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REPRODUÇÃO

corpo da influenciadora digital pernambucana Liliane Amorim foi
sepultado ontem em Afogados
da Ingazeira, no Sertão do estado. Liliane morreu no domingo,
aos 27 anos, em um hospital de
Juazeiro do Norte (CE), cidade
onde vivia, após sofrer complicações de uma cirurgia de lipoaspiração realizada em 9 de
janeiro. A polícia apura as circunstâncias e causas da morte.
O corpo foi trazido a Pernambuco ontem pela manhã, após velório na cidade cearense, onde
a influenciadora era muito popular por suas postagens sobre
moda, viagens e beleza.
A influenciadora foi hospitalizada no dia 15, na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) de um
hospital de Juazeiro do Norte,
em estado grave, sentindo fortes dores e náuseas. Após ser internada, chegou a ter uma melhora, mas a situação voltou a
se agravar neste fim de semana. No perfil dela no Instagram,
que é seguido por 261 mil internautas, a família afirmou que
no dia 22 Liliane teve que passar por uma “reabordagem cirúrgica em caráter de urgência”, o que agravou ainda mais
o quadro dela.
Benjamim Alencar, médico
responsável pela cirurgia de lipoaspiração da influenciadora,
foi denunciado pela família. Segundo a assessoria da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE),
os parentes abriram boletim de
ocorrência por morte suspeita
e suposta negligência. A assessoria não deu mais detalhes sobre o caso, mas afirmou que a
ocorrência, registrada junto à
delegacia de Juazeiro do Norte, está em andamento.
A irmã da influenciadora,
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Alunos preocupados
com aulas práticas

Liliane Amorim era muito popular nas redes sociais

Polícia apura
morte de
influenciadora
Família de pernambucana denunciou médico
responsável por lipoaspiração. Sepultamento
aconteceu ontem, em Afogados da Ingazeira
Fabíola Amorim, afirmou que
ela estava se queixando de dor,
mas que não recebeu a devida
atenção. “Ela falava, mas não
foi ouvida”, relatou ao jornal
cearense Diário do Nordeste. Fabíola mencionou ainda que o
médico alegou que não seria
necessário outra internação
de Liliane, pois o risco hospitalar diante da pandemia da
Covid-19 seria maior, e que ele
viajou após a cirurgia, deixando outra profissional de saúde
para acompanhá-la. A substi-

tuta teria chegado a dizer que
o problema na recuperação seria apenas por Liliane “não estar colaborando”, além de compará-la com outros pacientes.
Após a morte da pernambucana, a influenciadora digital
Thaynara OG também relatou
complicações em lipoaspiração
e contou mais sobre a experiência da cirurgia plástica. O Correio
Braziliense/Diario tentou contato
com o médico Benjamim Alencar, mas não obteve resposta.
(Correio Braziliense)

Alunos de odontologia da Conselhos dos Centros decidiUFPE estão aflitos com a vol- rem sobre a oferta de disciplita às aulas do semestre 2020.1, nas práticas no formato preiniciada ontem. O motivo é a sencial. Em uma reunião da
incerteza quanto ao retorno Reitoria da Universidade com
das atividades práticas em clí- representantes dos estudantes
nicas, essenciais para a con- de odontologia e professores,
clusão do curso, pela falta de com a presença da coordenacondições de biossegurança. ção do curso e da direção do
“Não está havendo transpa- Centro de Ciências da Saúde
rência. A sensação é de muita (CCS), realizada ontem, a Prófalta de empatia de parte do -Reitoria de Graduação (Prodepartamento. Simplesmen- grad) explicou que não recete avisaram faltando menos beu nenhum comunicado forde um dia útil que as ativida- mal do curso de que as discides não voltariam”, questio- plinas serão canceladas.
na a estudante Maria EduarNo texto, a Universidade
da, do 9º período.
afirmou que os equipamentos
Pacientes
de proteção
também poindividual
Estudantes da UFPE
derão ser
( E PI s) ad temem se prejudicar
prejudicaquiridos pedos, já que pela demora no
la UFPE são
restabelecimento
não vão poprioritariader ser aten- das atividades
mente desdidos pelos
tinados aos
estudantes. “Eu recebi inú- cursos da área de saúde e sugemeras mensagens de pessoas riu rodízio de alunos nos dias
precisando voltar aos atendi- de aulas práticas. Por fim, a gesmentos. Pacientes que não ti- tão sugeriu a “criação de uma
nham conseguido concluir o comissão para acompanhar a
tratamento por causa da pan- implementação das mudandemia e que tinham visto que ças necessárias para garantir
as aulas iam voltar agora dia as condições de biosseguran25. Recebi mensagem no do- ça, com benefícios permanenmingo, perguntando se já po- tes para o curso, e assim viaderiam ir à Federal, se teria bilizar a oferta gradual dessas
atendimento”, conta a aluna. disciplinas práticas de odonPor meio de nota, a UFPE in- tologia, sem prejudicar a forformou que, de acordo com a mação dos estudantes”. TamResolução 23/2020, que rege o bém foi sugerida suspensão
ano letivo 2020/2021, cabe ao momentânea da obrigatoriecolegiado de cada curso e aos dade dessas disciplinas.
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