
Confirmação de quatro casos do tipo A da doença obriga a Secretaria da Saúde de
São João do Manhuaçu, no Leste de Minas, a isolar 190 crianças e mudar a limpeza
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Um surto de hepatite A
provocou o fechamento de uma
creche em São João do Manhua-
çu, no Leste de Minas. A Secreta-
ria da Saúde do município está
fazendo o acompanhamento das
190 crianças do Centro de Educa-
ção Integrada, onde foi decober-
ta a doença, na quarta-feira. Qua-
tro casos já foram confirmados, e
o número pode subir. Outras seis
crianças esperam o resultado da
sorologia. Apesar do susto na co-
munidade, a Diretoria de Ações
Descentralizadas de Saúde (Da-
ds), em Manhumirim, informou
que o surto está controlado.

A descoberta da hepatite A foi
feita pela diretora da creche, Júlia
de Cássia Dornelas, que percebeu
os sintomas em uma criança. “O
primeiro caso foi de um garoto,
em abril. Eu percebi que ele esta-
va diferente e mandei que fosse
ao banheiro urinar. Notei que a
urina dele tinha ‘cor de Coca-Co-
la’ e estava com os olhos amare-
lados”, contou a diretora, que per-
cebeu na criança os sintomas da
doença que já tinha afetado uma
filha dela anos atrás. O caso foi
confirmado pelo médico do pos-
to de saúde. Caracterizada tam-
bém por dores abdominais, vô-
mito e febre baixa, a hepatite A é
transmitida pelo contato ou uso
de roupas e utensílios da pessoa
com o vírus. Após o caso, a crian-
ça foi isolada, e a família dela
também está sendo assistida.

Com o aumento de casos da
doença, a Dads começou a to-
mar medidas mais severas, co-
mo o recolhimento de amos-
tras de sangue de todas as
crianças da creche e envio para
a Fundação Ezequiel Dias (Fu-

Hepatite fecha creche

Técnico recolhe amostra de sangue para diagnosticar prováveis novos casos da doença. Secretaria diz que situação está controlada

Mulheres com câncer de
mama poderão discutir hoje
questões ligadas à re-
constituição dos seios. A opor-
tunidade será dada em encon-
tro promovido pelo Projeto
Conviver, a partir das 8h30, no
auditório da Santa Casa, em Be-
lo Horizonte. A iniciativa é
aberta ao público e visa unir
pacientes, parentes e profissio-
nais de saúde na discussão de
temas relacionados à doença,
que avança em todo mundo.
Este ano, a estimativa é de se-
jam registrados 470 mil novos
casos no Brasil, com aproxima-
damente 50 mil mortes.

Atualmente, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) assegura ci-
rurgias de reconstituição ma-
mária a todas as mulheres sub-
metidas à mastectomia, retira-
da total ou parcial da mama pa-
ra que o tumor maligno seja ex-
tirpado. A reconstituição favo-
rece o reequilíbrio emocional e
estético da paciente e também
auxilia na sua reintegração ao
convívio social e familiar.

O cirurgião plástico da equi-
pe de mastologia da Santa Casa,
Marcelo Versiani, vai apresentar
os avanços das técnicas cirúrgi-

cas. “A restituição mamária é o
processo cirúrgico feito geral-
mente feito em três etapas. Na
mesma cirurgia em que é feita a
mastectomia, é possível que a
mulher passe pelos primeiros
procedimentos de reconstitui-
ção. É preciso que os profissio-
nais de saúde ofereçam essa al-
ternativa às pacientes. O encon-
tro também servirá para que as
mulheres tenham com quem
dialogar e conheçam mais sobre
o tratamento da doença”, avalia.

A mastologista e presidente
do Instituto da Mama do Rio
Grande do Sul, Maira Caleffi,
também participará do encon-
tro. A paciente Célia Regina de
Paula fará a última palestra,
contando sua experiência com
a doença e como o câncer a fez
valorizar mais a vida. Após as
palestras, os participantes for-
marão grupos para trocar infor-
mações e esclarecer dúvidas.

O projeto Conviver é promo-
vido pelo Centro de Quimiote-
rapia Antiblástica e Imunotera-
pia, Centro de Estudos e Pes-
quisas Oncológicas de Minas
Gerais e Instituto de Radiotera-
pia Geral e Megavoltagem de
Minas Gerais.  (LM)

ned). Nos casos já confirmados,
as crianças estão sendo tratadas
em casa. “Estamos alimentando
as crianças com frutas e alimen-
tação, que ajudam a combater a
doença”, informou Soraia Cae-

tano, diretora da Dads. Ela ex-
plicou que a doença, a mais
branda de todos os tipos de he-
patite e raramente fatal, pode
demorar até seis semanas para
se manifestar. Por isso, há pos-

sibilidade de criança que estava
coma doença em abril ter trans-
mitido a doença. 

Segundo a Secretária de Saú-
de de São João do Manhuaçu,
Malvina Luíza, foram feitas pales-

tras nas casas para orientar as fa-
mílias. “Estamos fazendo tudo o
que é possível. Já retiramos a
água que vinha diretamente da
roça e deixamos apenas o abaste-
cimento pela Copasa”, afirmou.

ROTINA Por orientação da Dads,
a escola mudou a rotina. O bebe-
douro foi desligado, mamadeiras
e talheres estão sendo esteriliza-
dos e todos os copos agora são
descartáveis. Cada criança passou
a ter toalha de banho individual
e uma funcionária trabalha em
tempo integral para limpar e jo-
gar cloro no banheiro. A caixa d’á-
gua foi limpa também.

Segundo Soraia Caetano, na
próxima semana, haverá coleta
de água em vários pontos da ci-
dade para encaminhamento à
Funed, para tentar identificar o
foco da contaminação. “Há pes-
soas que não freqüentam a cre-
che e também apresentaram he-
patite. Pode ser algum caso de
pessoa que teve contato com
uma das crianças ou outra pos-
sibilidade, mas ainda é cedo para
determinar”, disse. Segundo ela,
muitas famílias usam água de
poço e não a tratada da cidade. A
creche só deve reabrir na segun-
da-feira. Os dias fechados estão
servindo para a completa higie-
nização das dependências. O
exame vai determinar as crian-
ças que deverão ser mantidas
em casa isoladas. 

De acordo ainda com a dire-
tora da Dads, há outros fatores
que podem ter contribuído para
o surto de hepatite A. “Estive-
mos na creche e realmente a
limpeza e a higiene são muito
boas, mas nas casas de algumas
crianças os problemas são gra-
ves, como esgoto a céu aberto e
lixo depositado nos quintais. Is-
so tudo contribui para a prolife-
ração. O problema pode ter sur-
gido fora da creche”, afirmou. Ela
garantiu, entretanto, que não há
motivo para alarme e que a si-
tuação está controlada.

LUCIANA MELO

Tecnologia de ponta para
atender os pacientes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O
acompanhamento de consul-
tas realizadas em centros de
saúde de Belo Horizonte conta
agora com apoio de especialis-
tas do Hospital das Clínicas da
UFMG, em tempo real, graças
ao projeto Telesaúde. Com aju-
da de computadores interliga-
dos entre as unidades básicas
da rede municipal e o HC, e o
recurso da webcam, os médicos
do Programa de Saúde da Famí-
lia participam de vídeoconfe-
rências e podem esclarecer dú-
vidas sobre diagnósticos e tra-
tamentos com professores de
especialidades médicas da uni-
versidade. Ontem, o Centro de
Saúde Céu Azul, na região Nor-
te da capital, realizou a primei-
ra teleconsulta para discussão
de um caso de neurologia. 

Atualmente, apenas 17 dos
138 centros de saúde de BH dis-
põem dessa facilidade tecnoló-
gica. A previsão é que até o fim
do ano 92 unidades estejam in-
tegradas ao Telesaúde. Esse pro-
jeto começou a ser implantado
em março de 2004, por meio de
convênio entre a Prefeitura de
Belo Horizonte, a UFMG e o
Grupo de Voluntariado Civil de
Bologna, na Itália, com financia-
mento assegurado pela Comu-
nidade Européia. 

Durante a conversa eletrôni-
ca, prontuários e exames são
exibidos na tela do computa-
dor. A iniciativa contribui para
diminuir a fila de espera por
consultas especializadas na re-
de municipal, já que, por meio
do Telesaúde, 80% dos casos clí-
nicos são tratados nos centros
de saúde. “Vamos fazer um cir-

cuito de teleconsulta na área
de neurologia, porque temos
grande procura por esse tipo
de especialidade. Além de ca-
pacitar os médicos da rede
básica de saúde, a teleconsul-
ta agiliza esse tipo de atendi-
mento”, afirma a coordena-
dora do programa, Alaneir de
Fátima Santos. 

As especialidades que con-
tam com maior fila de espera
por consultas são neurologia,
ortopedia, dermatologia, an-
giologia e otorrinolaringologia.
Além das teleconsultas, nas

quais o atendimento é indivi-
dualizado, o projeto Telesaúde
também promove vídeoconfe-
rências para discussão de te-
mas mais abrangentes.

FRANCESES Este ano, já foram
feitas discussões sobre doen-
ças de pele, como a psoríase, o
tratamento de feridas e a cri-
se asmática, todas com a par-
ticipação de especialistas
franceses. Ontem, durante a
teleconsulta, a médica do Cen-
tro de Saúde Céu Azul, Aline
Lima, discutiu com o neurolo-

gista do HC, Leonardo Dornas,
o caso de uma paciente que já
teve aneurisma e apresentava
falta de sensibilidade nas
mãos, além de inchaço.

“O neurologista pediu um
exame de eletroneuromio-
grafia e sugeriu que ela seja
encaminhada a um reumato-
logista. Ele não acredita que
os sintomas estejam relacio-
nados ao aneurisma. Além do
novo conhecimento adquiri-
do, passamos a prestar uma
assistência mais ágil e qualifi-
cada”, diz a médica. 

CÂNCER DE MAMA

Encontro incentiva
troca de experiência

O encontro servirá para que as 

mulheres tenham com quem 

dialogar e conheçam mais sobre 

o tratamento da doença

■■ Marcelo Versiani, cirurgião plástico

TELESÁUDE

Tecnologia agiliza consulta

Primeira teleconsulta foi feita pela médica Aline Lima, do Centro de Saúde Céu Azul, na região Norte de BH
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