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FOB seleciona pacientes para
tratamento ortodôntico

A disciplina de Ortodontia da FOB-USP informa que está

selecionando pacientes para tratamento ortodôntico (aparelho

dentário) em jovens na faixa etária de 12 a 16 anos de idade.

Os interessados deverão comparecer na Clínica de

Ortodontia da Faculdade para exame clínico nos seguintes dias

e horários:

• 19 de novembro (5ª feira), das 8h às 10h30

• 27 de novembro (6ª feira), das 8h às 10h30

• 30 de novembro (2ª feira), das 14h30 às 17h

Serão selecionados os casos que apresentam má oclusão

(má relação entre a maxila e a mandíbula, quando não há um

encaixe perfeito entre as arcadas dentárias) com finalidade

didática. (Com informações da Assessoria de Comunicação do

Campus USP-Bauru)

Equipe SerCom Centrinho-USP

Acontece segunda-feira, dia 30 de novembro, a eleição de

dois representantes de servidores técnicos e administrativos, e seus

respectivos suplentes, para atuar no Conselho Universitário. A

eleição será realizada, por voto direto e secreto, nos seguintes

locais: pátio interno do HRAC-USP (quiosque), das 6h30 às 19h30,

e Divisão de Saúde Auditiva, das 7h às 17h.

Candidatos: Adriana Sampaio de Almeida Meyer, Afonso

Martins Andrade, Alexandre Pariol Filho, Alexandre Venturini Lima,

Alice Perran Taborga da Costa, Aloisio Bernadete dos Santos,

Carlos Alberto Moro, Edison Souza Junior, Edivaldo Pinheiro

Pereira, Emílio de Francesco, Enzo Teruo Haramaki e Vivian Cristina

Davies Sobral Nascimento.

Eleição: Conselho Universitário

No mural anterior (nº 417) falamos sobre a cultura da

intolerância que ainda toma conta de nossa sociedade - e os

noticiários dos últimos dias deram exemplos tristes do quanto isso

pode atingir caminhos extremos e trágicos.

Mas o lado positivo é que ainda podemos agir por melhoras!

Enquanto alguns agem por ideais que afetam de  forma negativa

e ferem as pessoas, outros têm o desejo e se movimentam para

ajudar quem precisa. É o caso dos doadores de medula óssea e

sangue (que têm até um dia no calendário, em 25 de novembro). 

Deixamos aqui nosso convite para você conhecer mais sobre

o assunto e, quem sabe, se tornar um doador (esperamos que

sim!). Desejamos a todos uma boa leitura e excelente semana -

com notícias melhores pelo mundo, por favor!

 

toques
administrativos

 

Dia da música
Dia nacional do doador de sangue
Dia do téc. em segurança no trabalho
Dia mundial de Ação de Graças

22/11 •
25/11 •
27/11 •
28/11 •

Ainda há tempo!

Música no Centrinho-USP
O Centrinho-USP receberá no dia 26 de novembro (5ª

feira), às 10h, os membros da Banda Sinfônica Municipal de

Bauru, dentro da série “Música no Centrinho”. Seremos

brindados, novamente, com apresentação de música de

câmara, modalidade em que um grupo reduzidos de musicistas

apresenta sua arte e seu conhecimento ao público. 

Os grupos de câmara se apresentarão em diversos

espaços do Hospital, com repertório variado, visando a

interação com o público. O objetivo é trazer momentos de

beleza, entretenimento e leveza aos que circulam por aqui. A

direção musical fica sob responsabilidade dos líderes de naipe

da Banda, sob supervisão do regente André de Souza Pinto,

maestro titular da Banda Sinfônica de Bauru desde 2011. 

Criada pela Lei nº 4.861 de julho de 2002 e com 13 anos

de existência, a Banda é uma das corporações musicais de

destaque em nossa cidade e região. Trata-se, essencialmente,

de um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e mantido

pela Prefeitura Municipal de Bauru, voltado a jovens

estudantes com idade a partir de 11 anos, que oferece ensino

musical e estudo técnico de instrumentos

Segundo comunicado da Coordenadoria de Administração

Geral (Codage) da USP, a primeira parcela do Décimo Terceiro

Salário será creditada no dia 30 de novembro de 2015 e a segunda

parcela no dia 18 de dezembro de 2015.

Parcelas do 13º salário

O Centro Cultural do campus USP-Bauru exibe, até o dia 27

de novembro, a mostra “Viver fazendo Arte”, da artista plástica

Iraci Jampaulo Figueiredo. A exposição integra o Projeto Atelier

& Arte da Seção de Eventos Culturais da PUSP-B e pode ser

visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Iraci Jampaulo

tem curso superior nas áreas de Biologia e Pedagogia e trabalhou

em várias escolas de Bauru como professora e diretora. A artista

participa há vinte anos do Projeto Revivendo da USP e afirma que

a pintura em sua vida é um lazer. Informações: 3235-8394. 

‘Viver fazendo Arte’
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Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de sangue.

Ninguém está livre de sofrer um acidente, passar por uma cirurgia ou

por um procedimento médico em que a transfusão seja indispensável.

Como não existe sangue sintético produzido em laboratórios, quem

precisa de transfusão tem que contar com a boa vontade de

doadores, uma vez que nada substitui o sangue retirado das veias

de outro ser humano.

Todos sabemos que é importante doar sangue, mas, quando

chega a nossa vez, sempre encontramos uma desculpa – “hoje está

frio”; “não estou disposto”; “ando cansado”; “esse sangue não vai

me fazer falta?” – e adiamos o que poderia salvar a vida de alguém.

Sempre é bom repetir que o sangue doado não faz a menor

falta para o doador. Consequentemente, nada justifica que as

pessoas deixem de doá-lo, com exceção de alguns casos. O processo

é simples, rápido e seguro.

Doar é um ato de solidariedade e é preciso criar o hábito. Há

critérios, determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde,

que permitem ou impedem uma doação de sangue e visam a

proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue.

Veja no quadro ao lado alguns destes critérios e outras orientações.

Material adaptado dos sites: Dráuzio Varella (drauziovarella.com.br) •

Hemocentro RP (pegasus.fmrp.usp.br) • INCA (www.inca.gov.br)

Doações de sangue...nossa
saúde

A medula óssea é formada por tecido gorduroso no qual são

fabricados os elementos figurados do sangue: hemácias ou glóbulos

vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. No entanto, ela pode entrar

em falência e não ser mais capaz de produzir as células do sangue

ou pode ser destruída completamente durante o tratamento de

determinados tipos de câncer que exigem altas doses de

medicamentos quimioterápicos e/ou de radioterapia. Em situações

como essas, o transplante alógeno de medula óssea pode ser a única

maneira de salvar muitas vidas. 

Embora o procedimento seja bastante simples, ele esbarra num

grande problema: como o organismo tem a capacidade de rejeitar

tecidos que lhe são estranhos, no caso específico do transplante de

medula óssea, essa rejeição tem características muito especiais que

dificultam encontrar um doador compatível. Por isso, quanto mais

doadores, menor é essa distância.

É possível desistir da doação a qualquer momento, contudo, a

decisão de ser um doador deve ser bem pensada, pois a desistência

pode colocar em risco a vida da pessoa que está sendo preparada

para receber o transplante. É recomendado que os interessados se

tornem doadores de sangue primeiro, pois é uma maneira de se

familiarizar com procedimentos de doação de material biológico e

contribuir para a perda de medo de doar medula óssea.

... e de medula óssea!
O que é transplante de medula óssea?
É a retirada de uma pequena quantidade de medula óssea de um
doador compatível. O objetivo é reconstituir as funções da medula
óssea de uma pessoa doente, por meio das células normais de medula
óssea retiradas de um doador saudável.

Quais os riscos da doação?
O procedimento de coleta é seguro. Podem ocorrer complicações
relacionadas à anestesia e à coleta propriamente dita, como dor local
(facilmente controlada com analgésicos comuns) e anemia (em geral,
leve e de fácil controle).

Como é o procedimento da doação? 
É feita por meio de uma pequena cirurgia, de aproximadamente 90
minutos, em que são realizadas punções, com agulhas, nos ossos
posteriores da bacia e é aspirada a medula. O volume retirado (até
10%) não causa qualquer comprometimento à saúde do doador.

Quem necessita de um transplante?
Pessoas com: câncer que pode comprometer a função da medula óssea
(ex.: leucemia); medula óssea incapaz de produzir células do sangue;
ou doença genética, como anemia falciforme e talassemia.

Como se cadastrar como doador?
Basta procurar um hemocentro ou um de seus núcleos ou unidades de
hemoterapia. Neste local você será orientado e poderá tirar as suas
dúvidas. Será coletada uma amostra de seu sangue para a realização
da tipagem de seus glóbulos brancos (tipagem HLA). 

O doador deve:
• Levar documento oficial de identidade com foto;
• Estar bem de saúde e respousar, pelo menos, 6 horas na noite anterior;
• Ter entre 16 (até 18, com consentimento dos responsáveis) e 69 anos;
• Pesar mais de 50 kg;
• Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que
antecedem a doação;
• Não fumar por, pelo menos, 2 horas e evitar ingerir bebidas alcoólicas
nas últimas 12 horas que antecedem a doação.

Situações que impedem a doação TEMPORARIAMENTE:
• Febre, gripe ou resfriado;
• Gravidez ou pós-parto (parto normal, 90 dias / cesariana, 180 dias);
• Uso de alguns medicamentos;
• Comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Situações que impedem a doação PERMANENTEMENTE:
• Hepatite após os 10 anos de idade;
• Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis
pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos
vírus HTLV I e II, Doença de Chagas e Malária.
• Uso de drogas ilícitas (especialmente as injetáveis).


