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Um ajudante, morador no bairro do
Parque das Hortênsias, em Itupeva, foi
vítima de tentativa de homicídio em
uma festa
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 câncer, fERNANDINHA
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A jundiaiense Fernanda Manzutti, de 11 anos, embarca nesta terça-feira, 03/08, para a Espanha,
às 14h35 do aeroporto de Guarulhos (SP), para iniciar o tão sonhado tratamento CAR-T CELL, o
único que pode salvar a sua vida.
Há um ano e meio, ela enfrenta a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), um câncer agressivo e, há dois
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meses, sua família vem movimentando uma campanha em prol de recursos e enfrentando



muitos outros desafios.

Policiais militares da viatura 49.130

Agora, veio a tão esperada notícia: o tratamento, que não existe no Brasil, será realizado no
hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona.

prenderam, no bairro do Vista Alegre,
em Jundiaí, um jardineiro de 51 anos
acusado de

A resposta de uma vaga nesse hospital chegou para a família há poucos dias e somente neste dia
2 de agosto veio a autorização da Espanha para a família entrar no país – esse era mais um
desafio a ser conquistado, devido a restrições por conta da pandemia da Covid-19.
[“Nosso coração está cheio de esperança e gratidão. Não conseguíamos dar antes essa notícia,
porque faltava a autorização para entrada no país”, resume Melissa Manzutti, a mãe da
Fernandinha. “Após respostas negativas de hospitais americanos e orçamentos ainda mais altos,
estávamos consultando dois países europeus e, agora, veio a resposta positiva da Espanha”,
relata, emocionada.
A campanha pela arrecadação de recursos está em R$ 5 milhões.
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O orçamento do hospital espanhol para iniciar o tratamento fica em torno de R$ 4,3 milhões – a
família já pagou ao hospital uma parcela equivalente à metade – e, como nos últimos dias as
condições de saúde da Fernanda se estabilizaram, ela poderá viajam em vôo convencional, não
sendo necessário fretar um vôo com estrutura de UTI.
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ADOLFINA DA SILVA ROCHA, de 97 anos,
viúva. Morava no Jardim Martins.
Sepultamento às 13 horas no
Montenegro. ODAIR DIAS,
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A campanha pelos recursos vai prosseguir, pois a previsão de tratamento inicialmente é de três
Aceitar
meses,
mas como a doença e a resposta a terapias são sempre imprevisíveis, podem ocorrer

mudanças no protocolo, nos prazos e novas necessidades podem surgir.
https://jr.jor.br/2021/08/02/fernandinha-consegue-vaga-em-hospital-da-espanha/

TV

VARIEDADES

1/3

03/08/2021

Fernandinha consegue vaga em hospital da Espanha | JORNAL DA REGIÃO

Fernanda já está com uma bateria de exames marcada para sua chegada ao hospital. “Desde o
início da ação vemos muito amor e muita solidariedade. Não temos nem palavras para
agradecer. Cada um que agiu em prol da Fernanda ajudou e é parte disso. Vamos com muita fé
em busca da cura”, diz Melissa.
Saiba mais
Desde que recebeu o diagnóstico, em fevereiro de 2020, todos os tratamentos disponíveis no
Brasil foram tentados: quimioterapias e imunoterapias, sem sucesso. Família e amigos também
chegaram a fazer campanha na busca por doadores compatíveis de medula óssea – no entanto,
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após uma fase que seria de preparo para receber um transplante, foi constatado que, para



Fernanda, esse procedimento seria em vão. Em meados de maio deste ano, a equipe médica

(FOLHAPRESS) – A atriz Gorete Milagres,

reuniu a família para apresentar a única possibilidade para cura: o tratamento CAR-T CELL,

57, postou um vídeo em suas redes

disponível apenas no exterior, mas com boas chances de sucesso.

sociais onde volta a rebater Carlos
Alberto

A partir daquele momento, começou uma enorme movimentação de familiares, amigos e
posteriormente famosos e outros cidadãos comovidos com a história da Fernandinha. O CAR-T
CELL tem um custo muito alto e orçado de modo personalizado de acordo com a condição de
cada paciente. Fernanda vinha passando constantemente por quimioterapia, com o objetivo de
se manter forte para o tratamento.
Mais sobre CAR-T CELL
O CAR-T CELL é um tratamento revolucionário de terapia genética que realiza uma reengenharia
das células de defesa para que estas eliminem especificamente as células cancerígenas – ou seja,
o próprio organismo do paciente passa a ser um remédio contra o câncer. Funciona assim: o
sangue do paciente é coletado para que seja isolado um tipo de leucócito (célula de defesa)
conhecido como linfócito T, um dos principais responsáveis pela defesa do organismo. O linfócito
reconhece antígenos existentes na superfície de células de agentes infecciosos ou de tumores e
desencadeia a produção de anticorpos – quando uma pessoa está com câncer, significa que esse
sistema de detecção doenças foi driblado. Com auxílio de um vírus alterado em laboratório, um
novo gene é introduzido no linfócito T extraído. Ele então passa a apresentar em sua superfície
um receptor capaz de reconhecer o antígeno específico do câncer a ser combatido.
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DANIELE MADUREIRA BRASÍLIA, DF
(FOLHAPRESS) – O americano John
Rodgerson, presidente da Azul Linhas
Aéreas, considera curioso alguns
aspectos da

Em 2019, o tratamento foi testado no Brasil, pelo Centro de Terapia Celular, da USP em Ribeirão
Preto, em um paciente de 63 anos a quem restava apenas tratamento paliativo, com expectativa
de vida de no máximo um ano. Pouco mais de 30 dias depois, ele não apresenta mais sintomas
clínicos nem laboratoriais da doença.
No momento não há estudos disponíveis que poderiam beneficiar a Fernandinha no Brasil.
CIDADES

Mais sobre a história
Fernandinha sempre foi uma menina saudável, cheia de vida e com uma vontade imensa de viver
e interagir com as pessoas. Em dezembro de 2019, ela começou a sentir dores nas pernas, e
como era muito ativa: fazia balé, jazz, natação e ainda participava do corpo de baile da escola
onde dançava, a princípio ninguém achou que pudesse ser grave.
Depois de muitas dores e uma incessante visita a médicos e especialistas, em 17 de fevereiro do
ano passado ela foi diagnosticada com Leucemia Linfóide Aguda (LLA). De lá para cá, todos
tratamentos disponíveis no Brasil foram tentados, sem sucesso.
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Por Weslley Galzo O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) aprovou na noite desta
segunda-feira, 2, por unanimidade, duas
medidas contra o
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O comerciante Ronaldo Dias da Rocha,
de 40 anos, morreu na noite de
segunda-feira (02) assassinado com
vários tiros de
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