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Câncer de pele: aparelho do HAC
permite o tratamento domiciliar
Protótipo de terapia fotodinâmica (PDT) desenvolvido no hospital reduz pela metade tempo do paciente dentro da unidade

J

aú - Aparelho portátil de terapia fotodinâmica (PDT),
da sigla em inglês Photodynamic Therapy, que foi desenvolvido pelo Departamento de
Pele do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú, em parceria
com Instituto de Física de São
Carlos (IFSC), e encontra-se em
processo de patente, permite que
parte do tratamento do câncer
de pele (carcinoma basocelular
em fase inicial) seja feita pelo
paciente em casa e reduz pela
metade o tempo de permanência
dele no ambiente hospitalar.
O estudo sobre o novo aparelho foi selecionado como um
dos 12 de maior repercussão no
30º Congresso da Associação
Europeia de Dermatologia e Venerologia (EADV), promovido
entre os dias 29 de setembro e
2 de outubro. A pesquisa, de au-

toria da médica dermatologista
responsável pelo Departamento
de Pele do HAC, Ana Gabriela
Salvio, apresenta equipamento
portátil com tecnologia da terapia fotodinâmica, desenvolvido
com luz de LED vermelha, que
é fixado na pele do paciente.
De acordo com a médica, o
PDT Home (como vem sendo
chamado), possibilita otimização do tempo e reduz a permanência do paciente no ambiente
hospitalar, ponto relevante frente
à pandemia do coronavírus e às

EFICÁCIA
Pacientes relatam níveis
baixos de dor e mesmas
taxas de efetividade

recomendações de isolamento
social. “Ao invés do paciente ficar até seis horas dentro do hospital para o tratamento através da
terapia fotodinâmica convencional, ele realiza a primeira parte
aqui e o restante em sua casa,
dando continuidade às atividades da rotina”, conta.
Segundo a profissional, pacientes que usam o dispositivo
relatam níveis baixos de dor e
as mesmas taxas de efetividade.
“O tempo cai pela metade e o
tratamento é tão eficaz quanto o
realizado com aparelho convencional”, afirma. Laercio Kapp,
de 52 anos, e Bocaina, trata lesão
nas costas com o protótipo do
PDT. “Eu não sou de Jaú e precisava vir duas vezes para o procedimento. Agora, é mais prático.
Venho uma vez só, é mais rápido, ficou muito melhor”, afirma.

Pederneiras fará mamografia
e papanicolau neste sábado
Pela segunda vez
neste mês, Centro
da Mulher terá
ação especial
LILIAN GRASIELA

P

ederneiras - Como parte
do Outubro Rosa, o Centro de Atenção à Saúde
da Mulher de Pederneiras abrirá
neste sábado (16), das 7h às 13h,

para realização de exames gratuitos de mamografia, papanicolau, aferição de pressão arterial
e dosagem de glicemia. O município já havia feito uma ação
especial neste mês, como parte
da campanha, disponibilizando
os exames em um domingo.
Para fazer os exames, as
mulheres devem comparecer
ao Centro da Mulher com RG
e comprovante de residência. A
unidade fica na avenida Bernardino Flora Furlan, nº 1555, no

Distrito Industrial VII.
A mamografia pode detectar
o câncer de mama em fase inicial e é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada
dois anos. Fora dessa faixa etária
e periodicidade, é necessário solicitação médica.
Já a coleta de papanicolau,
exame ginecológico destinado à
prevenção do câncer do colo do
útero, é realizada em mulheres
de 25 a 64 anos que possuem
vida sexual ativa.

São Manuel: carro capota em
vicinal e destrói três postes
Estrada ficou interditada
após acidente para
substituição das
estruturas

HAC/Divulgação

Laercio Kapp, 52
anos, mora em
Bocaina e usa
protótipo do PDT
para tratar lesão
nas costas

Capotamento: mulher
e criança ficam feridas
Elas foram levadas para
um hospital particular
após acidente na
Bauru-Piratininga
LILIAN GRASIELA

P

iratininga - Uma mulher e uma criança ficaram feridas em um
capotamento ocorrido nesta
quinta-feira (14), por volta das

22h, no km 2 da rodovia Elias
Miguel Maluf, a Bauru-Piratininga, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, por razões a serem apuradas, a condutora de um HB20,
de 37 anos, capotou próximo a
um condomínio. Após passar
por atendimento na UPA do
Geisel, ela foi levada para um
hospital particular. Uma criança de cerca de 5 anos também
foi conduzida ao hospital.

Prefeitura de Pederneiras

Prefeitura de São Manuel

Ocupantes do carro
não se feriram

LILIAN GRASIELA

S

ão Manuel - Na manhã
desta sexta-feira (15), Palio
que trafegava pela vicinal
Tarcilio Baroni, sentido bairroCentro, em São Manuel, capotou
após se chocar contra poste de
iluminação pública no canteiro

central. Com o impacto, outros
dois postes ficaram destruídos.
A condutora e a passageira, uma
criança, sofreram escoriações.

As duas pistas da vicinal foram
interditadas e equipes da CPFL
e de uma empresa de telefonia
substituíram os postes.

Piscinão limpo - A Prefeitura de Pederneiras (26
quilômetros de Bauru) finalizou recentemente a
limpeza do “piscinão” do Residencial Freitas, onde
também foi construída uma bacia de contenção para
retardar o fluxo das águas pluviais que seguem para
o córrego Monjolo. O reservatório do Residencial
Freitas fica às margens da rodovia SP-261.

