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Salvador, sexta-feira, 17 de setembro 2021

BRASIL

Tratamento de câncer pode sofrer apagão no Brasil
EMERGÊNCIA A Associação
Nacional de Hospitais Privados (Anahp) entrou em contato ontem com os ministérios da Saúde e da Economia
para tentar encontrar uma
solução urgente diante do
anúncio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), de
que a partir do próximo dia
20 vai suspender temporariamente a produção de remédios contra câncer por
impossibilidade orçamentária para aquisições e contratações. Especialistas já falam
em apagão no tratamento de
câncer no país e em prejuízos para até 2 milhões de pacientes.
O órgão importa radioisótopos de produtores na África do Sul, Holanda e Rússia,
além de adquirir insumos
nacionais para produção de
radioisótopos e radiofármaco. Na Medicina, radioisótopos são utilizados em estu-
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Radioterapia é um dos tratamentos para pacientes com câncer, que podem ser afetados por ‘apagão’

Especialistas já falam
em apagão no tratamento de câncer e em
prejuízos para até 2
milhões de pacientes

do, diagnóstico e tratamento
de diversas doenças, sobretudo câncer.
"Grande parte desses produtos para tratamento do
câncer tem uma durabilida-

Adesão à vacina derruba mortes, internações e contágios
COVID-19 Um dos países
mais afetados pela Covid-19
no mundo, o Brasil entrou,
finalmente, em um novo patamar da pandemia, segundo o O Globo. A forte aceitação da vacina fez avançar a
imunização total para quase
36% dos brasileiros, o que já
se reflete nos números de
transmissão, hospitalização
e mortes. Desde o pico de letalidade, em 12 de abril
(3.015 mortos na média móvel) até quarta-feira, com
597, a queda foi de 80,9%.
Dados do consórcio de
imprensa da noite de ontem

mostram que em uma semana houve redução na média
de óbitos em 11 estados brasileiros e outros 13 se mantiveram estáveis. A média
móvel de casos ficou em torno de 15,5 mil.
“Um bom termo para definir esse momento é muito
usado na medicina: defervescência. Ou seja, quando
uma doença infeciosa deixa
de ser febril. Ela está presente, mas já não é grave”,
afirma um dos melhores especialistas na área, o infectologista Alexandre Naime
Barbosa, membro do Comitê
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de Monitoramento Extraordinário da Covid-19 da Associação Médica Brasileira
(AMB) e chefe da infectologia da Universidade Estadual
Paulista (Unesp).
De acordo com a reportagem, embora os números
brasileiros sejam sempre
impressionantes em razão de
sua dimensão, o país está em
melhor situação em relação
a muitas outras nações. Temos 2,46 mortes por milhão
de habitantes, em média dos
últimos sete dias, enquanto
os EUA têm 5,4 mortes por
milhão, por exemplo.

de de um ou dois dias, então
a entrega aos hospitais é
quase que diária, especialmente o iodo que é altamente utilizado no tratamento
para câncer. Você não estoca
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Mortes por covid foram registradas no país de quarta-feira para
ontem. O total de óbitos é de 589.277. A
média móvel ficou em
582 - acima da marca
de 500 pelo 3º dia seguido. Os 35.128 casos
confirmados em 24h
foram o maior número
desde 19 de agosto.
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iodo, vai ter que interromper o tratamento", explicou
Antônio Brito, diretor-executivo da Anahp.
Brito criticou o Ipen por
ter avisado sobre o problema
com pouca antecedência, e
ressaltou que a falta de remédios vai agravar muito a
situação dos pacientes de
câncer, que já tiveram tratamento interrompido pela
pandemia do covid-19.
A sugestão que Brito deu
aos ministérios é de que seja
editada urgentemente uma
Medida Provisória para liberar recursos para o Ipen, ou
que seja feita uma transferência de recursos intragoverno, “que acho, ninguém
se oporia”.
Ao Jornal Nacional, o MCTI afirmou que tem trabalhado com o Ministério da
Economia para conseguir
mais recursos para a produção desses produtos e, com o
Congresso Nacional, para a
aprovação de um crédito suplementar para a pasta.

MPF APROVA VENDA
IMEDIATA DE
BITCOINS DO ‘FARAÓ’
R$ 150 MILHÕES A Câmara
Criminal do Ministério Público Federal (MPF), vinculada à Procuradoria-Geral da
República (PGR), autorizou a
liquidação imediata dos
criptoativos apreendidos
durante a Operação Kryptus, na qual foi preso Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos
bitcoins". Dono de uma empresa que prometia lucros
exorbitantes mediante investimentos em criptomoedas, ele é acusado de comandar, na verdade, um esquema de pirâmide financeira. Na ação do MPF e Polícia Federal (PF), foram recolhidos o equivalente a cerca
de R$ 150 milhões em criptoativos ligados a Glaidson.
De acordo com o MPF, o
valor obtido com a venda
deverá ser depositado em
uma conta judicial para destinação futura, a ser definida
pela Justiça. A Câmara Criminal também decidiu, em
sessão de coordenação realizada na última segunda-feira, criar um grupo de trabalho para elaborar roteiros e
manuais de atuação que auxiliem os procuradores em
casos envolvendo moedas
digitais.
A GAS Consultoria, empresa de Glaidson, prometia
aos clientes um retorno
mensal de 10% sobre o valor
investido em criptomoedas.
Contudo, ainda segundo o
MPF, o grupo sequer possuía
registro junto aos órgãos regulatórios para fazer as transações. Após o golpe ser
descoberto, investidores entram na Justiça contra 'faraó
dos bitcoins' pedindo devolução dos valores aplicados.

