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Salvador, quarta-feira, 29 de junho 2022
DIVULGAÇÃO

BAHIA

DPE divulga
normas para
acolher
mulheres
ADOÇÃO Mulheres grávidas que tiverem interesse em encaminhar seus bebês para adoção após o nascimento poderão contar com o
apoio e acolhimento da Defensoria Pública
da Bahia (DPE). Ontem, o órgão divulgou
que, para aprimorar o atendimento social,
psicológico e jurídico dirigido a essas mulheres, instituiu uma portaria administrativa
que define o fluxo de recepção e acolhimento
desses casos.
A entrega de bebês para adoção é um processo legalizado no Brasil e está previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A lei garante às mulheres grávidas ou parturientes, que não têm condições ou não desejam ficar com os bebês, que possam encaminhá-los para a adoção.
A defensora pública e coordenadora da Especializada dos Direitos da Criança e do Adolescente da DPE/BA, Gisele Aguiar, destaca
que a regulamentação administrativa se fazia
necessária para inscrever e difundir dentro
da própria instituição as orientações de atenção humanizada, impedindo que essas mulheres sejam constrangidas ou discriminadas. “Abandonar é crime, mas a entrega voluntária para adoção, não. A entrega voluntária é um direito da mulher. E essa mulher
precisa de acolhimento, não de julgamento.
Ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação em virtude de sua decisão”, diz.

Polvos de crochê
melhoram
quadro de saúde
de bebês em UTI

Abandonar uma
criança é
crime, mas
a entrega
voluntária
para
adoção,
não. Isso é
um direito
da mulher
Gisele
Aguiar
Defensora pública

BRINQUEDO TERAPÊUTICO
Polvos coloridos de crochê
têm sido responsáveis por
garantir bem-estar aos recém-nascidos do Hospital
Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus,
no sul do estado.
A unidade de saúde observou que a técnica tem ajudado os bebês prematuros.
Desde que os itens foram
distribuídos, os pequenos
demonstraram ficar mais
calmos e houve uma melhora na frequência cardíaca e
no índice de saturação de
oxigênio desses pacientes.
“Não existe comprovação
científica dessa técnica, mas

Humanização:
tentáculos
lembram o
cordão
umbilical e
têm ajudado
os pacientes
em Ilhéus

a diferença é visível na melhoria da qualidade de saúde das crianças”, afirma a enfermeira Jammily Paim.
Segundo a equipe médica do hospital, a iniciativa faz parte de uma estratégia de humanização - os tentáculos lembram o cordão umbilical. O hospital disponibiliza também redes
adaptadas ao tamanho do paciente dentro da
incubadora. Assim, os bebês conseguem deitar de maneira mais confortável durante o tratamento, simulando a posição intrauterina.

FEIRA CIDADÃ OFERECE ATENDIMENTO MÉDICO DE GRAÇA, AMANHÃ
VILA CANÁRIA O bairro da
Vila Canária vai receber a
próxima edição da Feira Cidadã, amanhã, das 8h às
17h. Serão ofertados gratuitamente exames, além de
consultas e procedimentos
médicos e odontológicos.
A expectativa da Secretaria
da Saúde do Estado (Sesab),

responsável pela feira, é que
6 mil pessoas sejam atendidas. Serão cerca de 2 mil
consultas oftalmológicas,
600 procedimentos odontológicos, mais de 2 mil exames
como ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-X. Pacientes que apresentarem indicação de cirurgia oftalmo-

lógica serão encaminhados
para fazer o procedimento
posteriormente.
Para ter acesso a qualquer
um dos serviços é necessário
apresentar Cartão SUS, RG,
comprovante de residência,
comprovante de vacinação
contra a covid-19 e requisição
médica para ultrassonografia.
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