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EDITORIAL

Com grande pesar temos que
escrever que mais pirajuenses
faleceram vítimas da COVID 19.
Aqui na redação ficamos muito
tristes porque foram dois em um só
dia. Uma das vítimas, Edson Alves,
o Totó, era barbeiro de muitos
conhecidos na cidade há 30 anos.
Fazia questão de entregar a Folha de
Piraju em toda a vizinhança da sua
barbearia. E também dava aulas de
Chute box.
Todos o conheciam desde que come
çou a trabalhar com o saudoso
barbeiro Jim. Totó era uma pessoa
alegre e pacífica. Um ícone entre os
profissionais da área.
Que todos se conscientizem que a
COVID 19 não é uma gripezinha, e
que vidas humanas como a desses
36 valorosos pirajuenses que já

faleceram, assim como dos mais de
340 mil mortos no Brasil, até dia 8,
importam. E muito.
Prefeituras de Piraju e da região toda
estão se empenhando com ações
para tentar conter ou minimizar essa
pandemia.
Sabemos que São Paulo saiu na frente
nas vacinas, mas que em termos do
Brasil, estamos muito atrasados em
relação a outros países. Seguir os
protocolos e evitar nos contagiar ou
quem sabe contagiar outras pessoas
usando máscara e mantendo o
máximo do isolamento é o que todos
devemos fazer nesse momento.
Que mesmo os que precisam
trabalhar para sobreviver, se
protejam e se conscientizem e não
aceitem atitudes negacionistas de
que a COVID “é só uma gripezinha”
e que “já já vai passar”. A vítimas de
Piraju e região são prova disso.

CPFL Santa Cruz é avaliada a melhor
distribuidora do país pelo segundo
ano consecutivo
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piraju
Foro de Piraju
1ª Vara
Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, ., Centro - CEP 18800-000, Fone:
(14)3351-2896, Piraju-SP - E-mail: piraju1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1002083-13.2019.8.26.0452
Usucapião - Usucapião Extraordinária
Adriana Alves de Castro Ribeiro e outro

1ª Vara1ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1002083-13.2019.8.26.0452
(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Piraju, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANE
DE CARVALHO SHIMIZU, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, também
ALTINO DE OLIVEIRA BADARÓ, brasileiro, viúvo, Rua Osório Ferreira Martins, s/n, Vila
Santo Antonio (Tibiriçá do Paranapanema), Piraju- SP, CEP 18810-010, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que que por este Juízo se processam os atos e termos da ação de Usucapião

n° 1002083-13.2019.8.26.0452, distribuída em 17 de agosto de 2019, no valor de R$
27.658,80 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), no qual
figura como autores ADRIANA ALVES DE CASTRO RIBEIRO, brasileira, casada,
empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 21.534.739 – SSP/SP e do CPF/MF
nº 125.908.778-62, casada no regime de comunhão parcial de bens, com FLÁVIO
ROBERTO RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG n° 17.915.406 – SSP/SP e do CPF/MF n° 094.681.808-83, residentes e domiciliados à
rua Augusto Cesário Garcia, n° 109, Vila Santo Antônio, na cidade de Piraju/SP visando a
declaração de propriedade do imóvel devidamente descrito e confrontado conforme memorial
e mapa elaborados por profissional, conforme consta nos autos, alegando posse mansa e

pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias,
CONTESTÁ-LA. Não sendo contestada a ação, será nomeado curador especial, ficando ainda,

advertidos de que não contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos
articulados na petição inicial e aditamento (artigos 344, do C.P.C.); bem como, de que a
presente citação valerá para todos os atos e termos do processo. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Piraju, aos 22 de setembro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU, liberado nos autos em 07/10/2020 às 15:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002083-13.2019.8.26.0452 e código 7C12DCD.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
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SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

A senhora Santa Regina dos Santos, na qualidade de Diretora Presidente do Conselho de
Administração da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Piraju,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 28.024.860/0001-84, segundo autoriza
a Legislação vigente e o Estatuto Social, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social,
convoca os Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que se realizará na sede
social da Cooperativa, na Rua Adolpho Candido dos Santos, 51, Distrito Industrial de Piraju, na
cidade de Piraju, Estado de São Paulo, no dia 23 de Abril de 2021, obedecendo aos seguintes
horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local: 01) em primeira convocação às
08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação às
09:00 horas, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados, 03) em terceira convocação,
às 10:00 horas, com a presença mínima de 20% (vinte por cento) do total de Associados, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I)

Eleição de associados para compor o Conselho de Administração para o
quadriênio de 08/05/2021 a 07/05/2025;

II)

Eleição de associados para compor o Conselho Fiscal;

III)

Discussão de atos transitórios.

Piraju/SP, 05 de Abril de 2021.

Santa Regina dos Santos
Diretora - Presidente

NOTA: Para efeito de quorum, declara-se que o numero de associados em condição de votar
nesta data é de 20 (vinte).
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Dia Mundial da Saúde: profissionais pedem socorro
O Dia Mundial da Saúde
é celebrado em 7 de abril
para conscientizar as
pessoas sobre a importância dos cuidados com
a saúde física e mental.
Em tempos de pandemia,
a atenção ao bem-estar
também precisa ser promovida entre os profissionais dessa área. Por isso,
os Estados-membros da
Organização das Nações
Unidas (ONU) decidiram,
por unanimidade, declarar
2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores
de Saúde e Cuidados. A
decisão é uma forma de
reconhecer a dedicação e
o sacrifício de milhões de
profissionais que atuam
na linha de frente do combate à Covid-19.
Uma pesquisa feita pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) aponta que, em
um ano de enfrentamento
à pandemia, os trabalhadores da saúde estão esgotados. Dos 25 mil entrevistados – entre médicos,
enfermeiros, odontólogos,
fisioterapeutas, farmacêuticos e outras categoriais da
área da Saúde – 50% admitiram excesso de trabalho,
com jornadas além das
40 horas semanais. Além
disso, 45% afirmaram que
precisam de mais de um
emprego para sobreviver.
Os dados da pesquisa
indicam que 43,2% dos
profissionais de saúde não
se sentem protegidos no
enfrentamento da Covid-19 e o principal motivo
– para 23% deles – é a falta
e a inadequação do uso de
EPIs (equipamentos de
proteção individual).
A pesquisa também mostra
que 15,8% dos entrevistados relataram perturbação
do sono; 13,6% irritabilidade, choro frequente,
distúrbios em geral; 11,7%
incapacidade de relaxar e
estresse; 9,2% dificuldade
de concentração ou pensamento lento; 9,1% perda de
satisfação na carreira ou na
vida, tristeza e apatia; 8,3%
sensação negativa do futuro e pensamento suicida;
e 8,1% relataram alteração
de apetite ou de peso.
Relatos da linha de
frente
A enfermeira da Unidade
de Pronto Atendimento
de Planaltina (GO), Vera
Trajano Ribeiro, comenta
que a demanda de serviço
triplicou.
“Ano passado o nosso público-alvo eram os idosos.
Esse ano estamos atendendo grávidas, adultos, crianças. O serviço triplicou.
Estamos cansados. Ontem
mesmo fui para o enterro do tio do meu esposo.
Nunca pensei que fosse ver
uma coisa dessa”, relata.
A enfermeira chegou a se
contaminar com o coronavírus, mas conseguiu se
recuperar.
“Não me prejudiquei tanto
quanto o tio do meu esposo, que era tabagista. Perdi
9 quilos e perdi o olfato.
Todos os meus colegas
tiveram Covid-19. Muitos
se salvaram. Muitos deles
foram embora. Hoje mesmo um médico que trabalhava comigo aqui na UPA

faleceu. E muitos ainda não
têm consciência”, relata.
Colapso de sistema
de saúde alcançando
municípios era alertado
em 2020
A médica infectologista do
Hospital Regional da Asa
Norte em Brasília, Joana
D’arc Gonçalves, descreve
uma sensação de impotência.
“Estamos em um momento
complexo. Presenciamos
um número alto de pessoas
morrendo e nos sentimos
impotentes. Já não sabemos para quem gritar, o
que falar, aonde ir. Tentamos todos os dias fazer um
pouquinho, aquilo que está

ao nosso alcance”, comenta.
A gastroenterologista do
Hospital Universitário de
Brasília, Gabriel Ravazzi
dos Santos, diz que a sensação de desgaste físico e
emocional começou desde
o início da pandemia, quando os profissionais de saúde ainda não sabiam com o
que estavam lidando.
Segundo ele, com o surgimento de testes e vacinas
contra o coronavírus, a
população relaxou em relação às medidas de proteção
sanitária, o que levou ao
aumento de casos graves,
não apenas de idosos e
pessoas com comorbidades, mas também de jovens
e indivíduos sem doenças

pré-existentes.
Para o doutor Gabriel
Ravazzi dos Santos, isso
sobrecarregou o trabalho
dos profissionais de saúde,
que são tratados como heróis pela população e pela
mídia.
“É comum nos noticiários
sermos tratados como heróis. Mas eu acho que nós
não somos heróis, porque
isso dá a falsa sensação
de que somos infalíveis.
E todos nós somos seres
humanos; temos nossas
fraquezas, nossas limitações, estamos cansados.
Precisamos da população,
nesse momento, do nosso
lado. Cada um fazendo a
sua parte”, afirma.

Atendimento
Psicoterapêutico
Para a psicóloga do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre, Márcia Ramos, o
crescimento da curva de
casos da Covid-19 no país,
em fevereiro de 2021,
tem levado ao aumento
da procura por serviços
de psicoterapia, tanto por
pacientes em geral, quanto
por trabalhadores da saúde.
“Existe algumas questões
pontuais que trazem esse
trabalhador para os atendimentos. Uma delas é a
questão do cansaço e do
esgotamento físico e mental. A outra é a questão do
enlutamento. Muitos estão

perdendo pessoas muito
próximas a eles.” Segundo ela, os profissionais
também relatam medo de
levar o vírus para casa e
contagiar os familiares.
A psicóloga aponta as
principais demandas apresentadas nos consultórios
de psicoterapia.
“Ansiedades, dificuldades
para conciliar o sono,
tristeza, depressão. Todas
essas manifestações
demonstram a vulnerabilidade do trabalhador, que
conta com vários recursos
de suporte para se manter
trabalhando, mas que –
pelo próprio envolvimento afetivo que tem com o
trabalho – acaba ficando
um pouco mais fragilizado
nesse momento”, afirma.
Segundo Márcia Ramos,
desde o ano passado, o
Hospital das Clínicas de
Porto Alegre oferece suporte psicológico individual e coletivo à equipe de
trabalhadores da saúde.
Para o médico Gabriel
Ravazzi dos Santos, apesar
do cansaço, assistir a recuperação de um paciente é
gratificante.
“Também temos momentos bons, de felicidade.
Quando conseguimos
vencer essa doença é
gratificante; essa sensação
de poder dar alta para um
paciente, ver um sorriso no
rosto dele, de um familiar, de agradecimento, de
reconhecimento do nosso
trabalho.”
Fonte: Brasil 61
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Chiptronic Eletrônica do Brasil, fez a entrega de
mais 2 aparelhos geradores de ozônio ao Hospital
A Chiptronic Eletrônica
do Brasil, fez a entrega
de mais dois aparelhos
geradores de ozônio, ao
Hospital de Piraju. Aparelho este que é eficaz
no combate a bactérias,
fungos, germes, dentre
outros. A Entidade agora,
conta com 3 aparelhos,
todos doados pela Chiptronic.
Conhecendo:
O uso dos geradores de
ozônio promove a desinfecção no tratamento
de ar, água e superfícies,
além de degradação de
poluentes orgânicos. ...
O gerador utiliza apenas
o oxigênio do ar como
matéria-prima. Após sua
ação, o ozônio se transforma novamente em
oxigênio, sem deixar resíduos no meio ambiente.
Considerações:
“...O ozônio é eficaz na
inativação de uma série
de microrganismos incluindo bactérias e vírus
patogênicos de importância no âmbito hospitalar.
A doação de mais um
aparelho irá somar positi-

vamente junto aos outros
métodos já empregados.
Esse apoio estimula o
nosso compromisso” diz
Juliana Leite, Enfermeira
Chefe.
“A CHIPTRONIC tem
muito orgulho em ajudar, um pouco que seja
o Hospital de Piraju,
principalmente nesse
momento tão complicado que estamos passando.Esperamos que

esse mínimo gesto seja
de grande valia e ajude
a atravessarmos essa
dura realidade em que
vivemos, Tanto para os
munícipes de Piraju e
região que precisam usar
o hospital, quanto para os
grandes heróis e heroínas que estão na linha de
frente.Que proporcione
mais segurança a todos
os colaboradores do
hospital, médicos, enfermagem, técnicos em

enfermagem, recepcionistas, limpeza, cozinheiras e corpo administrativo, para continuarem
firme enfrentando essa
pandemia e que também
traga mais esperança aos
pacientes e seus familiares” diz Josias, Gerente
Administrativo da Chiptronic.
“É uma satisfação participar de momentos como
esse, onde pessoas de-

monstram através de gestos, independentemente
da sua forma, a vontade
e interesse em colaborar
com a Entidade. Com
certeza esses aparelhos
irão colaborar com a higienização. Agradeço ao

André Miura que disponibilizou essa doação, e a
Josias por ter prontamente aceito nossa solicitação”, diz Bruno Bragança
Pedro, Diretor Presidente
do Hospital.

Folha de Piraju | notícias

4

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

CPFL Santa Cruz é avaliada a melhor distribuidora
do país pelo segundo ano consecutivo
Melhor resultado no
Desempenho Global de
Continuidade (DGC) no
ranking da ANEEL que
avalia fornecimento de
energia foi conquistado
entre 29 distribuidoras
do país em 2020
Itapetininga, 31 de março
de 2021. Com imenso
orgulho, pelo segundo
ano seguido, a CPFL
Santa Cruz obteve o primeiro lugar no ranking
de qualidade do fornecimento de energia no país
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). A distribuidora lidera a lista de companhias
que tiveram melhor evolução, em 2020, por meio
do índice de Desempenho Global de Continuidade (DGC), que avalia
o nível da continuidade
da distribuidora (valores
apurados de duração e
frequência de interrupções) em relação aos
limites estabelecidos para

a sua área de concessão.
“Estar novamente
em primeiro lugar no
ranking de qualidade do
fornecimento de energia
entre as empresas brasileiras de distribuição é
motivo de orgulho para
todos os colaboradores
da CPFL Santa Cruz. Isso
é reflexo do nosso trabalho e dos investimentos
feitos nos últimos anos

para garantir a qualidade
dos serviços e a satisfação dos clientes”, afirma
Carlos Zamboni Neto,
presidente da CPFL Santa
Cruz.
Essa liderança vem para
confirmar que os clientes
da CPFL Santa Cruz são
os que têm os menores
índices de interrupções
de energia, ou seja, a melhor qualidade de forne-

cimento em todo o país.
No indicador DGC, a
CPFL Santa Cruz obteve
o melhor resultado entre
as 29 distribuidoras com
mais de 400 mil unidades
consumidoras.
A empresa também foi
destaque em valores absolutos de DEC* e FEC**,
indicadores que medem
respectivamente a duração média e frequência

das interrupções de energia no ano. Em relação ao
DEC absoluto, a empresa
teve o melhor resultado
do país, registrando um
índice 4,89 horas sem
energia - 3,30 horas abaixo do limite estabelecido
pelo órgão regulador e o
também o melhor FEC
absoluto com 3,68 de frequência de interrupções.
O resultado ganha ainda
mais importância após
um ano de pandemia em
que mais pessoas ficaram em casa, tornando o
fornecimento de energia
um serviço ainda mais
essencial. Por isso, a
companhia reforçou as
equipes para garantir o
atendimento, oferecendo
ainda mais qualidade aos
seus clientes.
Em 2020, a CPFL Santa
Cruz investiu R$ 197.5
milhões na expansão,
manutenção e modernização de toda a sua rede
de distribuição de energia elétrica. Com inves-

timento total de R$ 2.8
bilhões em 2020, a CPFL
Energia ficou com todas
as suas distribuidoras
abaixo do limite estabelecido pela ANEEL.
Destaque também para a
RGE que atingiu a mínima histórica nos indicadores. Estes resultados
reforçam a trajetória de
melhoria de qualidade do
grupo CPFL, que há mais
de duas décadas possui
os melhores indicadores
do país.
*Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade
Consumidora.
**Frequência Equivalente
de Interrupção por Unidade Consumidora

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 108 anos no setor elétrico, atua
nos segmentos de distribuição, geração, transmissão,
comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o
Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é
a quinta maior organização empresarial do mundo
e a maior empresa de energia elétrica, atendendo
88% do território chinês e com operações na Itália,
Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.
Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma
das maiores empresas no mercado de distribuição,
totalizando mais de 9,9 milhões de clientes em 696
cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais e Paraná.
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“Nossa Senhora da Alegria”
padre Luiz Antônio Pereira

José Carlos Garcia e Lauro de Melo pedem
recursos para a Saúde a deputado Giriboni
O vereador do PV José
Carlos Garcia, o vereador
e presidente da Câmara
Lauro Fernandes de
Melo, e o presidente
do PV local, Elói
Caputo, encaminharam
um ofício especial
ao deputado Edson
Giriboni solicitando que
ele viabilize através de
emenda parlamentar

específica mais recursos
para a área da saúde no
município. O objetivo
é trazer à cidade mais
opções na área de
atendimento médico
especializado e exames,
que hoje ainda obrigam a
população a se deslocar
para outros municípios.
O ofício será entregue ao
deputado nesta semana.

Policiais sargento Sabino e cabo Ruan Barra acabam de encontrar
uma pessoa desaparecida em Manduri. Ela estava na praça Ataliba
Leonel. Os policiais aguardam a chegada da família.

Na diocese de Laon se
acha o célebre santuário de
“Nossa Senhora de Lièsse”.
Este nome significa Nossa
Senhora da Alegria, e
foi dado em memória de
um acontecimento que o
santuário recorda.
Durante o reinado de
Fulco de Anjou, quarto rei
de Jerusalém, três fidalgos
de Laon, partidos para
a Cruzada, foram feitos
prisioneiros e conduzidos
ao Cairo. O sultão ElAfdhal tentava, por
ameaças e seduções, fazêlos abjurar a fé, mas não
conseguiu, pelo contrário,
eles converteram a filha do
príncipe, que decidiu não
só deixá-los evadir como
também os acompanhou.
A evasão aconteceu sem
problemas e os fugitvos
levaram consigo uma
imagem da Santíssima
Virgem. Porém, a situaçãp,
era muito perigosa e
numa noite, abatidos
pela fadiga e incertos do
futuro, adormeceram
desanimados. Ao
despertar reconhecem
a terra natal, a França;
foram transportados
milagrosamente do
Egito para a pátria. No
outro dia, acharam no
mesmo lugar a estátua
da Virgem que tinham
levado na fuga. Como
gratidão pelo milagroso
livramento, fizeram
erigir um santuário onde
se multiplicaram os
benefícios e as graças.
A Basílica de Nossa
Senhora de Liesse, em
estilo gótico, foi construída
em 1134 pelos Cavaleiros
de Eppes, reconstruída em
1384 e ampliada em 1480.
Veio em peregrinação
para honrar a Virgem,
Isméria, filha do sultão
El-Afdhal que depois de
salvar a vida dos cavaleiros
franceses tornou-se esposa
de Robert Eppes, filho de
William II, da França.
Em 1923, a igreja foi
transformada em Basílica.
Oração: “Na calma deste
momento, furtando-me do
corre-corre da vida, eu me
recolho em Ti. Senhora
da alegria, olha a minha
audácia: na singeleza da

minha oração, eu te dou
a minha alegria. Como é
bom ser alegre. Obrigado
Senhora! Foi teu dom.
Como é agradável ter
a alma em paz. Ela é
tua também. Como é
maravilhoso ter a alma
branda. Razão de ser de
toda alegria. Senhora, nos
dias ensolarados e nas
noites entreabertas, um
sorrir sincero indique a
alegria sempre em mim.
Que eu saiba sorrir a Ti
em todas as circunstâncias
da vida, nas festas, nas
tormentas, no meu
próximo. Sorria eu,
Senhora, para aprender
com teu salmista a servir

a Senhora, na alegria. Que
assim seja em nome de
Teu Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém”.
Consagração à Nossa
Senhora da Alegria
(Agradecendo um parto
feliz e consagrando o
filho)
“Ó doce Mãe do céu,
Nossa Senhora da Alegria,
eis-me prostrada a vossos
pés para agradecer,
jubilosa e devotamente,
as graças e bênçãos que
vos dignastes concederme de Vosso Divino
Filho, Nosso Senhor Jesus
Cristo, no momento em
que viu a luz do dia este
meu filho querido que
hoje trago até junto de
Vós para vo-lo consagrar
irrevogavelmente, a fim
de que o protejais durante
todos os dias da sua
peregrinação pelo mundo,
livrando-o dos perigos
da alma e do corpo, e o
cumuleis de abundantes
bênçãos celestes. Pelo
mesmo Cristo Senhor
Nosso. Amém”. (A.M.)
Nossa Senhora da Alegria!
Rogai por nós!
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Em Piraju
Dia Mundial de Combate ao Câncer: com risco 6 vezes maior de letalidade
pela COVID-19, pacientes no Brasil aguardam plano de imunização
ção. Não há, contudo, ainda um
escalonamento claro de como
se dará essa agenda de vacinação, considerando as especificidades e graus de risco de cada
uma dessas doenças associadas
ao agravamento da Covid-19.
Com base nas análises científicas feitas no Brasil e também
em outros países, a Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica
(SBOC) encaminhou ofício ao
Ministério da Saúde solicitando
prioridade na vacinação para
quem passa pelo tratamento
contra o câncer.

Sem data certa para serem
vacinados, 1,5 milhão de brasileiros com câncer fazem parte
da extensa lista de pessoas com
comorbidades prevista para uma
futura fase 3; Pesquisas mostram
impactos do coronavírus em
pacientes oncológicos no Brasil,
quedas no número de exames
essenciais de rastreamento e
cancelamentos de condutas terapêuticas.
Embora as descobertas científicas no diagnóstico e tratamento do câncer avancem em todo
o mundo, neste Dia Mundial de
Combate ao Câncer, lembrado
em 8 de Abril, a pandemia da
Covid-19 é a maior preocupação dos especialistas da área. O
medo do contágio foi o principal fator por trás de uma queda
alarmante nos atendimentos
oncológicos e, com a segunda
onda acontecendo no Brasil, o
problema pode se estender por
ainda mais tempo. Um cenário
de incertezas e vulnerabilidade
agravado pela falta de perspectiva relativa ao calendário de
vacinação para os 1,5 milhão
de brasileiros que atualmente
passam por tratamentos contra
tumores malignos, de acordo
com o GLOBOCAN 2020 - relatório da Organização Mundial
de Saúde (OMS) que apresenta
o panorama mundial da doença.
Estudo liderado pelo Grupo
Oncoclínicas, publicado neste
início de ano pelo Journal of
Clinical Oncology (JCO), mostrou que pacientes com câncer
tiveram taxa de mortalidade
pelo vírus seis vezes maior se
comparada aos números gerais
registrados até aqui. Ao todo,
198 participantes foram pesquisados, sendo que 167 (84%)
tinham tumores sólidos e 31
(16%) neoplasias hematoló-

Pandemia afeta rotina de
pacientes oncológicos e
adia novos diagnósticos da
doença

gicas (no sangue). A maioria
deles estava em terapia sistêmica ativa ou radioterapia (77%).
A mortalidade geral por complicações de Covid-19 foi de
16,7%, sendo que, em modelos
univariados, os fatores associados à morte após o diagnóstico
de contaminação pelo coronavírus foram tratamento em um
ambiente não curativo, idade
superior a 60 anos, tabagismo
atual ou anterior, comorbidades coexistentes e câncer do
trato respiratório.
Vale lembrar que o câncer
faz parte da lista de doenças
estabelecida pelo Ministério
da Saúde cujo tratamento não
pode ser considerado eletivo.
Atualmente, pacientes oncológicos estão incluídos no
contingente de 17,8 milhões de
indivíduos que compõem uma
longa lista de comorbidades
feita pelo Governo Federal,
entre as quais também estão
contempladas obesidade, diabetes, cardiopatias e hiperten-

são, entre outros. Todos devem
ser contemplados em algum
momento na chamada fase 3
do Plano Nacional de Imuniza-

Ainda que a OMS ressalte não
ser possível ter uma visão
apurada neste momento dos
impactos diretos da pandemia na luta contra o câncer, a
entidade alerta que há motivos
efetivos para preocupação com

as consequências da situação
atual para a oncologia. Essa
percepção é reforçada por um
levantamento do Movimento
Todos Juntos Contra o Câncer
(TJCC), realizado em 2020:
mais de 700 pessoas entre
pacientes oncológicos, cuidadores e profissionais de saúde,
disseram sentir o impacto da
pandemia na oncologia.
O relatório Radar do Câncer,
divulgado em março pelo Instituto Oncoguia com informações do DataSUS, aponta que o
volume de biópsias realizadas
no país teve uma queda em
números absolutos de 737.804
para 449.275, quando comparados os meses de março a
dezembro do ano passado com
o mesmo período em 2019.
Isso significa uma redução de
39% na realização desse procedimento que, apesar de classificado como eletivo, é essencial
para a definição de condutas
no combate ao câncer.

