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Uma face renovada
A raça pitbull continua atacando

Desta vez, a vítima tinha apenas dois anos. Murilo
foi atacado pelo cachorro do vizinho enquanto brincava com seu avô, Walter Rocha, na área externa do
condomínio onde moram no ABC Paulista.
Walter se deparou com uma cena chocante ao ver
o cão “mastigando” o rosto do neto. Imediatamente
tentou, de todas as formas, abrir a boca do pitbull
com a intenção de que soltasse o rosto de Murilo,
o que só aconteceu por vontade própria do animal.
Depois do ataque, Walter percebeu que o cachorro
ainda mastigava parte da face de seu neto.
Os avós de Murilo levaram-no mais breve possível
a um posto de saúde próximo, chegando lá os médicos que atenderam o caso ligaram no mesmo instante para o helicóptero Águia da PM.
Em meio a tanto desespero, a avó de Murilo lembra que o pedaço do rosto do neto ainda encontravase no local do ataque e pede que o marido vá buscálo imediatamente. Segundo os médicos do Hospital
de Clínicas de São Paulo, esta ação rápida foi o que
salvou Murilo de ficar com seu rosto mutilado.
O pitbull arrancou lábios, bochechas e parte do
nariz da criança. Nesses casos o tempo torna-se crucial. O socorro tem de ser muito rápido, quase que
imediato, pois se o tecido, no caso o pedaço da face
do garoto, ficasse sem sangue, morreria e sendo assim não seria possível ser reimplantado.
Os médicos responsáveis pelo procedimento sabiam que as chances de dar errado eram imensas e
isso dependeria muito de habilidade. Para o médico
assistente do Hospital de Clínicas, Guilherme Barreto
(30), o reimplante foi um milagre. A cirurgiã plástica,
Rachel Baptista (30), formada pela USP e com especialização na Espanha, diz que o jeito certo de conservar o tecido também é crucial para o resultado da
cirurgia. No caso de Murilo, eles limparam o pedaço
da face arrancada com soro fisiológico e ressaltaram

que estava muito machucado porque foi mastigado
pelo cão. Também tinha restos de terra e grama.
A operação, inédita com um menino desta idade,
foi feita com um microscópio que aumenta o campo de visão em vinte vezes, pois tudo nesta cirurgia
era micro. As artérias de Murilo mediam em torno de
0,7mm e 0,3mm e o fio usado para suturá-las era dez
vezes mais fino do que um fio de cabelo.
O menino recebeu a vacina antirrábica e antibióticos para evitar possíveis infecções. Passados 22 dias
do ataque e 11 da alta hospitalar, Murilo se alimenta,
brinca e sorri como uma criança normal e não comenta absolutamente nada sobre o cão.
Para o cirurgião, Marcus Ferreira, professor titular de cirurgia plástica do Hospital de Clínicas de São
Paulo, a cirurgia reparadora não é valorizada. Faltam
cirurgiões para operarem lábio leporino, feridas e
reimplantes, pois os médicos hoje em dia estão mais
interessados em cirurgias estéticas e com isso procedimentos como o de Murilo irão se tornar menos
frequentes. Infelizmente, nem todos terão o mesmo
sucesso deste pequeno garoto de apenas dois anos,
enfatizou o médico.

O inacreditável predomina
Mulher assassinada por traição sexual
Na província de Parwar, no Afeganistão,
uma jovem de 22 anos, chamada Najiba,
foi executada com 13 tiros (foto), acusada
por adultério. Najiba foi condenada à morte
após manter relação sexual com um líder
talibã. O próprio grupo foi responsável pela
execução.

Atirador do Arizona se diz culpado por tiroteio de 2011
O jovem Jared Lee Loughner
declarou-se culpado pelo tiroteio
em Tucson, Arizona, no ano de
2011, que deixou seis mortos e 13
feridos, entre eles a ex- deputada
Gabrielle Giffords. Loughner foi
diagnosticado e tratado por esquizofrenia, sendo considerado capaz
de continuar o julgamento durante
uma audiência em Tucson. Pouco

tempo depois, a defesa de Lughner apresentou um documento de
culpabilidade que evitará a pena
de morte. O acusado se declarou
culpado de 19 acusações criminais, pela morte de seis pessoas e
por ter ferido outras 13. Mediante
acordo entre as duas defesas e a
promotoria, Jared, cumprirá pena
de prisão perpétua.

Nasce um filho de
dois homens
Com trinta dias de vida, Tobias, foi registrado no cartório civil de Buenos Aires, na Argentina, por seus pais, Alexandre Dermgerd
e Carlos Grinblat, um casal homossexual. O
caso é considerado inédito no mundo, já que
não foi necessária a mediação de uma decisão
judicial. É o primeiro caso onde a certidão de
nascimento é expedida diretamente pelo registro civil como filho de dois homens.
Tobias nasceu na Índia, local onde os pais
escolheram a barriga de aluguel. “Nossa única luta era por formar nossa família. É outro
passo no reconhecimento dos direitos igualitários. Este é um caminho que começou há
anos e um marco foi o casamento”, comenta
Grinblat logo ao sair do cartório.
AFP

Bebê de oito meses é
drogado pelos pais
Foi preso no Uruguai, um casal de nome
não revelado, suspeito de drogar a filha de
apenas oito meses. O caso foi registrado
na cidade de Paysandu, cerca de 380 km
ao norte de Montevidéu. Após muitos exames, os médicos detectaram no organismo da menina, rastros de cocaína e uma
substância tóxica que pode ser veneno de
rato. O bebê foi internado em um hospital
da cidade com sinais de desnutrição.

Bicicleta que voa

Ainda é um experimento, mas os engenheiros das empresas Technodat, Evektor
e Duratec, acreditam que o novo projeto
poderá ser uma alternativa para sobrevoar
áreas congestionadas. Estamos falando da
Flying Bike, uma bicicleta versátil e rápida
que seria capaz de voar por cinco minutos.
O design lembra o de discos voadores de
brinquedo, feito com materiais bastante leves e resistentes.
Divulgação

