de Doadores
com Fenótipos Raros.

Número de doadores
cadastrados no Brasil
é de apenas 8 mil
Com o projeto, se um paciente em Fortaleza (CE), por
exemplo, precisar de um sangue raro após um acidente,
quem vai ser acionado será o
Hemocentro do HC, que mapeia todos os estoques no
País e indica a solução mais
próxima. O sangue é considerado raro quando a frequência na população do fenótipo
é inferior a um em cada mil
indivíduos. Em todo o País,
existem somente 8 mil doadores cadastrados com sangue
raro.
Para atender à demanda
durante o Mundial, o Hemocentro mantém plantão 24
horas por dia, com hematologista, hemoterapêuta e/ou
biologista especializado em
imuno-hematologia até o dia
18 de julho, cinco dias após a
final da Copa do Mundo. Em
casos de urgência, o profissional de plantão receberá a demanda e consultará o cadastro, indicando o serviço de
hemoterapia possuidor do hemocomponente ou do doador cadastrado, facilitando a
comunicação entre o serviço
solicitante e o local que atenderá ao pedido.
Caso não haja no serviço
bolsas em estoque com o fenótipo solicitado, o doador
cadastrado será convocado
emergencialmente para doar.
Se um receptor com sangue
raro recebe sangue não raro
pode desenvolver anticorpos
que passam a destruir o sangue transfundido. Isso pode
provocar danos renais e agravar o quadro clínico do paciente.
Além da criação do Cadastro Nacional de Doadores
com Fenótipos Raros, os hemocentros localizados nas cidades-sedes da Copa ampliaram os estoques de 15% a
30%, e os centros de outras cidades em até 20%. Existem,
32 hemocentros em todo o
País, e a escolha pela unidade da Unicamp se deu pela
estrutura e capacidade de
atendimento.
“O objetivo é manter reservas para emergências, porque a população circulando
no País durante a Copa é
maior. Além disso, a quantidade de doações nesta época
é menor. Fomos escolhidos
porque temos profissionais
capacitados com experiência
em grupos sanguíneos raros
e possibilidade de ter plantão
médico especializado 24 horas por dia”, explicou o diretor da Divisão de Hemoterapia do Hemocentro da Unicamp, Marcelo Addas Carvalho.
Carvalho ressalta que o cadastro foi criado para atender exclusivamente pacientes
portadores de doenças hematológicas que são submetidos

Doação no Hemocentro da Unicamp: central abre caminho para formação de rede nacional permanente

a transfusões crônicas e possuem sangue raro, e não pacientes que necessitem de
sangues comuns, encontrados com maior facilidade.
“Pode acontecer, por exemplo, de um paciente que vem
da África e tem uma doença
falciforme ou um da Grécia
que possui talassemia. São
nesses casos que vamos
atuar”, exemplificou.
Para Addas, a Copa do
Mundo foi o primeiro passo
para a criação de uma rede
nacional de sangues raros,
cujo projeto já está em andamento e deve ser colocado
em prática nos próximos
anos. Para isso, os hemocentros precisam passar por
uma modernização.
“A Copa foi uma grande

oportunidade e permitiu dois
avanços. O primeiro foi o planejamento para eventos de
massa, que começou na Copa das Confederações, avançou na visita do papa e agora
na Copa. E também foi o primeiro passo para a formalização de uma rede de sangues
rados no Brasil. Alguns centros já estão se especializando porque os métodos são
mais modernos”, afirmou.
Plano de contingência

Na semana passada, o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp apresentou o plano de
contingência para atendimento em acidentes com
múltiplas vítimas durante a
Copa do Mundo. A estrutura
está preparada para atender

SAIBA MAIS
O QUE É SANGUE RARO
O sangue é considerado raro quando a frequência na
população do fenótipo é inferior a um para cada mil indivíduos.
O perfil da população que mais faz uso deste tipo de sangue
são os pacientes portadores de doenças hematológicas que
são submetidos a transfusões crônicas, como pessoas com
doença falciforme e talassemia. Existem 32 sistemas de
sangue identificados, incluindo os sistemas ABO (A, B, AB e
O) e Rh (positivo ou negativo). Os fenótipos raros estão
diretamente relacionados com a etnia. Por ser um país
multiétnico, o Brasil conta com diferentes tipos de sangue
raro. O tipo de sangue mais comum entre a população
brasileira é O Positivo, seguido do A Positivo. Os tipos
negativos são os mais raros, especialmente o AB.
GRUPOS SANGUÍNEOS NO BRASIL
Sangue
Percentual
O .......................................................................................................50%
A ......................................................................................................40%
B ...........................................................................................................5%
AB ........................................................................................................5%
QUEM PODE DOAR
Entre os requisitos básicos necessários para a doação de
sangue estão boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos
— desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60
anos —, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter
dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas) e
alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas
que antecedem a doação). Os homens podem fazer, no
máximo, quatro doações por ano, e as mulheres, três.
ONDE DOAR
Hemocentro
Rua Carlos Chagas, 480, Unicamp, Cidade Universitária,
Campinas
Telefone: (19) 3251-8705

até 58 pacientes graves simultaneamente, sendo 37 adultos e 21 pediátricos. Com o
plano, o objetivo é prestar assistência coordenada, sistematizada e de qualidade às
múltiplas vítimas e restabelecer a normalidade do funcionamento do hospital no menor tempo possível.
A estrutura da Unidade
de Emergência Referenciada (UER) passou por uma
readequação para o caso do
plano entrar em ação. O plano de contingência contempla, ainda, um planejamento de fluxo de solicitações e
atendimento constituído entre o Aeroporto de Guarulhos e Viracopos, Porto de
Santos e a Secretaria de Estado da Saúde.

Número de
doações teve
queda de 20%
neste mês
As doações de sangue no Hemocentro da Unicamp tiveram
uma queda de 20% este mês
em relação ao mês de abril.
Nos últimos 25 dias foram 6,5
mil doações, enquanto que em
abril o total chegou a 8,2 mil. A
queda já foi registrada em
maio, quando o Hemocentro
recebeu 7,5 mil doações.
Segundo o diretor da Divisão de Hemoterapia do Hemocentro da Unicamp, Marcelo
Addas Carvalho, três motivos
podem explicar a queda de doações de sangue em junho.
“Houve uma redução de 20%
por causa do tempo mais frio,
os jogos da Copa do Mundo e
também a greve da Unicamp.
É importante esclarecer que o
Hemocentro mantém as unidades em funcionamento normal
durante a greve”, disse.
A doação de sangue pode
ser realizada em cinco postos fixos do Hemocentro em Campinas ou nas coletas realizadas
por equipes móveis. Os postos
fixos estão localizados no Hospital Celso Pierro, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e Centro Infantil Boldrini, além do
próprio Hemocentro, na Unicamp. (BB/AAN)

