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A GAzetA dos Municípios

Sinalização do pedágio
automático nas rodovias tem readequação

Pós-Carnaval é início de carnaval
futebolístico no Brasil - e clubes
paulistas podem ganhar nota dez

O governo do estado de 
São Paulo adota uma sé-
rie de medidas desde 
2011 para a redução do 
custo da tecnologia para 
os pedágios automáticos 
nas rodovias paulistas. A 
ação aumentou o número 
de empresas e planos de 
serviços para os usuários 
que desejam ter mais co-
modidade e fazer o paga-
mento sem precisar parar 
nos postos de arrecadação. 
Com muitas empresas sob 
concessão em São Paulo, 
foi necessária uma reade-
quação na sinalização nas 
estradas do estado.

É comum ouvir que, no 
Brasil, o ano só começa 
de verdade depois do Car-
naval. O mesmo pode ser 
dito para o futebol brasi-
leiro. Enquanto uma das 
maiores competições do 
mundo, a UEFA Cham-
pions League, já está a 
todo vapor na Europa, os 
times brasileiros disputam 
os campeonatos estadu-
ais e as primeiras fases da 
Copa do Brasil.
O Campeonato Paulista é 
certamente uma das com-
petições estaduais de fu-
tebol mais acirradas. Afi-
nal, ele conta com o maior 
número de times campe-
ões do Brasileirão e com 
quatro dos cinco primei-
ros clubes do ranking do 
jornal https://www.folha.
uol.com.br/  em 2018: São 
Paulo, Palmeiras, Corin-
thians e Santos.
Porém, o campeonato es-
tadual também tem muitos 
jogos “mornos” e o troféu 
final não é tão festejado 

No início do trabalho, 
apenas uma empresa rea-
lizava essa modalidade de 
pagamento. Hoje são qua-
tro, com previsão de che-
gada de mais uma até o fi-
nal do semestre. O sistema 
automático corresponde a 
mais da metade do tráfego 
submetido aos pedágios 
(57% do total). Todos es-
ses veículos são guiados 
pelas placas das diferentes 
prestadoras de serviço do 
pagamento automático.
Agora, os técnicos da Ar-
tesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo) chegaram à conclu-

como o de outras compe-
tições. Já a Copa do Bra-
sil, uma disputa bem mais 
abrangente, só começa 
a pegar fogo mesmo nas 
oitavas de final, marca-
das para maio. Com tan-
tos jogos esperados pelos 
amantes de futebol, o pós-
Carnaval se torna um pe-
ríodo bastante aguardado. 
No estado de São Paulo, o 
ano de 2019 em especial 
oferece grandes expecta-
tivas para os torcedores e 
muitas chances de sucesso 
para clubes paulistas. Leia 
os detalhes a seguir. 
O favorito ao Brasileirão: 
Palmeiras
Campeão do Brasileirão 
de 2018 e único clube 
paulista na Libertadores, 
o Palmeiras é o favorito 
para vencer o Campeona-
to Brasileiro 2019. O site 
de apostas esportivas ht-
tps://apostas.betfair.com/
sports/futebol/ destacou 
o Palmeiras como o mais 
bem cotado para a com-

são de que há uma grande 
quantidade de informação 
contida nas placas de pe-
dágio automático, o que 
pode prejudicar o enten-
dimento da sinalização 
pelos usuários. Para pre-
servar a segurança viária e 
oferecer uma informação 
mais ágil, foi elaborado 
um projeto para substi-
tuir todas as sinalizações 
das pistas de pedágio au-
tomático. São 677 pistas 
destinadas a esse tipo de 
pagamento nas 158 praças 
de pedágio do Programa 
de Concessões Rodoviá-
rias do Governo do Estado 

petição, apontando o Grê-
mio e o Flamengo como 
os seus maiores concor-
rentes. Outros times bem 
cotados pelo site são o 
Internacional, o Atléti-
co Paranaense, o Atléti-
co Mineiro e o Cruzeiro, 
além de dois fortes clubes 
paulistas: o São Paulo e o 
Corinthians, que têm, res-
pectivamente, seis e sete 
títulos do Campeonato 
Brasileiro. Embora não 
esteja entre os favoritos, 
o Santos não pode ser es-
quecido, haja vista o peso 
da sua história e os oito tí-
tulos já conquistados.
Já o Palmeiras é não ape-
nas o recordista do Brasi-
leirão, com 10 títulos, mas 
também o maior detentor 
de títulos nacionais, tendo 
vencido ainda três Copas 
do Brasil e uma Copa dos 
Campeões. O clube segue 
firme e forte em 2019 e 
nem sequer comemorou o 
Carnaval, que, para o téc-
nico Luiz Felipe Scolari, é 

de São Paulo. O projeto 
prevê a troca de todas as 
placas indicativas de pa-
gamento automático. A 
operação teve início em 
janeiro e deve ser finaliza-
da até março.
As logomarcas das empre-
sas prestadoras de serviço 
autorizadas pelo governo 
serão substituídas pelo lo-
gotipo indicado pelo Ma-
nual Brasileiro de Sinali-
zação de Trânsito, editado 
pelo Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito). 
Desde o início do proje-
to, já foram substituídas 
as sinalizações nas praças 
de pedágio das rodovias 
operadas pelas concessio-
nárias Ecovias, Tamoios, 
SPMar e Rota das Bandei-
ras. As placas nas outras 
17 concessionárias serão 
trocadas até o fim de mar-
ço, segundo o cronogra-
ma.
Ampliação dos serviços
Com a proliferação de no-
vos concorrentes, o servi-
ço de pedágio automático 
passou a disponibilizar di-
versos benefícios aos usu-
ários. Foram criados pa-
cotes sem o pagamento da 
taxa de adesão, programas 
pré-pagos, redução média 

uma temporada de traba-
lho normal.
Copa do Brasil dominada 
por clubes paulistas 
São Paulo é o estado com 
mais clubes em disputa na 
Copa do Brasil 2019, de 
acordo com a especiais.
gazetadopovo.com.br/fu-
tebol/copa-brasil-2019/ . 
Ao contrário do Campeo-
nato Brasileiro, essa com-
petição dá chance a times 
menores, como o Votupo-
ranguense e o Oeste, de 

das mensalidades e outros 
serviços agregados, como 
estacionamento em sho-
pping, abastecimento de 
veículos e pontuação em 
programas de fidelidade.
De acordo com o governo 
do estado de São Paulo, 
essas medidas correspon-
deram a uma diminuição 
de 60% no custo dos ser-
viços oferecidos aos usuá-
rios. Atualmente, existem 
mais de 4,4 milhões de 
adesivos ativos de pedá-
gio automático, chamado 
pelo mercado de TAGs. O 
governo paulista também 
prevê desconto de 5% nas 
tarifas de pedágio para os 
usuários do pagamento 
eletrônico.
Projeto prevê fim de co-
brança mensal
O chip colocado no pa-
ra-brisa para a cobrança 
automática poderá não ser 
mais adquirido com pla-
nos mensais, pelo menos 
no estado de São Paulo. 
Um projeto de lei do de-
putado estadual Ricardo 
Madalena (PR-SP) foi 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa no ano pas-
sado e só aguarda sanção 
do governador João Doria 
(PSDB). Se sancionada, 

brilharem diante dos gran-
des times brasileiros. Clu-
bes com história e títulos, 
mas que não conseguiram 
um lugar no Brasileirão, 
como a Ponte Preta e o 
Guarani, também vão dis-
putar a
Copa do Brasil em 2019.
Entre os grandes clubes 
paulistas que participam 
da competição desde as 
primeiras fases estão o 
Santos e o Corinthians, 
vice-campeão em 2018. 

a lei proibirá a cobrança 
no estado da instalação e 
mensalidade para o uso do 
tag. Dessa forma, o usuá-
rio pagará apenas por tari-
fa de pedágio cobrada.
Em 2013, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) já 
havia determinado o fim 
desse tipo de cobrança pe-
las prestadoras de serviço. 
A representação foi feita 
pelo Ministério Público 
sobre a cobrança na Ponte 
Rio-Niterói. O relatório do 
TCU, no entanto, abrangia 
todas as concessionárias 
de rodovias federais. O 
parecer foi enviado para 
a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT). As concessioná-
rias, porém, reverteram a 
decisão na Justiça.
O recurso foi julgado pelo 
plenário do TCU, no pro-
cesso 037.837/2011-7. A 
decisão tinha sido con-
firmada em 2014, mas 
suspensa por medida cau-
telar em seguida. O rela-
tor, o ministro Benjamin 
Zymler, argumentou que 
as concessionárias devem 
ter os sistemas automati-
zados, mas que isso não 
significa que não possam 
cobrar dos usuários.

Palmeiras e São Paulo já 
se classificaram para as 
oitavas de final e estão en-
tre os favoritos a ganhar o 
troféu.
Enfim, o carnaval fute-
bolístico já começou e as 
apostas em relação ao que 
vem pela frente também. 
Mais uma vez, os clu-
bes paulistas fazem jus à 
sua história e apresentam 
grandes chances de trazer 
mais alguns troféus para o 
estado de São Paulo.
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Miscelânea
Curiosidades

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no 
preparo do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária 
nacional e internacional. As folhas são usadas normalmente secas, já que 
têm um forte aroma e sabor, podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas 
e ensopados, mas o que muita gente não sabe é que são ricas em proprie-
dades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de louro são potássio, 
fibras, hidrato de carbono, vitamina B6 e C, magnésio e ácido fólico, entre 
muitos outros. Com propriedades antiinflamatória, diuréticas, antirreumá-
ticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro 
é uma excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como 
gastrite, úlcera, gases e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar 
cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo menstrual, dores de cabeça, reumatis-
mo, infecções de ouvido e na pele. Sua propriedade expectorante o torna 
remédio poderoso contra gripes e resfriados, pois limpa as vias respirató-
rias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontecer co-
migo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperar as energias, 
como foi ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vo-
cês me mandaram fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da em-
presa e tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente a baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente específico de Yoga para ali-
viar o estresse do trabalho. Vocês discriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solu-
ção para o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém.
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra 
correndo no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Calma! Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu mari-
do não sofreu nenhum arranhão...
- Que ótimo douto! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que 
você. A vida, a esperança e o sucesso que estão neles, estão também em 
você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá progres-
so que não refluirá jamais. Dê a seu coração o sinal de confiança no futuro 
e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as pessoas trabalharão 
para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva de sua 
vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção 
em todas as direções ao longo do caminho. A pressa cega e deixamos de 
observar todas as coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às 
vezes o que precisamos estão tão próximo. Passamos, olhamos, mas não 
enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso saber olhar com os olhos, 
enxergar com a alma e apreciar com o coração.

Pensamentos, provérbios e citações

Deve-se pensar muitas vezes, mas deve-se decidir de uma só vez.
Gente que facilmente sobe a serra sempre desce mal.
Os ausentes nunca têm razão.
Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
A verdade nunca é injusta, pode magoar, mas não deixa feridas.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importante que as palavras são os atos.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
Em rio que tem piranhas, jacaré nada de costas.
Nada é como um dia após o outro.
Gato escaldado tem medo de água fria.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

Carnaval do Recife e Olinda: mais
de 2.200 documentos e objetos

perdidos estão à espera dos donos

Mais de 2.200 itens per-
didos no carnaval estão à 
espera dos donos no Re-
cife e em Olinda. Durante 
o período de folia, as duas 
cidades contaram com se-
tores para recolhimento de 
documentos e outros obje-
tos, que foram higieniza-
dos e catalogados. Tem de 
tudo um pouco: de cartei-
ras de identidade a chaves, 
passando por passaportes, 
óculos e celulares e di-
nheiro.
No Recife, os objetos e 
documentos perdidos es-
tão guardados na Secreta-
ria de Turismo, que fica no 
7º andar do prédio da ad-
ministração municipal, no 
Cais do Apolo. O serviço 
funciona a partir de quin-
ta-feira (7), das 8h às 18h.
Em Olinda, o serviço de 
devolução é disponibiliza-
do nesta quarta-feira (6), 
até as 18h. Durante dois 
meses, as pessoas podem 
procurar a Secretaria de 
Segurança Cidadã, das 8h 
às 17h. A secretaria fica na 
Avenida Santos Dumont, 
número 117, no Varadou-
ro.  Veja como é possível 
recuperar documentos 
perdidos durante o carna-
val de Olinda
No Recife, segundo a pre-

feitura, foram realizados 
129 atendimentos de pes-
soas que levaram docu-
mentos achados nas ruas 
ou foram até a central do 
carnaval em busca de ob-
jetos perdidos.
A administração munici-
pal contabilizou 92 itens 
extraviados, sobretudo, 
documentos. Entre eles, 
estão à espera dos donos 
carteiras de identidade e 
de habilitação, além de 
chaves.
Desse total, oito docu-
mentos foram devolvidos 
ainda durante o carnaval. 
Para encontrar as pessoas 
prejudicadas, a equipe da 
secretaria usou as redes 
sociais para fazer o conta-
to. Os objetos ficam na se-
cretaria até o fim de mar-
ço. Depois, são enviados 
para os Correios.
Olinda
Em Olinda, a Secretaria 
de Segurança Cidadã con-
tabilizou 2.178 documen-
tos encontrados nos polos 
de folia. Tem identidade, 
CPF, passaporte, cartão de 
ônibus e carteira de traba-
lho, além de título de elei-
tor e crachá.
Além disso, foram encon-
trados óculos e celulares. 
Também estão guardadas 

mais de 100 carteiras, al-
gumas com dinheiro, e po-
chetes.
Um dos casos que cha-
mou a atenção foi o de 
uma pessoa que perdeu 
um porta cédulas com R$ 
121, dólares e euros, além 
de notas antigas. Essa car-
teira estava no polo de fo-
lia da Rua de São Bento.
Em entrevista ao Bom Dia 
Pernambuco, nesta quar-
ta-feira (6), o secretário 
de Segurança Cidadã de 
Olinda, coronel Pereira 
Neto, afirmou que alguns 
itens foram devolvidos 
aos donos ainda durante o 
carnaval.
“Tivemos 213 documen-
tos entregues aos proprie-
tários. Também estamos 
entrando em contato com 
as pessoas pelas redes so-
ciais e colocando a lista 
de documentos perdidos 
site da prefeitura. Lá, tem 
um local específico sobre 
achados e perdidos”, co-
mentou.
Sobre os passaportes en-
contrados na folia, Pereira 
Neto disse que a admi-
nistração municipal está 
entrando em contato com 
consulados para tentar lo-
calizar os turistas na rede 
hoteleira.
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Concurso Público é aberto para 
preencher 96 vagas na
Prefeitura de Paraibuna

Mancha Verde leva seu primeiro 
campeonato; Vai-Vai e

Tucuruvi sãos rebaixadas

Sucesso na internet, Joni
aposta no estilo R&B

Está aberto concurso pú-
blico voltado para profis-
sionais de todos os níveis 
de escolaridades para pre-
enchimento de 96 vagas na 
Prefeitura de Paraibuna. O 
processo seletivo prevê 
ainda o preenchimento do 
cadastro reserva. O edi-
tal do concurso pode ser 
acessado no portal da pre-
feitura.
Os interessados poderão 
se inscrever até o dia 20 
de março. De acordo com 
o edital, as inscrições de-
vem ser feitas exclusiva-
mente pela internet, no 
Instituto IBDO de Gestão 
e Projetos, que responde 
pela organização do pro-
cesso seletivo. Os salários 
variam de R$ 1.049,40 a 
R$ 2.600,43.
Está previsto que o can-
didato possa se inscrever 
em mais de uma função, 
desde que a data da prova 
objetiva não coincida com 
outra data de avaliação. 
Dessa forma, o período 
da manhã está programa-
do para cargos de ensinos 
fundamental completo e 
superior. Por sua vez, à 
tarde é reservada para os 
demais níveis.
Valores das taxas - A ta-
xas têm valores de R$ 25 
(ensino fundamental in-
completo), R$ 35 (funda-
mental completo), R$ 45 
(níveis médio e técnico) e 
R$ 55 (superior).
Cadastro reserva - Im-
portante destacar que, a 
partir da homologação do 
resultado do concurso, os 
aprovados em cadastro re-
serva poderão ser chama-

Em uma disputa de tirar o 
fôlego nas apurações das 
notas, a escola de sam-
ba Mancha Verde somou 
270.0 pontos e é, pela pri-
meira vez, campeão do 
carnaval de São Paulo. Ao 
longo de toda a apuração, 
a escola que é formada por 
torcedores da S.E. Palmei-
ras manteve-se na segun-
da colocação atrás da Aca-
dêmicos do Tatuapé, que 
acabou se distanciando da 
pontuação no final.
No último quesito, que foi 
Alegoria, a Mancha ga-

Carismático, autêntico e 
de presença marcante. As-
sim é o Joni, que sem mo-
déstia se apresenta como 
a mais nova sensação da 
música R&B. Paulista 
de 18 anos e estudante 
de música pela Escola de 
Belas Artes, Joni foi des-
coberto pela mãe aos 11 
anos quando cantava Jus-
tin Bieber na casa da avó 
no interior da Paraíba. 
Apenas um ano depois, e 
sem qualquer experiência 
em televisão, Joni foi ins-

dos dentro de um prazo de 
dois anos, tempo de vali-
dade do concurso.
Veja as vagas disponíveis
Ensino fundamental in-
completo 
Agente operacional (9 va-
gas CR) 
Coveiro (1 CR) 
Ensino fundamental 
Pedreiro (1 CR) 
Soldador (1 CR) 
Auxiliar de apoio admi-
nistrativo (1 CR) 
Agente de apoio escolar 
(2 CR) 
Agente de apoio a saúde 
(1 CR) 
Motorista (5 CR) 
Operador de máquinas (3 
CR) 
Jardineiro (1 CR) 
Merendeira (2 CR) 
Vigia (2 CR) 
Eletricista (1 CR). 
Ensino médio e/ou curso 
técnico 
Agente administrativo (5 
CR) 
Agente de combate às en-
demias (1 CR) 
Almoxarife (1 CR) 
Auxiliar de desenvolvi-
mento infantil (2 CR) 
Auxiliar de saúde bucal 
(CR) 
Educador social (5 CR) 
Fiscal de obras (1 CR) 
Fiscal de posturas (1 CR) 
Fiscal sanitário (1 CR) 
Fiscal de meio ambiente 
(1 CR) 
Técnico em agropecuária 
(1 CR) 
Técnico em contabilidade 
(1 CR) 
Técnico em edificações (1 
CR) 
Técnico em enfermagem 
(1 CR) 

rantiu quatro notas 10 e 
manteve-se na frente das 
duas escolas mais pró-
ximas, Dragões da Real 
e Rosas de Ouro, ambas 
com 269.9 pontos. 
Dessa forma, a verde e 
branca que tem sua quadra 
no bairro Pompeia come-
morou seu primeiro cam-
peonato.
A campeã de 2019 trou-
xe o enredo “Oxalá, Sal-
ve a Princesa! A Saga de 
uma Guerreira Negra” 
defendendo a luta dos 
negros e os direitos da 

crito e selecionado para 
participar do programa de 
calouros mais famoso do 
Brasil, o Programa Raul 
Gil do SBT. 
Com sua voz privilegiada 
e um vasto repertório en-
cantou o Brasil atraindo 
muitos fãs nas redes so-
ciais.
Desde então, vem se tor-
nando uma sensação na 
internet, inclusive cha-
mando a atenção do pú-
blico jovem. “Eu sempre 
tive um repertório muito 

Técnico em farmácia (1 
CR) 
Técnico em informática (1 
CR) 
Técnico em meio ambien-
te (1 CR) 
Técnico em radiologia (1 
CR) 
Técnico em segurança do 
trabalho (1 CR) 
Técnico em turismo (1 
CR).
Ensino superior 
Analista de sistemas (1 
CR) 
Arquiteto (1 CR) 
Assistente social (1 CR) 
Biblioteconomista (1 CR) 
Biólogo (CR) 
Cirurgião dentista (1 CR) 
Contador (1 CR) 
Controlador geral do mu-
nicípio (1 CR) 
Enfermeiro (1 CR) 
Engenheiro agrônomo 
(CR) 
Engenheiro ambiental 
(CR) 
Engenheiro civil (1 CR) 
Farmacêutico (1 CR) 
Fiscal tributário (1 CR) 
Fisioterapeuta (1 CR) 
Fonoaudiólogo (CR) 
Jornalista (1 CR) 
Médico veterinário (1 CR) 
Médico ginecologista (1 
CR) 
Médico psiquiatra (1 CR) 
Nutricionista (1 CR) 
Professor de Arte (1 CR) 
Professor de Educação Fí-
sica (1 CR) 
Professor de Inglês (1 CR) 
Professor de Música (CR) 
Professor PEB I (14 CR) 
Psicólogo (1 CR) 
Técnico desportivo (1 CR) 
Terapeuta ocupacional (1 
CR) 
Turismólogo (1 CR)

mulher. A Mancha soube 
usar muito bem o apor-
te de R$ 3 milhões que 
recebeu da instituição                                            
financeira que é patrocina-
dora do Palmeiras e brin-
dou o público com um es-
petáculo de cores e ritmo 
contagiante.
A grande surpresa foi o re-
baixamento da tradicional 
Vai-Vai, do bairro da Bela 
Vista, maior campeã da 
história do carnaval pau-
listano. Junto com a Tucu-
ruvi, a Vai-Vai disputará o 
grupo de acesso em 2020.

eclético, desde rock até 
MPB clássico. Esse ano 
tomei a iniciativa de me 
inserir no meio do R&B, 
com influências no Pop, 
Black, Soul, Funk e Jazz”, 
afirmou o artista.
A expectativa é de que 
este número cresça muito 
em breve, já que seu novo 
trabalho será lançado ain-
da nesse semestre. Apesar 
de já ser tratado por alguns 
como o novo Bruno Mars, 
Joni se esquiva de rótulos 
e comparações. 
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Superbactéria circulou no Brasil antes
de ser descrita pela China

Captação de órgãos para transplante
cresce 20% e HR bate novo recorde

Um estudo feito por pes-
quisadores da Faculdade 
de Medicina e do Instituto 
de Medicina Tropical da 
Universidade de São Pau-
lo (USP) descobriu que a 
bactéria Klebsiella pneu-
moniae, super-resistente 
a antibióticos, já circulava 
pelo Brasil em 2011, qua-
tro anos antes de ser des-
crita na China, em 2015.O 
estudo foi publicado na re-
vista científica Bone Mar-
row Transplantation, do 
grupo Nature.
O trabalho foi conduzido 
pela professora doutora 
Silvia Figueiredo Costa, 
do Departamento de Do-
enças Infecciosas e Para-
sitárias da Faculdade de 
Medicina da USP e dire-
tora técnica do Instituto 

Balanço de 2018 mos-
tra avanço no processo e 
conscientização das famí-
lias com mais de 80 vidas 
beneficiadas
O Hospital Regional de 
Taubaté, obteve recorde 
na captação de órgãos para 
transplantes no balanço de 
2018. Ao todo, foram 18 
captações efetivas contra 
15 no ano de 2017.
De acordo com o Diretor 
Médico do HR, Dr. Caio 
Soubhia Nunes, o saldo 
positivo reflete o trabalho 
da comissão Intra-Hos-
pitalar, formada por uma 

de Medicina Tropical de 
São Paulo (USP) e pela 
professora doutora Ester 
Sabino, também do Insti-
tuto de Medicina Tropical 
de São Paulo.
Ele foi realizado com 
base no banco de dados 
do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medici-
na da USP e apontou que, 
de 1.042 pacientes que se 
submeteram a um trans-
plante de medula entre os 
anos de 2008 e 2015 nesse 
hospital, 12 se infectaram 
com a bactéria super-re-
sistente aos antibióticos. 
E, deste total, 10 morre-
ram.
A Klebsiella pneumoniae 
é uma bactéria presente 
no trato gastrointestinal 
de humanos e animais. 

equipe multiprofissional 
que atua de forma a garan-
tir segurança e qualidade 
durante todo o processo, 
tendo o tempo como fator 
de maior desafio. “Como 
o paciente se encontra em 
morte encefálica é muito 
difícil manter a viabili-
dade dos órgãos e quan-
to menor o tempo entre 
o diagnóstico e a doação 
mais vidas poderão ser 
salvas”.
A comissão é formada por 
membros das áreas assis-
tenciais que funcionam 
como multiplicadores e 

Ela pode ser encontrada 
também no meio ambien-
te, na água, nos alimentos 
e no sistema de esgoto. 
Eventualmente pode ser 
identificada nas mãos de 
profissionais da saúde, em 
equipamentos hospitalares 
e no ambiente hospitalar, 
como na cama do pacien-
te, por exemplo. E pode 
causar diferentes tipos de 
infecção – como infecção 
urinária ou no sangue – 
que podem levar à morte.
Imagem de bactéria Kle-
bsiella pneumoniae fei-
ta por microscópio ele-
trônico e colorizada por 
computador, mostrando a 
bactéria Klebsiella pneu-
moniae interagindo com 
uma célula humana
Imagem feita por micros-

auxiliares do processo 
junto aos profissionais res-
ponsáveis pelo diagnós-
tico e protocolo de morte 
encefálica, geralmente 
médicos das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI’s), 
de Neurocirurgia e do Ser-
viço de Emergência.
A constatação de morte 
encefálica é um proces-
so que leva cerca de 24h 
e o paciente (potencial 
doador) passa por uma 
bateria de exames para 
diagnosticá-la, tudo para 
que não haja falhas em ne-
nhum dos procedimentos 

cópio eletrônico e colo-
rizada por computador, 
mostrando a bactéria Kle-
bsiella pneumoniae inte-
ragindo com uma célula 
humana – NIAID/Direitos 
Reservados
China
Essa resistência da bac-
téria pelo uso de antibió-
ticos foi descoberta pela 
China em 2015. A Chi-
na analisou que cepas de 
Klebsiella adotam um me-
canismo de resistência à 
colistina [um antibiótico 
que é usado como último 
recurso no tratamento de 
infecções por bactérias], 
denominado MCR-1. Até 
então, esse mecanismo era 
desconhecido no mundo.
Depois que a China di-
vulgou esse estudo, ou-
tros países começaram a 
investigar seus bancos de 
dados e, em muitos deles, 
foram notados a existên-
cia do mesmo mecanismo, 
como ocorreu com esse 
estudo no Brasil. Isso de-
monstra que os genes de 
resistência já circulavam 
no mundo antes mesmo da 
comunidade científica ter 
se disposto de ferramentas 
para identificá-los.
“Quando surge um novo 
mecanismo de resistência 
no mundo, nós pesqui-
samos em amostras que 
estão armazenadas no 
hospital”, explicou Silvia. 
“Quando a China verifi-
cou esse mecanismo de re-
sistência, todos no mundo 
fizeram isso. Todos foram 
pesquisar, nas bactérias 
que estavam guardadas, 
sobre esse gene de resis-
tência. Foram encontrados 
também na Ásia, na Euro-
pa, na Argentina, aqui no 
Brasil”, falou.
No Brasil, o estudo apon-
tou que as cepas da bac-

realizados. É importante 
ressaltar que a família do 
paciente é informada so-
bre todos os passos dados 
pelas equipes médica e de 
enfermagem. “Percebe-
mos que, quando a pessoa 
já falou sobre o assunto 
com o seu círculo fami-
liar, essa decisão fica mais 
fácil, pois querem respei-
tar a decisão que o ente 
tomou em vida”, comenta 
o médico.
Contudo, o aprimora-
mento e preparo dos pro-
fissionais envolvidos na 
captação de órgãos não 

téria continham vários 
genes de resistência aos 
antibióticos. E não só o 
MCR-1, como também o 
KPC. “Geralmente, quan-
do a bactéria contém o 
MCR-1, apresenta resis-
tência à colistina, entre-
tanto permanece sensível 
aos carbapenêmicos. As 
bactérias do nosso estudo 
apresentavam os dois ge-
nes de resistência o que 
torna muito difícil o trata-
mento”, disse Silvia.
Antibiótico
O que pode ter provocado 
essa resistência, explica 
ela, é o uso indiscrimina-
do do antibiótico colistina 
na veterinária e na agricul-
tura. Em humanos, o uso 
de antibióticos é contro-
lado, ou seja, só pode ser 
vendido sob prescrição 
médica. No caso especí-
fico da colistina, seu uso 
em humanos é ainda mais 
controlado: ele só ocorre 
em hospitais.
“Esse antibiótico é mais 
usado em animais de gran-
de porte e que servem de 
alimentação, como suínos, 
do que em humanos. Mas 
na última década, como 
as bactérias foram ficando 
mais resistentes, come-
çou-se a usar esse antibi-
ótico também para huma-
nos”, falou.
“Já existe um esforço para 
não usar tanto esse antibi-
ótico na veterinária e na 
agricultura. Há países que 
proibiram o uso. Em vá-
rios países da Europa, ele 
só pode ser utilizado no 
tratamento de humanos.
No Brasil, há um ano teve 
uma diretriz de controle 
de uso da colistina na ve-
terinária. Mas não temos 
dados brasileiros [sobre o 
uso]”, falou ela, em entre-
vista à Agência Brasil.

garante a concretização 
da doação. A relutância 
de alguns familiares no 
momento da autorização 
da doação pode inviabili-
zar o processo devido ao 
tempo. No Brasil, a doa-
ção de órgãos só acontece 
após autorização familiar, 
independente de qualquer 
manifestação por escrito 
por parte do paciente.
Em 2017, pelo menos 72 
vidas foram beneficiadas 
com 15 captações de ór-
gãos e tecidos que parti-
ram do HR. Já em 2018 
foram captados 34 rins, 

“Não sabemos o quanto 
esse antibiótico é usado 
na veterinária ou na agri-
cultura. E esse controle é 
o que precisa melhorar no 
Brasil. Mesmo em hospi-
tais, não temos um dado 
brasileiro. Não sabemos 
qual é o consumo nos hos-
pitais”, acrescentou.
Prevenção e cuidados
Para prevenção da bacté-
ria, a pesquisadora diz que 
é importante controlar o 
uso de antibióticos e iso-
lar o paciente infectado. 
Além disso, destacou, é 
preciso que os profissio-
nais da saúde adotem há-
bitos como a higiene das 
mãos e uso de luvas e 
aventais no cuidado com o 
paciente.
“E a forma de evitar é con-
trolando o uso do antibió-
tico e detectando a resis-
tência. Porque na hora em 
que detecta que o paciente 
tem essa bactéria, ele pre-
cisa estar em um quarto, 
sozinho, sem ter outro 
paciente ao lado dele. Os 
profissionais também pre-
cisam usar luvas e aven-
tais para evitar que ocorra 
a transmissão”, falou.
Outra questão importante, 
destacou, é que os hospi-
tais de São Paulo que per-
cebam infecção por esse 
tipo de bactéria, comuni-
quem e enviem as cepas 
para o Instituto Adolfo 
Lutz.
Outros hospitais
Segundo Silvia, o estudo 
ainda não está finalizado. 
“Encontramos o gene em 
outros dois hospitais de 
São Paulo. Estamos fi-
nalizando o estudo para 
mandar para publicação”, 
falou.
O trabalho deverá ser apre-
sentado em um congresso 
na Europa, em abril.

14 fígados, 31 córneas, 
2 corações, 1 pâncreas e 
1 baço, beneficiando, ao 
todo, 83 vidas. 
Os órgãos são destinados 
para pacientes com com-
patibilidade triados pela 
Organização para Procura 
de Órgãos (OPO) de Cam-
pinas, responsável pela re-
gião.
Captações em 2019
O ano já apresentou resul-
tados promissores, com 2 
captações somente no mês 
de janeiro. Com isso, pelo 
menos 10 vidas puderam 
ser beneficiadas.


