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RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE

ESTUDOS PARA ANALISAR E VIABILIZAR

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA As MÃES DE

BEBÊS PREMATUROS NA CIDADE DE RIBEIRÃO

PRETO

Relatora - Vereadora Glaucia Berenice

4. HISTÓRICO

Ao fazer uso da Tribuna Livre na sessão ordinária da

camara Municipal de Ribeirão Preto, no dia
16 de novembro de 2017,

a Profa. Dra. Walusa Assad Gonçalves Ferri, da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto-USP e coordenadora da Unidades

Neonatais do HC criança, relatou que alguns bebês prematuros

nascem com peso entre AOO — 1000g e permanecem no hospital, nas

UTIs, em berços aquecidos ou incubadoras.
Normalmente, suas mães

recebem alta e retornam para suas casas de braços vazios, uma vez

que a estadia na UTI neonatal e, posteriormente, nã Unidade de

Cuidados Intensivos (UCI) dos bebês prematuros pode se estender

por um período maior que vai de semana a meses. As mães retornam

para suas casas com os peitos cheios de leite, e não conseguem

amamentar seus bebês hospitalizados, por não possuírem recursos
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financeiros para custear O transporte até O hospital. Desta forma, o

leite materno seca, e isto, causa prejuízos ao desenvolvimento dos

bebês prematuros internados, além de gerar ônus para as famílias,

que sofrem o impacto orçamentário equivalente a 25% do seu total

para realizar a compra de leite, ou impacta a economia municipal, em

termosde gastos públicos derivados na compra
de leite para os bebês

oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Dra.

Walusa Ferri, relata que se à mãe consegue visitar seu bebê

prematuro na unidade hospitalar, é possível fazer a ordenha do leite

materno para alimentação de seu filho, e esta amamentação é

continuada no pós alta. O leite materno, exerce um papel primordial

na recuperação dos bebês prematuros, que apresentam cérebro e

pulmões não amadurecidos, o que aumenta os riscos de morte.

No HC Criança, existem cerca de 45 leitos nas UTIs

Neonatais, que representa em média 90 passes de transporte público

por dia para suas mães o visitarem, o que representaria um valor

mensal de aproximadamente R$ 2.700,00 ( dois mil e setecentos

reais), um custo real baixo, em comparação aos custos relativos ao

tratamento das intercorrências comuns aos prematuros que não

recebem o leite materno, tais como: tratamento de sangramentos

cerebrais, que pode evoluir para paralisia cerebral, casos de

internações recorrentes e a sobrecarga no sistema de saúde público,

que geram um ônus bem maior sob o orçamento municipal e

estadual. Dra. Walusa Ferri enfatiza que o processo de amamentação

de um filho, produz o aumento de um hormônio,a induz a amar seu

filho, e a promoção desta afetividade da mãe para com seu filho,
R. P.
AY
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reduz os índices de abandono e negligência, o que é
à

outro benefício

social.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo

Simões, realizou a propositura de elaboração de um ofício, com

assinatura de todos os vereadores, solicitando ao consórcio Pró-

Urbano, o transporte para as mães de bebês prematuros do HC,

sendo o vereador Marinho Sampaio o portador deste ofício junto ao

consórcio Pró-Urbano.

O Vereador Dr. Luciano Mega, sugeriu que este pedido

seja ampliado para as demais UTIs neonatais existentes na cidade.

A vereadora Glaucia Berenice, falou que assinaria O

ofício a ser encaminhado ao Consórcio Pró-Urbano, e enfatizou a

mportância de sua propositura de abertura de uma Comissão

Especial de Estudos, uma vez que esta Comissão poderia consolidar

uma proposta de política pública, já que a Constituição Federal e o

Estatuto da Criança, garantem estes direitos. A vereadora Glaucia

Berenice destacou que O município de Ribeirão Preto, já possui O

Programa Floresce Uma Vida, e que este programa poderia ser

ampliado. A nível de Governo Estadual tem-se O Programa Mãe

Paulistana, e no Governo Federal, a Rede Cegonha. Estes programas

já existentes, poderiam ser utilizados como modelos e serem

aprimorados na forma de uma Política Pública municipal consistente,

que tivesse orçamento previsto na LOA — Lei de Orçamentária Anual.

c. .

2. DA CONSTITUIÇÃO DA CEE
Res. .Sela
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A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou o

Requerimento Nº 7664/17 de autoria da vereadora Glaucia Berenice,

propondo a constituição de uma Comissão Especial de Estudos com a

finalidade de “ANALISARE VIABILIZAR PROGRAMASDE ASSISTÊNCIA

ÀS MÃES DE BEBÊS PREMATUROSNA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO”

na Sessão Ordinária de 12 de dezembro de 2017.

No trâmite legal, por despacho do Presidente desta

casa, elaborou-se a Projeto de Resolução Nº 93/2017, que aprovado,

constituiu a Comissão Especial de Estudos , composta por 04 (quatro)

vereadores, a saber: Glaucia Berenice (PSDB), João Batista (PP), Dr.

Luciano Mega (PDT) e Marinho Sampaio (PMDB), sob a presidência do

primeiro designado, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,

dispensando-se as formalidades do Artigo 56 do Regimento Interno (

Resolução Nº 174, de 22 de maio de 2015), devidamente promulgada

pelo presidente da Câmara, Exmo. vereador Rodrigo Simões, publicada

no Diário Oficial do Município, em 27 de dezembro de 2017.

3. INSTALAÇÃO DA CEE
ui,

peralg
Aosoito dias do mês de fevereiro de 2018, às 17:23hs,

na sala anexa ao Plenário da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão

Especial de Estudos com a finalidade de analisar e viabilizar programas

de assistência às mães de bebês prematuros na cidade de Ribeirão

Preto, nos temosda Resolução no 93/2017. A Presidente da Comissão,

vereadora Glaucia Berenice, justificou a abertura desta Comissão, em
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Câmara Municipal de Ribeirão PretodeeSELO) Evirtude de uma demanda trazida pelo grupo Mulheres do Brasil e da

Dra. Walusa Ferri do Hospital das Clínicas, sobre as dificuldades sócio-

econômicas de algumas mães de bebês prematuros da cidade de

Ribeirão Preto, em realizar o acompanhamento diário de seus filhos

durante o longo período de internação hospitalar, e esclareceu que o

objetivo da Comissão consiste em realizar a oitiva profissionais dos

serviços de assistência à saúde dos prematuros, das mães de bebês

prematuros, bem como realizar um estudo sobre os programas já

existentes, para encaminhamentos de propostas para o

aprimoramento do atendimento desta demanda.

O vereador João Batista, no uso da palavra, citou que já

recebeu pessoas que apresentaram esta demanda, e expressou suas

expectativas em participar desta comissão, realizando levantamento

de dados e estudos para poder contribuir em tal assunto.
Aofinal, a Presidente da comissão, vereadora Glaucia

Berenice, falou que em virtude da não presença de todos os membros

da comissão, as deliberações sobre a relatoria e da CEE e seu plano de

trabalho seriam transferidas para as próxima reunião e declarou a

Comissão de Estudos devidamente instalada nos termos legais e

regimentais, encerrando a reunião às 17:28 hs. C.M.R. P.
Res. GSM esveansos

4. DO FUNCIONAMENTO DA CEE

Para o desenvolvimento dos trabalhos desta CEE,

estabeleceu-se como estratégias a realização de reuniões para a

oitivas de profissionais diretamente vinculados à Assistência Pública à

Saúde dos bebês Prematuros e representante das mães de bebês
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Estadode SãoPaulo Niprematuros,a realização de visitas in loco destes serviços, bem
c

como

a coleta de informações por meio de ofícios.

5. DAS REUNIÕES DA CEE

5.1. PRIMEIRA REUNIÃO

Aos seis dias do mês de março de 2018, às 16:00h na

Sala anexa ao Plenário, reuniram-se os membros da Comissão

Especial de Estudos para analisar e viabilizar Programas de

Assistência às mães de bebês prematuros na Cidade de Ribeirão

Preto, nos termos da Resolução 93/2017, com a presença dos

vereadores Glaucia Berenice (Presidente), Dr. Luciano Mega,

Marinho Sampaio e João Batista ( membros).

A presidente, iniciou os trabalhos agradecendo a

presença dos vereadores e assessoria parlamentar, e à Dra. Walusa

Assad Ferri, neonatologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,

convidada para a oitiva desta reunião.

Com a palavra, o vereador Luciano Mega, agradeceu O

convite em participar desta comissão de estudos, citou a importância

de cuidar das crianças e dentre as crianças, os prematuros, pois estes,

são muito vulneráveis e o aleitamento materno que é importante

para todas as crianças, passa a ser mais importante ainda, para os

prematuros, além das questões do vínculo.

O vereador Marinho Sampaio, no uso da palavra,

agradeceu o convite para composição desta comissão de estudos e

relatou que na décima quarta legislatura realizou um trabalho

intenso sobre aleitamento dos prematuros juntamente com a
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secretaria de saúde, e se colocou à disposição em colaborar para O

desenvolvimento deste tema.

Com a palavra, a Dra. Walusa Assad Ferri, agradeceu o

convite de participar desta reunião e o comprometimento dos

vereadores presentes, com a causa dos prematuros. A Dra. Walusa,

ressaltou que o panorama da prematuridade mudou, pois hoje a

tecnologia consegue salvar bebês prematuros de quatrocentos

gramas no Hospital das Clínicas, que tem estrutura muito boa. No

entanto, há coisas que não dependem da estrutura agaceana se torna

subutilizada, por demandas que vem no sentido do município

atender. O Hospital das Clínicas possui capacidade de assistir vinte e

um prematuros em risco iminente de morte e vinte prematuros com

risco médio de morte. O HC Criança, foi elaborado para a mãe

permanecer ao lado do bebê e conservar o leite no seio durante a

internação. Manter o leite no seio das mães, é um processo difícil,

quando ocorre a separação da mãe com o bebê, pois a mãe precisa ir

diretamente ao hospital porque quando o bebê pode sugar o seio

materno, ocorre o estímulo para a produção do leite. Além disso, a

produção de leite é algo cerebral, uma vez que, a mãe ao ver o bebê,

o bebê estimula o vínculo no cérebro, e o seu cérebro, a estimula a

produzir o leite, aí a mãe realiza a ordenha olhando para o bebê e o

leite sai em maior quantidade. Este processo fundamental, não

ocorre, porque as mães não conseguem chegar ao Hospital das

Clínicas, porque é muito caro para elas, o custeio do transporte

público diário. No Hospital das Clínicas, tem todos os instrumentos

para trabalhar com as mães de prematuros, masé preciso que a mãe
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chegue lá. Sem possuir recursos financeiros, algumas mães de

prematuros, andam a pé mais de uma hora com o corte cesário, para

poder amamentar, o que é uma situação bastante cruel. Estudos

científicos, comprovam que crianças prematuras em situação de

elevado estresse, tem maiores chances de futuramente desenvolver

distúrbios mentais: esquizofrenia, autismo, déficit de atenção, e com

a mãe presente no período da internação, é possível prevenir estes

futuros agravos. Dra. Walusa destaca que,garantir o acesso das mães

de prematuros ao hospital durante o período de internação constitui

em pouca demanda econômica para muito benefício, pois se não se

investir na prematuridade, futuramente, haverá outras demandas

futuras nos sistemas públicos de saúde e educacional.

O vereador Marinho Sampaio, em uso da palavra disse

que fez um projeto para que o Executivo garantisse os passes de

transporte público para as mães de prematuros, mas que o projeto
foi vetado por criar despesas ao município. E que o valor estimado

mensal para custear noventa passes por dia seria equivalente ao
valor de dez ou onze mil trezentos e quarenta reais por mês, e sugere
a elaboração de uma estratégia para forçar o Poder Executivo para

colocar este valor no orçamento da Secretaria da Saúde ou na

Secretaria de Assistência Social.

Com a palavra, a vereadora Glaucia Berenice, esclarece

que na cidade de São Paulo, há o programa Mãe Paulistana, que
oferta um bilhete único com validade para o período do tratamento.
A proposta é levar este modelo de convênio a Secretaria da Saúde

Res.EmAmFi

Rub.oo
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cartão de transporte.

Dra. Walusa Ferri, no uso da palavra, explica que se o

bebê prematuro não estiver amamentando, ao ter alta, é prescrito

para ele uma fórmula infantil, e uma carta, onde a Prefeitura por

meio de ordem judicial será obrigada a fornecer as mães esta

fórmula, o que é mais oneroso para os cofres públicos. E se a mãe de

um prematuro consegue chegar ao Hospital das Clínicas, ela receberá

toda assistência que é custeada pelo estado: alimentação,

atendimento psicológico, com assistente social, treinamentos,lá tem

uma sala de descanso destinadas a ela. Há uma estimativa que o

ambulatório de prematuro do Hospital das Clínicas, atende

quinhentos prematuros por ano, e a maioria deles são de mães que

realizaram fertilização in vitro, com histórico de dependência química

ou que não realizaram pré-natal. Que aproximadamente 98% dos

prematuros atendidos no Hospital das Clínicas são da DRS XII

(Diretoria Regional de Saúde 13), mas o problema ccorre com as

mães de prematuros da cidade de Ribeirão Preto, pois as prefeituras

das cidades da região de Ribeirão Preto, providenciam o transporte

das mães até o Hospital das Clínicas.

Vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra, sugere

a possibilidade da comissão realizar uma visita para conhecer os

serviços de atendimento aos prematuros no Hospital das Clínicas.

Vereador Marinho Sampaio, no uso da palavra, propõe

que na visita ao Hospital das Clínicas, sejam convidados

representantes da Secretaria da Saúde ou Assistência Social.
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convidará representantes do Programa Floresce Uma Vida da

Secretaria da Saúde e do Programa Primeira Infância da Secretaria

Municipal de Assistência Social.

Com a palavra, o vereador Dr. Luciano Mega esclarece

que prematuros que são alimentados com a fórmula, são

predispostos a futuramente desenvolverem síndromes metabólicas

como: diabetes, obesidade, além de hipertensão.

Leandra Moura, assessora parlamentar, em uso da

palavra propõe a possibilidade de se realizar uma alteração no

contrato com o consórcio Pró-urbano, para obtenção do transporte

para as mães.

O Vereador Marinho Sampaio, explica que o contrato

atual da Pró-Urbano não pode ser alterado, mas o prefeito pode

incluir no orçamento, por exemplo, via Secretaria da Saúde para

disponibilizar o transporte.
A Dra. Walusa, no uso da palavra, comenta que a

primeira dama, realizou uma visita a UTI neonatal do Hospital das

Clínicas e transmitiu a ela que o consórcio Pró-Urbano havia

sinalizado positivamente, mas isto seria um favor, e não algo

definido, como uma política pública estabelecida. E que o critério

para recebimento do cartão de transporte seria restrito ao período

que a mãe estivesse realizando ao aleitamento, e para isto seria

apresentado uma declaração oficial da enfermeira ou assistente

social do hospital. Havendo o término da lactação, automaticamente

o cartão de transporte seria suspendido.

EM .P.EBND 11eccraso

Rub. .. ses



4 Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo É

No uso da palavra, a vereadora Glaucia Berenice,

solicita a Dra. Walusa comentar sobre a taxa de mortalidade entre os

prematuros.

A Dra. Walusa Ferri, no uso da palavra, diz que a taxa

de mortalidade dos prematuros, está associada ao peso do bebê, com

peso menor de 500g a taxa de mortalidade é 70%, com peso menor

que 1500g é 20% e maior de 1500g e ausência de problemas
cardíacos e genéticos é 0%. No Brasil, 60% dos prematuros morrem,
e a maioria se concentra na região nordeste. A saúde infantil no Brasil

ainda é muito ruim, e a cidade de Ribeirão Preto, de ter um centro

especializado em neonatologia e não consegue exercitar todo o seu

potencial de tratamento, só porque não consegue ter acesso às mães.

O vereador João Batista, no uso da palavra, questiona

quais outros hospitais na cidade de Ribeirão Preto prestam
assistência à saúde aos prematuros.

A Dra. Walusa Ferri, no uso da palavra, diz que os

outros hospitais de Ribeirão Preto são o Santa Lydia e Santa Casa,

porém que estes hospitais não conseguem manter o banco leite,

porque a sua manutenção do leite humano requer uma tecnologia

específica, e se não tiver, o leite contamina. Diz que o número de

leitos destes hospitais, possivelmente é menor que dez, e que no

hospital Santa Lydia, atende prematuros mais velhos.

Com a palavra, a vereadora Glaucia Berenice, propôs

aos membros desta comissão, três estratégias de estudo que foram

acolhidas pelos demais membros:

i) Realizar oitivas de profissionais da área;

C.M.R.P.
12
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prematuros

iii) Visitas in loco às Unidades de Assistência à Saúde

dos bebês prematuros.

Ao final, a presidente da comissão agradeceu a

presença de todos os presentes, encerrando a reunião.

5.2. SEGUNDA REUNIÃO

Ao vigésimo dia do mês de março de 2018, às 15:00h

na Sala de Comissões da Câmara Municipal, reuniram-se os membros
da Comissão Especial de Estudos para analisar e viabilizar Programas
de Assistência às Mães de Bebês Prematuros na Cidade de Ribeirão

Preto, nos termos da Resolução 93/2017, com a presença dos

vereadores Glaucia Berenice (Presidente), Dr. Luciano Mega e Marinho

Sampaio (membros).

A presidente, iniciou os trabalhos agradecendo a

presença dos nobres vereadores e sua assessoria parlamentar, e em

especial às senhoras Márcia Soares de Freitas Motta, médica pediatra e
coordenadora do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente de
Ribeirão Preto, e Márcia C. Guerreiro dos Reis, enfermeira e

Coordenadora do Programade Aleitamento Materno deRibeirão Preto,
convidadas para a oitiva desta reunião. A vereadora Glaucia Berenice

disse que na primeira reunião, foi realizado a oitiva da Dra. Walusa Ferri

do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e que para esta reunião, a
comissão de estudos gostaria de abordar sobre a rede de atendimento

13
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conveniados. A vereadora Glaucia Berenice, comenta que por meio de

um estudo prévio de sua assessoria, por meio de um levantamento

estatístico na Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados),

pode-se verificar quea taxa de mortalidade neonatal em Ribeirão Preto,

tem sido reduzida progressivamente no período entre 1980-2016, o que
demonstra que houve neste período uma melhoria da assistência pré-

natal, ao parto e ao recém-nascido que é conseguência do empenho
das equipes de saúde do município, e parabeniza as convidadas

presentes, por Ribeirão Preto apresentar indicadores de mortalidade

neonatal melhores que os índices estadual e nacional. A seguir,

vereadora Glaucia Berenice solicita às convidadas para que comentem
sobre quais são os serviços municipais de assistência aos prematuros,
comoé feito a entrada nestes serviçosese eles são suficientes.

Com a palavra, a Dra. Marcia Motta, diz que apesar de
não ter participado da reunião anterior desta comissão, ela conversou

com a Dra. Walusa Ferri sobre este tema, pois atua como médica

pediatra na rede municipal e também presta plantões na neonatologia
do Hospital das Clínicas. Dra. Marcia Motta fala que em meados dos

anos 2000, teve a oportunidade de realizar no Rio de Janeiro, um curso

denominado Canguru, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que
atende ao recém-nascido pré-termo e a sua família, e segundo este

programa, quando um bebê prematuro nascia, sua mãe ganhava uma

caderneta de transporte público gratuito temporária e que por

intermédio do vereador Marinho Sampaio, tentou-se viabilizar esta

mesma proposta aqui em Ribeirão Preto sem êxito, uma vez que o

CMR.P.
Res. ana. n
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poder executivo na época, não acolheuoprojeto. Em 2006, foi realizado
um levantamento comaassistente social do HC no qual foi constatado

que as mães de bebês prematuros de outras cidades eram mais

presentes no acompanhamento de seus filhos, porque tinham

transporte gratuito de seus municípios de origem, enquanto as mães de
Ribeirão Preto, não por consequência das limitações financeiras. Dra.

Marcia Motta comenta que a mãe e o pai de um bebê prematuro, não
são visitas, eles são acompanhantes do bebê, e que é totalmente
favorável ao acesso dos pais ao bebê prematuro, pois a melhora será

para todos, nos aspectos da na construção familiar, na prevenção a

violência doméstica, na redução do abandono e negligência, e da

mortalidade infantil. O município de Ribeirão Preto possui o Comitê de

Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil, que investiga bebês que
morreram até um ano, todas as mulheres em idade fértil, e toda mulher,

por um ano, apósa gravidez e os índices de Ribeirão Preto, são melhores

que os índices nacional e estadual. Nos últimos anos, foram realizadas

várias ações, e no ano de 2017 em específico, houve uma queda maior,

provavelmente por consequência da Zica, muitos casais postergaram o

planejamento de ter um bebê. O Brasil tem maiores índices de
mortalidade que os países da Europa, em termos de mortalidade
infantil, onde o aborto é legalizado. No Brasil, cerca de 20-30% da

mortalidade infantil é causada por casos de malformações congênitas.

Dra. Marcia Motta explica que o bebê entra na rede ao

nascimento. Nas maternidades SUS, existe um programa que tem mais

de vinte anos — Floresce Uma Vida, que tem a funcionária da rede
municipal dentro das maternidades SUS, que cadastra e agenda a mãe
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necessários. A maior parte da mortalidade infantil de 0-1 ano é

neonatal, ou seja, até 27 dias de vida, sendo que a maior parte é precoce
(de 0-7 dias de vida). Isto, é um reflexo do pré-natal, pois melhorar a

mortalidade neonatal é uma questão de melhorar a assistência à saúde
da mulher. No município de Ribeirão Preto, os leitos de UTI neonatal
são presentes no Hospital das Clínicas, Santa Casa e Santa Lydia. A

Mater e a UNAERP não possuem credenciamento para leito de UTI

neonatal. A Mater tem credenciamento para UCI (Unidade de Cuidados

Intermediários), e se o caso for grave, ele é transferido para o Hospital
das Clínicas. Mas vale destacar que para a UNAERP e Mater, são
encaminhadas as gestantes de baixo risco.

A enfermeira Márcia Guerreiro do Reis, no uso da

palavra, comenta queoaleitamento materno é totalmente casado com
a área materno-infantil. A manutenção do aleitamento é dependente
de uma série de ações conjuntas, e se a mãe estiver estressada, com
temores de seu bebê prematuro morrer, preocupar-se por que não tem
dinheiro e não receber apoio, a produção do leite irá interromper. O

Programa Floresce uma Vida, acompanha nas quatro maternidades
públicas, todas as mães que saem após o parto com uma dificuldade de

amamentação ou no caso daqueles bebês que permanecem internados,
o programa monitora as Unidades Básicas de Saúde para orientação e

apoio às mães. Em algumas Unidades Básicas de Saúde, os próprios
funcionários que acompanham a mãe com bebê prematuro, engajados
com a questão da amamentação, eventualmente se reúnem e doam o

valor do transporte público para as mães poderem ir à unidade
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hospitalar amamentar, mas isto não é suficiente, pois tem que haver

uma rotina no caso de um bebê que permanece internado por um

período maior. Embora a assistente social da prefeitura tenha passes

para transporte público, estes passes são limitados porque atendem

várias outras demandas diluindo a possibilidade de atender a mãe de

um prematuro internado. E não basta, a mãe de um prematuro chegar

ao hospital, ela precisa de receber no hospital um suporte, com

alimentação, ter um local para relaxar, e assim liberar a descida do leite,

ela também precisa de um suporte para osfilhos que permanecem em

casa. Pois se a mãe sai de casa e deixa os demais filhos ela se expõe a

ser acionada pelo Conselho Tutelar, e nestes casos, ela opta por

permanecer em casa, pois o prematuro no hospital, está sob os

cuidados de alguém.

Márcia Guerreiro, comenta sobre as consequências

vistas em um levantamento realizado o ano passado: dentre as

intercorrências que acontecem na alta hospitalar, vários bebês que

ficaram internados de 2 a 3 meses, saem com o aleitamento misto,

materno mais artificial. Isto gera vários problemas, porque este bebê

prematuro, é o que necessitaria o padrão ouro, que é o leite materno e

ele não está bebendo. A mãe sai com uma receita e não tem dinheiro

para comprar o complemento. A Secretaria de Saúde, acaba arcando

com problemas biológicos e não questões sociais. A Secretaria de

Assistência Social do município tem programas, mas não deste porte, e

que também não é para ter distribuição de leite para menores de um

ano de idade, pois este não é o caminho que orientamos. É necessário,

que esta mãe, tenha apoio e suporte para não parar de amamentar. A

CM.R. P.
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falta de acesso ao hospital, inviabiliza a amamentação. É extremamente

importante esta Comissão de Estudos, para que haja aumento nos

índices de aleitamento, principalmente para os bebês de risco.

Com a palavra, a vereadora Glaucia Berenice questiona

se é possível mensurar o nível sócio-econômico das mães de bebês

prematuros, quais são as regiões da cidade que apresentam maior

número de casos.

A Dra. Marcia Motta, em resposta, diz que o este

número é variável, e que no site da Prefeitura estes dados são

divulgados pelo serviço de vigilância, mas dois bairros se intercalam na

questão da gravidez na adolescência, o Jardim Aeroporto e o Parque

Ribeirão Preto. Quanto ao perfil sócio-econômico, comentou que

quanto menoré o nível educacional da mãe, menor é a adesão ao pré-

natal, e os riscos que poderão ocorrer serão maiores. Nos casos de

gravidez de risco, as gestantes são encaminhadas para o Hospital das

Clínicas e Santa Casa. A mudança do HC campus para o HC Criança,

representou uma melhoria para a acomodação da família, pois o paie a

mãe da criança, tem acesso livre, com condição estrutural e serviços de

suporte às mães. A cidade de Ribeirão Preto, possui o Comitê Municipal

de Aleitamento e Alimentação Complementar. Normalmente, as mães

que não aderem ao pré-natal e apresentaram dificuldades na

amamentação, saem batendo às portas dos gabinetes de vereadores,

escritórios, inventando histórias, pois precisa buscar a questão da

amamentação por conta própria. Esta mãe, com perfil faltoso, precisar

ser conscientizada quanto aos benefícios do leite materno, e se algum

caso comoeste aparecer nos gabinetes dos verea es recomendamos
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para que a assessoria ligue para o serviço de saúde de origem da mãe,

para informar-se e também para esta unidade de saúde fazer a busca e

acolhimento, e orientação desta mãe. A Secretaria da Saúde irá

empreender esforços e estimular a prática da amamentação e

aumentar, foi realizado um trabalho junto as creches e a Secretaria de

Assistência Social, para aumentar o índice de aleitamento. No início do

processo de amamentação, as mães, passam por dificuldades, ainda

que o seu bebê não seja um bebê prematuro, e não estejam internados,

ela consegue superar as primeiras dificuldades: como o leite

empedrado, o bico machucado, fica com medo do leite dela não ser o

suficiente. Depois, a volta ao trabalho é uma outra situação, porque ela

precisa ser acolhida e conhecer a lei que a protege, que garante os seus

direitos, os horários de amamentação e saber sobre as creches. As

creches municipais de Ribeirão Preto, mudaram o papel de inscrição

que anteriormente perguntava a época do desmame, e como fazer esta
pergunta no formulário de inscrição se a criança vai para creche com 6

meses de vida, e a amamentação é recomendada pelo Ministério da

Saúde até 2 anos de idade ou mais? A mãe por medo de perder a vaga

na creche, por medo de perder a vaga do emprego, acabava

desmamando. Por isto, foi feito todo um trabalho inverso nas creches,

envolvendoas nutricionistas, docentes do Campus da USP, com quase

500 professores, no sentido de sensibilizá-los para que a alimentação

do bebê tivesse continuidade na creche, pois é o melhor alimento. A

creche tem que ter porta aberta, para a mãe que tem condições de ira

a creche amamentar, se a mãe trabalha, ela pode ser ensinada a

ordenharo leite, isto tudo no sentido de melhorar o conjunto, algumas

C.M.R. Pp.

19



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

mdes irão buscar na secretaria de assistência social o leite fluído para

seus bebês acimas de 6 meses que é do Estado, masela precisa ser

orientada para não dar este leite para o bebê, use para a família. São

várias ações sendo realizadas coletivamente, que tem melhorado, mas

queprecisa ter continuidade. A questão, não é apenas uma lata de leite,

mas é a água, a mamadeira, é a forma de dar este leite, e que tudo isto,
aumenta o índice de mortalidade infantil, por diarreia, infecções. A mãe

é a protagonista da amamentação, não existe lei que a obrigue a

amamentar, mas as mulheres devem ser trabalhadas quanto a questão
da amamentação desdea infância, adolescência e na fase reprodutiva.

A indústria do leite, é muito competitiva, pois ela lança

produtos, mas há a lei que 11265, que prevê proibição de promoção de

leite para menores de um ano, o leite fluído, que é vendido em

supermercados poderá ter promoções de leite para crianças maiores de
1 ano, desde que haja uma advertência de que o melhor leite, é o leite

materno. Recebemos via ONG, que a Nestlé internacional, colocou

frases nas embalagens dos leites, que são antiéticas quanto ao

aleitamento materno.

Com a palavra, Glaucia Berenice, pergunta sobre a

adesão das mães ao pré-natal e se isto tem relação com a

prematuridade.

A Dra. Marcia Motta, no uso da palavra, falou que ao ler

o Estatuto da Criança e do Adolescente, observou que nele está

garantido os direitos da criança a: pré-natal, obrigações de grupo de

orientação ao aleitamento, vacinas e teste do pezinho, mas nele não há

CM.
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obrigação de amamentação. Em consulta a juízes e promotores, a

respeito disto, foi informado que não há como obrigar uma pessoa por

meio da lei, a tomar uma decisão referente ao seu próprio corpo. No

caso do pré-natal, há mulheres que se recusam a fazer, que tem

tratamentos para diabetes gestacional, sífilis, hipertensão e isto traz

riscos de óbitos e injúrias depois de nascer, ao recém-nascido. Ao

mesmo tempo que a mulher não é obrigada a fazer o pré-natal, e a

amamentação, ela busca de outras pessoas a opção que era dela. É

comum nas famílias, ouvimos que uma “fulana” não teve leite, mas isto,

praticamente não existe. A sociedade tem uma cultura de brincar de

bonecas amamentando com mamadeira e não o peito. A secretaria da

Saúde tem a obrigação de orientar e não tem obrigação de fornecer o

leite, se a mãe optou por não amamentar. A escolha é da mãe, mas

também é possível abrir uma nova frente de discussão que é sobre o

direito da criança. Um médico pediatra, não pode orientar o uso de leite
artificial, isto, é contra a lei, e nem receber doação. Já teve empresas

autuadas por fazerem propagandas em Congressos de Pediatria, e

quem paga a o congresso de pediatria? São assuntos intermináveis.

Existe a Lei, o Estatuto da Criança,e as instruções da Secretaria da Saúde

para orientar, mas todos nós temos responsabilidades, no sentido de

promover a amamentação e o pré-natal, pois a criança é da família, do

Estado e da Sociedade.

Em resposta ao questionamento de Glaucia Berenice, a

Sra. Márcia Guerreiro esclarece que na DNV (Declaração de Nascidos

Vivos) é possível obter informações sobre a adesão das mães ao pré-

natal. Até é possível cruzar os dados e avaliar os casos de malformações

CM. RP. a
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congênitas, obter os dados por regiões da cidade, e o número de

consultas realizadas no pré-natal. Aproximadamente entre 70-80% das

gestantes fazem 7 consultas ou mais no pré-natal, é o que o Ministério

da Saúde preconiza. Se for pré-natal de risco, o médico encaminhará

para o pré-natal de risco do Hospital das Clínicas.

Em uso da palavra, a Dra. Marcia Motta, fala que o

Projeto Nascer na 36º semana de gestação realiza uma avaliação

médica e se houver riscos, a mulheré referenciada para o pré-natal de

risco.

A mulher de gravidez de alto risco, terá no mínimo, uma

consulta mensal e a proposta de fornecer o transporte para mulheres

de pré-natal de alto risco, tem uma ampliação enorme de prevenção,

colaborando para a melhora da mortalidade materna e infantil. Seria

interessante esta comissão ouvir também a Dra. Susi, que é do

Programa Saúde da Mulher.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, comenta que a

Diretora da Proteção Básica da Assistência Social, compreende que a

Assistência Social tem que entrar neste Projeto de alguma forma, e que
faria o convite para ela participar de uma reunião desta comissão de

estudos.

Como uso da palavra, o Dr. Luciano Mega diz que dar

leite de vaca ao recém-nascido, é quase um crime, pois é muito

prejudicial à saúde do bebê. As fórmulas são menos ruins queo leite de

vaca, mas são muito caras, e a prefeitura teria um gasto dispendioso.
SadiEsta comissão começou com um foco nos pre

TE,MRNora isto é
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existem outras crianças internadas por outros motivos, com

malformações congênitas e etc... e o foco inicial voltado somente aos

prematuros foi estendido para as mães na questão de prevenção da

gestante de alto risco. Diante de tantos desafios deste diagnóstico,

temos que priorizar porque não haverá recursos financeiros para tudo

o que queremos e esperamos que o Poder Executivo tenha máxima

sensibilidade por estas crianças e gestantes. Qual secretaria municipal

assumiria isto? E mais para adiante o consórcio Pró-urbano poderia

colaborar?

No uso da palavra, Márcia Guerreiro sugere que os

profissionais dos hospitais Santa Casa e Santa Lydia sejam ouvidos pela

comissão de estudos, porque são hospitais que a Prefeitura Municipal

poderia fazer parcerias. No Santa Lydia, tem uma sala de apoio as

mulheres, quefoi fechada. A cidade teve ganhos com a inauguração do

HC Criança e o Santa Casa que ampliou e possui uma sala de

amamentação, e tornou-se parceiro do Banco de Leite, mas também

teve perdas como o fechamento da sala de acolhimento das mães no

Santa Lydia.

No uso da palavra, Dra. Marcia Motta diz quea iniciativa

Amigo da Criança, possui indicadores de melhoria à assistência à criança

e ao aleitamento, e a assistência da mãe. Em Ribeirão, estão

credenciados como Hospital Amigo da Criança, o Hospital das Clínicas,

Santa Casa e Mater. A UNAERP pediu credenciamento mais

recentemente. Isto é bom, porque expõe o serviço e o queele oferece

para manterotítulo. C.M.R.P,
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O vereador Marinho Sampaio, no uso da palavra,

comentou que a questão dos prematuros é antiga, e que o governo tem

que abraçar esta causa em sua totalidade ou em parte, para que os

prematuros e suas mães sejam beneficiados.

O vereador João Batista, justificou sua ausência anterior
a este momento da reunião, por motivos de ordem pessoal e de

prioridade, e disse que está feliz por participar desta comissão de
estudos que ampliou seu leque.

A vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra,

agradeceu a presença de todos os participantes, em especial da

enfermeira Marcia Guerreiro do Programa de Aleitamento e a Dra.

Márcia Motta da Coordenadora do Programa da Saúde da Criança e

encerrou os trabalhos desta comissão nesta data.

5.3. TERCEIRA REUNIÃO

Aos treze dias do mês de novembro de 2018, às 9:05h

na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,

reuniram-se os membros da Comissão Especial de Estudos para
analisar e viabilizar Programas de Assistência às mães de bebês

prematuros na Cidade de Ribeirão Preto, nos termos da Resolução

93/2017, com a presença dos vereadores Glaucia Berenice

(Presidente), Dr. Luciano Mega, e João Batista (membros).

A presidente, iniciou os trabalhos agradecendo a

presença dos nobres vereadorese sua assessoria parlamentar, e em
especial às senhoras Fátima Regina Amantéa, assistente social da

esoEs= ;
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Guerreiro dos Reis, enfermeira e Coordenadora do Programa de

Aleitamento Materno de Ribeirão Preto. A Seguir, Glaucia Berenice

abriu a palavra para os vereadores.

O vereador João Batista, no uso da palavra, diz que há

um carinho especial nesta Comissão Especial de Estudos, porqueela
trata dos bebês prematuros, que não tem como se defender e de

suas mães, que não possuem condições de custear o transporte até

as unidades hospitalares onde seus filhos estão internados e que

possui expectativas que os trabalhos de hoje possam progredir e

avançar.

No uso da palavra, o vereador Dr. Luciano Mega, dá

boas-vindas aos presentes e expressa que tem prazer em atuar nesta

Comissão Especial de Estudos, pois há 26 anos atua como pediatra e sabe

da importância dos pais desde o nascimento com os filhos, do aleitamento

materno,e isto não está sendo possível para aqueles prematuros que ficam

por semanas e até meses no HC criança. Realmente, há uma necessidade

do Poder Público para garantir o futuro destas pessoas indefesas. Investir

na criança, é investir no futuro do país. A presença da mãee o aleitamento

são fundamentais para o desenvolvimento neuropsicomotor e isto é mais

importante ,ainda, para um bebê prematuro.

A vereadora Glaucia Berenice, agradece a presença as

Sra. Marcia Guerreiro, do Programa de Aleitamento Materno da Secretaria

da Saúde, que tem contribuído muito com suas considerações e

apontamentos para o trabalho desta comissão.

E R.P,ARub.e rereeesa
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Fátima Regina Amantéa, pedindo para queela fale sobre a dispensação dos

vales transportes pela Secretaria da Saúde, sobre as questões do seu fluxo

e sobre os recursos.

A Sra. Fátima Regina Amantéa, no uso da palavra, diz que há

algum tempo, o serviço social tem uma parcela mínima de vale transportes.
Em função do corte do serviço Leva e Traz entre as unidades de saúde. Foi

instituído o fornecimento dos vales transportes. Ela afirmou que retira os
vales transportes e distribui para os gerentes das unidades de saúde, pois a
responsabilidade de fazer a distribuição dos vales transportes para quem
necessita é dos gerentes. São obtidos cerca de 1000-1200 vales

transportes/mês e há uma dificuldade até para obter estes passes, porque
às vezes na pró-urbano eles não estão carregados, porque tem mais setores
da Prefeitura que pegam. É um número muito reduzido que chega nas mãos

dos gerentes das Unidades de saúde, incluindo, CAPS e CAPSi. Não há no

presente, disponibilidade de passes para atendimento exclusivo das mães
de bebês. Há unidades de saúde com um número um pouco maior, outros
menor,e isto, varia com a necessidade local. Os critérios de distribuição são
estabelecidos de acordo com os gerentes e de acordo com a

disponibilidade. Às vezes o vale transporte é dado, por exemplo, quando a

unidade está sem pediatra e o paciente é deslocado para outro serviço, ou

o paciente precisa tirar um raio X e o aparelho da unidade está quebrado,
então, ele é encaminhado para uma que tenha. E em muitos casos, este

paciente não está só, ele tem acompanhanteeisto, precisa ser pensado.
No uso da palavra, Glaucia Berenice questiona se os 1000 — 1200

passes são cortesia ou se são comprados pela Prefeitura Municipal.
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A Fátima Regina Amantéa, responde que os passes são comprados

pela Prefeitura.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, questiona como a

Prefeitura chegou a este número? Pois na verdade, este número é uma

estimativa muito distante da estimativa real, que é muito maior. Como

poderíamos mensurar esta demanda de forma real? Pra você chega pedidos
de vale transporte de mães de bebês prematuros?

A Sra. Fátima Regina Amantéa, diz que é difícil fazer esta
estimativa e que para ela, não chega pedidos de vale transporte de mães
de prematuros, porque não é ela quem faz a distribuição dos passes aos

pacientes, e sim os gerentes das unidades. No início, ela fazia a distribuição
dos vales transportes, porém tiveram problemas, porque a pessoa pegava

passe com ela, e depois corria para a Unidade de Saúde e pegava vale

transporte lá também. Hoje,a distribuição é realizada exclusivamente pelos

gerentes das unidades de saúde.

No uso da palavra, o vereador João Batista diz que a mãe de

um bebê prematuro então deve procurar o gerente de sua Unidade de

Saúde do bairro e liberar por lá o vale transporte, e que o controle realizado

pelos gerentes deve ser mais efetivo.

Glaucia Berenice fala que o gerente está mais próximo dos

pacientes e sabe o que está acontecendo, pois acompanha os casos, e é O

profissional mais indicado para esta atividade.

No uso da palavra, Fatima Regina diz que é a única assistente
social da Secretaria da Saúde, para atender toda a cidade, que é

CM, R. P.
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responsável pelo transporte fora do município, pela alta de pessoas que são

fora do município. Tudo o que aparece, ela atende e dá uma resposta.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, sugere a oitiva da Sra.

Lilian Sacutti Luchesi, coordenadora do SPPD — Seção de Programa para

Pessoa com Deficiência, pois uma das justificativas da Pró-urbanoé que eles

já dão gratuidade em relação as carteirinhas, mas isto, deve ter caído,

porque houve suspensão de direito de algumas pessoas, e dá para fazer um

contra ponto, com a Pró-urbano,e talvez dá para substituir uma coisa pela

outra.

Em uso da palavra, vereador Luciano Mega, fala que partindo
da Unidade de Saúde, o atendimento se foca nas mais do município de
Ribeirão Preto, pois Ribeirão Preto, não pode arcar com os custos de mães

de outros municípios.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, lembra que na visita

técnica realizada no Hospital das Clínicas, uma das mães que estava

presente na unidade não era do município de Ribeirão Preto, porque a

ambulância de sua cidade, a tinha trazido.

A Sra. Márcia Guerreiro, no uso da palavra, sugere que os

hospitais realizem uma planilha para realizar o registro das mães de

prematuros e a estimativa de quantos vales transportes irá utilizar. A

assistente social do hospital deve comunicar o gerente da unidade de saúde

da paciente. Deve haver uma parceria para que a rede de apoio à mãe seja

acionada. E que na alta médica do bebê prematuro, o gerente da unidade

deve ser comunicado para realizar a suspensão dos vales transporte. Vale

ressaltar, que não basta apenas dar o vale transporte, é preciso a
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outros filhos). No HC Criança, há uma estrutura física apropriada, mas no

Santa Lydia a sala de apoio as mais foi fechada.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, propõe que a comissão de

Estudos realize visitas técnicas para conhecer os serviços ofertados pelos

hospitais Santa Casa e Santa Lydia.

No uso da palavra, o vereador Luciano Mega, comenta que o

método Canguru, promove o contato pela a pele com o bebê e este contato,

fica como uma incubadora. E é melhor que a incubadora, porque as

bactérias da pele da mãe (microbiota) passam para o bebê, e isto é uma

proteção. Se fosse apenas uma questão de leite, bastava coletar o leite na

casa da puérpera e leva-lo ao hospital para o bebê, mas não é só isto, é

muito mais que isto.

Sra. Fátima Regina, no uso da palavra, diz que saiu publicado

no Diário Oficial do município a prestação de contas dos vales transportes

até o dia 07 de dezembro. O número que ela conseguiu pegar de vales

transportes até o dia 07 de dezembro, tem que durar até fevereiro do

próximo ano, pois em fevereiro é aberto as licitações e liberações das

verbas.

No uso da palavra, Adriana Brashi Dorazi dos Santos, assessora

parlamentar do vereador Marinho Sampaio, disse que o seu vereador a

incubiu de fazer contato com o consórcio Pró-urbano. Foi encaminhado um

ofício ao Pró-urbano que em resposta, alegou que já há um número alto de

gratuidades e que, de cada 5 passageiros transportados, somente dois

pagam a passagem e, por causa disto, foi solicitado à Prefeitura Municipal

C.M.R.P.
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uma revisão de todo o sistema de gratuidades que o municípiodisponibiliza

e que ainda tem os estudantes, que pagam metade do valor da passagem,

e a Prefeitura repassa este dinheiro para eles. Se não tem controle do fluxo

das mães de prematuros que necessitam, não tem como estimar o número

exato de mães que necessitam, para poder encaminhar o pedido em cima

de uma quantidade precisa. O município sequer tem previsão orçamentária

para aumentar este benefício. Tentamos verificar na Lei Orçamentária

agora e fazer uma emenda com esta previsão, mas a margem do orçamento

é tão pequena para você mexer, que você não consegue tirar o dinheiro de

um local e transferir para outro, apesar de que quase toda emenda ser

vetada pelo Executivo. Devemos solicitar a Prefeitura a criação de um

Programa de gratuidades específico.

No uso da palavra, Márcia Guerreiro enfatiza a importância de

se criar critérios para a distribuição de vales transportes para mães dos

prematuros. Será dado a todas as mães de prematuros como um direito

universal ou somente para as mães que possuírem restrição financeira.

A vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra, sugere que

se houver concordância com os demais membros da comissão deliberar 1)

a convocação da Sra. Lilian Sacutti Luchesi do SPPD para uma oitiva, 2)

realizar as visitas in loco nas UTIs neonatais dos hospitais Santa Casa e Santa

Lydia, e 3) Oficiar os Hospitais — Santa Casa, Santa Lydia e HC Criança sobre

o relatório participativo das mães de bebês prematuros e sobre os motivos

das ausências e se os Serviços Sociais destes hospitais oferece algum

respaldo para o transporte das mães dos prematuros.
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Não havendo mais nada a tratar, a vereadora Glaucia Berenice

agradeceu a presença de todos, e declarou o encerramento desta reunião.

5.4. QUARTA REUNIÃO

Aos seis dias do mês de dezembro de 2018, às 9:00h na

Sala de Comissões da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da

Comissão Especial de Estudos para analisar e viabilizar Programas de

Assistência às Mães de Bebês Prematurosna Cidade de Ribeirão Preto,

nos termosda Resolução 93/2017, com a presença inicial da vereadora

Glaucia Berenice (Presidente).

A presidente, iniciou os trabalhos, justificando que
os vereadores Luciano Mega e João Batista, chegariam a esta reunião

atrasados, em virtude de compromissos parlamentares, mas que nesta

ocasião, estes se fizeram representados por seus assessores. Glaucia

Berenice agradeceu, em especial, as senhoras Agda Dias, mãe da

Amora, que foi um bebê prematuro extremo,nascida e assistida pelo

HC Criança,e Lilian Aparecida Sacutti Luchesi, responsável pela Seção

de Programas para Pessoas com Deficiência (SPPD) de Ribeirão Preto

por aceitarem o convite para participarem da oitiva desta comissão.

Glaucia Berenice esclareceu que a Sra. Agda Dias, é mãe da Amora,

que hoje está com 3 anos de idade e que ela tem uma jornada de

cuidados de sua bebê, que nasceu como bebê prematuro extremo, e
foi referenciada pela Dra. Walusa Ferri, médica neonatologista do HC

Criança, para dar seu depoimento, e nos contar comofoi este processo
desde o parto até o presente e, posteriormente, ouviremosa Sra.Lilian

Aparecida Sacutti Luchesi, da Seção de Programas para Pessoas com

Deficiência. CM.R.P.
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No uso da palavra, a Sra. Agda Dias, agradece aos

membros desta Comissão de Estudos, pela oportunidade de falar

como representante das mães de bebês prematuros da cidade de

Ribeirão Preto. Agda Dias, diz que sua filha nasceu com 27 semanas,
760 gramas e 6 meses de gestação devido a pré-eclampsia, também

chamada de síndrome de Help e por isto, precisou interromper a

gestação, porque ela corria risco de morte. Quando Amora nasceu,

fazia exatamente 3 meses antes da data prevista para o parto. Ela

nasceu e foi imediatamente para a UTI neonatal. Durante o parto,

Agda Dias, a mãe, passou por duas hemorragias, devido a pré-

eclampsia, perdeu muito sangue e foi internada. Agda afirma que,

inicialmente, não tinha consciência do que havia ocorrido com ela e

com a Amora e,a princípio, não queria ter, porque afirmou que é difícil
você processar o nascimento repentino e porque ela já não tinha mais

a barriga e não tinha a presença da Amora ao seu lado. Ela estava

grávida e, do nada, a Amora nasceue ela só foi conhecê-la, após dois

dias, porque estava muito fraca. Houve uma resistência em conhecê-

la, porque sabia que as condições da Amora eram graves e tinha medo

dela não sobreviver e se houvesse apego a ela agora como bebêe ela

não resistisse? Junto a isto, havia um sentimento de culpa muito

grande, porque a mãe de um bebê prematuro, sempre acha que a

culpa é dela, embora ela não tivesse motivos de saúde prévios para ter

eclâmpsia, foi de forma aleatória que teve, mas se culpou por

alimentos que comeu, por não ter feio alguma recomendação, apesar

de ter sido assídua no pré-natal. Quando foi conhecer a filha, a

primeira coisa que lhe disse foi: desculpa por ela ter nascidomnesCc.
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viva. E foi um período muito difícil, pois esta transição de como se

relacionar com um bebê que não é o bebê esperado, ela era mais

parecida com um feto, muito vermelha,a pele gelatinosa, seu mamilo

ainda não estava formado e a fraldinha nem era fechada, somente
encaixada. Após quinze dias da recuperação cesária, é que começou a

irao HC criança para permanecer um longo período com a Amora.Este
momento foi difícil para se relacionar com um bebê em uma

incubadora. O fato de poder ficar o dia todo foi muito bom. “A

princípio, não sabia o que fazer com um bebê prematuro, mas recebi

orientação da equipe do HC Criança, paralelo a isto, pois tinha medo

de ferir o bebê,e foi orientada a fazer carinho na bebê, depois a fazer

a ordenha do leite para ter a produção de leite. A amamentação era o

único ponto de maternidade previsto durante a gestação de que iria

acontecer, porque queria muito amamentar. A amamentação para
mães de prematuros é diferente, porque a mãe não recebea criança

no peito, mas inicialmente ocorre através da ordenha. O leite

ordenhado passa pelo Banco de Leite que realiza a sua pasteurização
e posteriormente, ele é dado ao bebê por uma sonda. É interessante

que isto ajuda a criar o vínculo com o bebê,e a primeira dose se leite

do bebê é no volume de 2 ml a cada duas horas. O volume de 240 ml

que obtinha por dia, dava para amamentar a Amora e os outros bebê

prematuros internados na UTI. Esta possibilidade de doar o leite, me

deixava feliz, porque todo bebê na UTI é um pouco nosso, e a maioria

das mães tem um histórico comum e isto fortalece o grupo de mães

de bebês prematuros. Amora ficou internada 111 dias, cerca de 4

C.M.R.P.
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meses, e a equipe foi orientando neste processo, eles nos diziam: tenta

fazer um carinho, pois há medo de tocar no bebê. O prematuro

extremo nasce e começa a sobreviver fora do útero. Com a história de

permanecero dia todo com a Amora no Hospital, tive que fazer uma

agenda e interromper com minhas atividades profissionais. Pela

manhã ia ao Hospital e a primeira coisa que fazia era me informar

sobre como Amora estava, como tinha passado a noite. Depois, fazia

a ordenha do leite, e após o almoço, fazia a técnica do Canguru, que
ajuda o desenvolvimento do prematuro. Para iniciar a técnica do

Canguru, depende do estado clínico do prematuro. Nos primeiros 21

dias de vida, Amora teve intercorrências como: hemorragia

intracraniana, convulsões, uma parada dosrins, e após medicação,ela
reagiu. Estas intercorrências, são tidas como comuns, para bebês

prematuros extremos, e elas são difíceis para as mães assimilarem,

pois o ambiente é assustador”.

No uso da palavra, a vereadora Glaucia Berenice

questiona: Muitas mães podem ter o período de negação e pode se

afastar da permanência da UTI. Isto é uma questão a ser trabalhada

com as mães?

Agda Dias, no uso da palavra diz que há

dificuldades iniciais da mãe compreendero que aconteceu, e que ela

demorou para compreender que ela própria quase morreu, que a

Amora tinha nascido, e depois aceitar a se relacionar com ela. Com

certeza, tem mães que não conseguem, mas no HC Criança, as mães

tem todo apoio profissional, inclusive, que o apoio psicológico é

fundamental para a construção do relacionamento mãe-bebê

Res. ...CahSA. o
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prematuro. A rede de apoio ofertada à mãe para que ela consiga

permanecer na UTI, de forma saudável, é importante. Quanto ao

processo de ordenha, Agda Dias diz que a produção de leite está

relacionada com a saúde emocional da mãe e há condições adversas

na UTI, para que a manutenção da produção de leite ocorra. Porém, o

contato com o bebê, por meio da técnica do Canguru, estimula a

produção de leite. A amamentação na prematuridade não é algo

impossível. Amora começou a mamar com 3 meses e parou com um

ano e oito meses. Este é um caso de sucesso, pois somente depois o

médico prescreveu uma fórmula, porque como sequelas das

intercorrências de um prematuro extremo, Amora tem paralisia

cerebral, e foi necessário entrar com a fórmula, para que ela tivesse

ganho de peso. A imunidade de um prematuro é diferente de uma

criança nascida a termo, ela é mais fragilizada, e o leite materno é

importante para gerar imunidade. A eclâmpsia evolui muito rápido e,

devido a excelência do atendimento que recebi, estou viva, e a Amora

teve todo suporte necessário para um prematuro extremo. O suporte

que recebi pela equipe de profissionais auxiliou no desenvolvimento

da maternidade, na produção do leite e na construção de uma família.

Todo desenvolvimento a Amora foiacompanhado por mim: atroca das

fraldas, a aferição da temperatura, eles me ensinaram a trocar a sua

posição na incubadora. Após a alta, Amora foi encaminhada para o

Centro de Estimulação e Reabilitação (CER), onde foi realizado

reabilitação para crianças em grupo. E as crianças identificadas com

algum tipo de atraso, como no caso da Amora, são encaminhadas para
um protocolo. O diagnóstico precoce de paralisia, permitiu o rápido

C.M.R.P.
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tratamento. Há mães de bebês prematuros, que descobrem
:

a paralisia

cerebral em seus filhos com idade mais avançada, 2-3 anos de idade,

e o processo de aceitação do diagnóstico é mais complexo, pois é

preciso compreender, aceitar e depois fornecer à criança aquilo que
ela precisa. Se não houvesse todo apoio via SUS (Sistema Único de

Saúde), pediatra, neurologista, endocrinologista, não sei o que seria, o

apoio concentrado permitiu maior qualidade de vida para criança e

para sua família.

Vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra,

apresenta a Sra. Lilian Aparecida Sacutti Luchesi, e diz que as

discussões desta CEE é sobre a proposição de uma política pública para

que as mães de bebês prematuros em situação de vulnerabilidade

tenham acesso a estes serviços no HC criança ou em outras unidades

de saúde, e que em reuniões prévias, foi sugerido a possibilidade de

se estender o benefício de transporte coletivo para mães de bebês

prematuros.

No uso da palavra, a Sra. Lilian Aparecida Sacutti

Luchesi fala que primeiramente gostaria de esclarecer que a Seção de

Programas para Pessoas com Deficiência é um serviço para atender
munícipes que buscam cartão eletrônico especial, selo de

estacionamento e transporte para cadeirantes severos. No entanto,

no caso do cartão eletrônico, ele é exclusivo para pessoas com

deficiências. Anteriormente, houve algumas distorções no

fornecimento deste cartão, pois na gestão anterior, foi promulgada

uma lei que dava direito à algumas pessoas, porém, após três meses,
esta lei foi considerada inconstitucional, mas ainda assim, o
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fornecimento destes cartões irregularmente, foi mantido. Quando

assumi o serviço no SPPD,a pedido do Dr. Carlos Cezar Barbosa, então
secretário da Assistência Social e Vice-Prefeito, me foi orientado a

seguir o estatuto da pessoa com deficiência e, assim, foi necessário
fazer distinguir doença de deficiência. No caso da mãe que vai até o

hospital visitar seu filho, esta visita não se enquadra noscritérios para

o recebimento do benefício do transporte, que atende

especificamente pessoas com deficiência. Estas questões estão afetas

a todo atendimento da saúde e a questão do transporte é de uma

grande complexidade. No seu entendimento, deveria haver um

complemento do conjunto de ações para que a mãe tenha contato
contínuo com o bebê durante o período de internação hospitalar. Há

uma dificuldade grande de respeitar os direitos de uma pessoa com

deficiência e um prematuro ainda não tem por definitivo um

diagnóstico de deficiência inicial. O transporte da mãe ou familiar,

desprovidos de recursos financeiros, entra na questão do tratamento
da criança internada e foge do âmbito da pessoa com deficiência.

No uso da palavra, a vereadora Glaucia Berenice,
fiz que foi um bebê prematuro, nasceu com 1.6Kg e foi tratada pelo
Dr. Luiz Carlos Raia no Hospital das Clínicas, porque sua mãe teve pré-

eclâmpsia e ela, em sua gravidez, também. De fato, a prematuridade

pode acontecer e é preciso definir as políticas públicas para que se

tenha a construção de mecanismos que se complementem com a

interligar, mas não pode haver transferência de responsabilidades.
Glaucia Berenice pergunta: Há algum caminho que você possa apontar
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para a comissão, frente ao desafio do transporte das mães dos bebês

prematuros?

Com o uso da palavra, Lillian Sacutti comenta que
nas reuniões de rede do CRAS, com representantes da Secretaria da

Saúde, Secretaria da Educação, alguns representantes do CAPS, que é

um serviço de Saúde Mental, relataram que devido a remodulação do

serviço do cartão eletrônico, muitos pacientes do CAPS tiveram o

cartão cancelado. E muitas pessoas usufruem de um direito que elas

não tinham e, em virtude do deferimento, eles estão conversando com

os pacientes a respeito disto.

Glaucia Berenice, no uso da palavra anuncia a

chegada à reunião dos vereadores Luciano Mega e João Batista, que
estavam em outros compromissos externos e pede para Lillian

retomar a resposta à sua pergunta para o conhecimento dos

vereadores.

No uso da palavra, Lilian Sacutti, repete a

introdução de sua resposta, e continua esclarecendo, que a Secretaria

de Assistência Social, representa cerca de 2,11% do orçamento, o que
é muito pouco,e não há recursos para abarcar mais esta demanda. De

alguma forma, a Secretaria da Saúde deve incluir na planilha de

despesas este valor em seu orçamento, porque as pessoas com

transtornos mentais estão faltando das consultas e a falta de recurso
do transporte, via cartão eletrônico, torna-se mais oneroso, uma vez

que as equipes dos serviços precisam em alguns casos, ir até este

paciente para administrar a medicação pois, caso contrário, este
M.
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paciente pode surtar. A Saúde está protelando discutir isto
»

há muito

tempoe transfere a problemática para a Assistência Social, que não

tem como abarcar e, como o nome diz, o paciente não é usuário da

Assistência Social, e sim da Saúde. O que seria o orçamento de

R$120.000,00 anual para a Saúde? Seria interessante fazer um estudo

sócio-econômico para avaliar os pacientes,pois a Saúde precisa buscar

caminhos.

No uso da palavra, vereadora Glaucia Berenice

enfatiza, aos vereadores João Batista e Luciano Mega, sobre a riqueza

de conteúdo obtido no depoimento da Sra. Agda Dias.

O vereador Luciano Mega, no uso da palavra,

agradece o convite por participar desta comissão de estudos, e aos

presentes, e justifica seu atraso em virtude de compromissos prévios.

Ele fala que conheceu a Sra. Agda Dias e a Amora em eventos

anteriores e pelo fato de Agda Dias hoje ser uma influenciadora digital.

Diz que, a Assistência Social tem recurso reduzido e a reestruturação
do transporte gratuito não foi inicialmente avaliado de forma

criteriosa. O melhor caminho para obtenção do transporte para as

mães de prematuros internados, para amamentação e cuidados,

deveria ser via Secretaria da Saúde, que tem orçamento maior quea
Assistência Social. E que o controle deste transporte seja realizado

pelos gerentes dos serviços de saúde.

O vereador João Batista, no uso da palavra, saúda

os membros da Comissão Especial de Estudos e os presentes, diz que
hoje esteve em atividades anteriores, mais especificamente na

Res. “yalãeosemeesa 39
FI,



*t Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estadode SãoPaylo

Comissão de Estudos da Mata Santa Tereza. Na última reunião,

conversamos sobre os vales transportes serem administrados pelos

gerentes das unidades. Os valores investidos para isto, seriam baixos

frente aos benefícios que isto traria.

Glaucia Berenice, no uso da palavra, pergunta a

Sra. Agda Dias sobre quais serviços de assistência médica, que a sua

filha recebeu.

Agda Dias, no uso da palavra, diz que sua filha

Amora, permaneceu internada 111 dias no HC criança, toda

medicação, a cirurgia no olho. Após a alta médica, Amora foi

encaminhada para o CER (Centro de Estimulação e Reabilitação), onde

foi assistida por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga,

pediatra, neurologista. Na reabilitação, Amora recebeu órteses, foi

realizado o pedido de cadeira de rodas pelo SUS, masa fila é enorme,

e a família comprou uma cadeira de rodas que foi adaptada pelo SUS.

Todos os equipamentos que uma pessoa com deficiência precisa, são

caros. Uma órtese articulada para mão custa R$500,00, o parapodium

inicia no valor de R$800,00, uma cadeira de rodas, a partir de

R$2500,00, um andador é equivalente a R$32.000,00 (sic). Fez

aplicação de toxina botulínica com o neurologista, todos os exames

clínicos foram realizados via HC. Há um tempo de protocolo paraafila
andar, 9 meses de reabilitação e depois tem alta. É um tratamento

muito bem colocado e de informações e orientações para os pais.

No uso da palavra, Glaucia Berenice pergunta se a

estrutura disponibilizada no HC Criança, e o processo de atendimento
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do HC Criança, é um treinamento para as mães de bebê prematuros
no pós-alta?

No uso da palavra, Agda Dias diz que sim, que todo

este processo pois dá segurança, porque prepara as mães. E que,
mesmo indo de carro, o custo do transporte é elevado para ospais, e
a mãe da criança precisa abdicar de sua carreira profissional para estar
na UTI neonatal e, consequentemente, a renda da família cai. Agda

Dias afirma que o custeio do transporte para as mães de bebês

prematuros é baixo, em virtude dos benefícios a serem conquistados,
e agora era momento de pôr as ações no papel.

O vereador Luciano Mega, no uso da palavra

retifica, que o prematuro deve ser cuidado pela Saúde, mas,a partir
do momento que há identificação de uma deficiência, aí, ele pode

passar para os Programas do SPPD, e faz um alerta, dizendo que
andadores deveriam ser proibidos no Brasil para crianças saudáveis.

A Sra. Lillian Sacutti, fala que os bebês prematuros
atendidos pelo CER ou NADEF, são orientados a procurarem o SPPD

quando chegam. Faz parte da orientação destes serviços, pois precisa

ter o CID característico daquele quadro clínico, e estes, já tem o direito

garantido. E de acordo com a situação, o médico, inclusive pode pedir

dois acompanhantes,e isto é colocado no cartão da pessoa.

No uso da palavra, a vereadora Glaucia Berenice

encaminha a reunião para encerramento e passa a palavra as

convidadas do dia e aos vereadores, para realizarem suas
considerações finais.
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A Sra. Agda Dias, no uso da palavra, agradece o

empenho dos membros da Comissão de Estudos por buscar auxiliar a
condição financeira de uma família em um momento crítico, a questão
da amamentaçãoe diz que sem a presença das mães na UTI neonatal,
a equipe de profissionais é desmotivada e subutilizada.

A vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra,

ressalta que a explanação de Agda Dias foi uma maneira de visualizar

os aspectos maternos deste processo.

No uso da palavra, o vereador Luciano Mega,

parabeniza a Sra. Agda Dias, e afirma que ela é um modelo a ser
seguido quanto aos cuidados e amamentação de um bebê prematuro.

A Sra. Lilian Saccuti, no uso da palavra, parabeniza
Agda Dias por seu desempenho enquanto mãe de uma bebê

prematuro e faz votos de que tenha forças para concluir sua jornada
com a Amora, com muito amor, e deseja que Deus a sustente nesta
missão, para que tenha lucidez e coragem para continuar sendo

exemplo para outras mães. Lilian agradeceu o convite e a

oportunidade de participar da reunião desta comissão de estudos, pois
pode esclarecer as funções dos serviços do SPPDe lembrar que o valor
do transporte das pessoas com deficiência e dos idosos é custeado

pelas pessoas que usam o transporte público e não é justo que este
direito seja utilizado erroneamente.E, comodisse o Dr. Barbin, eles do

SPPD estão dispostos a garantir o direito da pessoa com deficiência.

Os demais casos, deverão buscar solução na saúde.

CM.R.P.
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agradece, a oportunidade de poder participar desta comissão de

estudos, e diz que é um defensor da vida, ainda que ela dure 2 ou 3

dias, fala que as palavras convencem, mas o testemunho,arrasta, e

que a Sra. Agda Dias, é um destes exemplos, pois cumpre os deveres

de pais, pois neste processo, há até perdas profissionais, e se coloca à

disposição de ouvir e juntos, realizar a proposição de caminhos.

A vereadora Glaucia Berenice, no uso da palavra,

agradece a Sra. Agda Dias, por compartilhar suas experiências na

maternidade de um prematuro, agradece também a Sra. Lillian Saccuti

por seu empenho por aquilo que é justo, e aos vereadores João Batista

e Luciano Mega, por serem parceiros de trabalho nesta comissão. E diz

que gostaria de encerrar a reunião citando um pensamento de Viktor

Frankl: “Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la; quando
não é favorável devemos transformá-la e quando não pode ser

transformada, devemos transformar a nós mesmos”. Glaucia Berenice,

diz a Agda Dias, que a maternidade da Amora é uma situação que ela

não poderia transformar, mas que esta maternidade, a transformou

em uma nova Agda. Fala ainda que está muito agradecida de poder
ouvi-la hoje, trouxe muita clareza. Não havendo mais nada a tratar, a
vereadora Glaucia Berenice, declarou encerrada a presente reunião.

6. DADOS OBTIDOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE ASSISTÊNCIA
AOS PREMATUROSDE RIBEIRÃO PRETO
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A partir das informações solicitadas por meio de

ofícios encaminhados ao HC da Criança, Hospital Santa Casa e Hospital

Santa Lydia, obteve-se os dados resumidos nas tabelas abaixo.

Tabela 1 Informações Sobre os Serviços de Assistência aos Bebês
Prematuros de Ribeirão Preto

HC- Criança |

| Número de Leitos para internação de bebês|10 7 43
| prematuros

Número de prematuros internados em 2018.|150 22 243

| Tempo médio de internação na UTI Neonatal|19 30 37,5
em 2018 (em dias)
Número de mães residentes em Ribeirão|111 8 104
Preto (2018)
Número de mães não residentes em Ribeirão|39 14 139

| Preto (2018)
Estimativa do número de mães de bebês|142 8 106
prematuros que acompanharam seus bebês
com regularidade no período de internação
(2018)
Estimativa do número de mães de bebês |*137 |8 50
prematuros residentes em Ribeirão Preto que|107acompanharam seus bebês com regularidade
no período de internação (2018)

* Suspeita-se que houve ocorrência do erro de digitação no preenchimento
de dadosda tabela.

Tabela 2 — Motivos do Absenteísmo Materno Durante a Internação na UTI Neonatal

Hospital Santa Casa ad HC- Criança
- Questões de locomoção Em relação as mães não|-- Questão financeira, algumas mães

residentes no município de|referem situação de desemprego
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- Dificuldades em relação aos
cuidados com os demais filhos.
- Moradoras de outras cidades
- Dificuldades financeiras.

Ribeirão Preto, uma das
dificuldades é em relação ao
meio de transporte.

- A grande maioria não tem
condições financeiras para
visitas diárias.

- Falta de apoio familiar: não ter
com quem deixar os outros filhos e
como dividir as atribuições
domésticas.
- Alta vulnerabilidade social: mães
adolescentes, dependentes
químicas e em situação de rua. Em
alguns casos, dificuldade do Serviço
Social na localização de familiares
para convocação e
acompanhamento da internação do
bebê.
- Nos casos da falta da permanência
à noite, algumas mães citam que a
poltrona oferecida é pouco
confortável, pois não tem apoio
para os pés.

Tabela 3 — Auxílio Ofertado às Mães de Bebês
Vulnerabilidade Social pelo Serviço Social Hospitalar

Prematuros em Situação de

Hospital Santa Casa| - HC- Criança

Secretaria Municipal de
Saúde/UBS.
Quando necessário, contato
com as prefeituras de outros
municípios.

Vale transporte cedido pela 0 hospital recebe da Secretaria|A Liga de Assistência ao Paciente
Municipal de Saúde, 50 vales|(LAP) dispõe de uma quantidade
transportes por mês e estes são|limitada de vale-transporte,
destinados para|devido a isso, é oferecido a
acompanhantes e/ou pacientes|ajuda com o vale transporte
em geral que se encontra em|somente para as mães que estão
situação de vulnerabilidade
social.

amamentando.

Pela análise dos dados hospitalares dos serviços
de assistência à saúde aos bebês prematuros no ano de 2018, foi

constatado que a cidade de Ribeirão Preto possui cerca de 60 leitos para

internações nas UTIs Neonatais, para atendimento de Ribeirão Preto e

região. Apenas em 2018, foram realizadas 415 internações, com duração
média de 28, 83 dias. Observou-se, que os casos clínicos mais graves, onde
há maior tempo de internação hospitalar, são direcionados ao Hospital das
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Clínicas. Estima-se que, em 2018, 61,68% das mães de bebês prematuros
acompanharam seus bebês com regularidade durante a internação. No

caso das mães de bebês prematuros residentes em Ribeirão Preto, 74%

acompanharam com constância seus filhos no período de internação,
consequentemente 26% das mães de Ribeirão Preto não tiveram

oportunidade de acompanhar seus bebês no período de internação.

7. DAS VISITAS AS UTIS NEONATAIS DE RIBEIRÃO PRETO

Foram realizadas vistas aos Serviços de Assistência à

Saúde de prematuros da cidade de Ribeirão Preto, a saber: o HC Criança,
Hospital Santa Lydia, e Hospital Santa Casa.

No dia 09 de abril de 2018, os vereadores Glaucia

Berenice e João Batista, foram ao Hospital Criança para conhecer os
serviços de assistência à saúde para os prematuros, juntamente com a Dra.

Marcia Soares de Freitas Motta, coordenadora do Programa de Saúde da

Criança e do Adolescente do município de Ribeirão Preto. Na ocasião, os
vereadores foram recepcionados pela Dra. Walusa Ferri, que conduziu a

visita nas dependências da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade
de Cuidados Intermediários Neonatais e sala de coleta de leite.

Nesta visita, foi observado que estas unidades do HC

Criança, foram estruturalmente adequados com equipamentos de alta

tecnologia e custo, para a assistência integral dos prematuros e suas mães.
A Dra. Walusa Ferri, ressaltou que toda estrutura material e recursos
profissionais destas unidades encontra-se subutilizada, uma vez que os
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entre outros, não podem atingir sua potencialidade máxima, uma vez que
a maioria das mães dos bebês prematuros não conseguem ir as unidades
para permanecerem com seus bebês, e o principal motivo disto ocorrer, é
a falta de recursos financeiros para custear o transporte.

Na visita à Unidade de Terapia Intensiva, que conta com
cerca de 20 leitos, em apenas dois destes, a mãe estava junto ao seu bebê,
e estas não eram da cidade de Ribeirão Preto e puderam vir devido ao
transporte realizado por meio de ambulâncias derivadas de seus municípios
de origem.

A presença da mãe junto ao seu bebê prematuro na UTI

é fundamental para seu desenvolvimento, pois na UTI, os toques realizados
pelos profissionais de saúde, são toques dolorosos, enquanto que o toque
materno, é um toquee afeto, aconchego e de amor. Além disto, existe a

importância maior da mãe permanecer na UTI, para que receba todas
orientações para estimular a produção e a manutenção do leite materno,
que é primordial para auxiliar o desenvolvimento e recuperação do bebê. O
leite materno ordenhado, é adequadamente processado e armazenado
para ser dado ao bebê em condições seguras. Na ocasião, a Dra. Walusa
demonstrou aos vereadores, que a geladeira de armazenamento do leite

materno, estava quase vazia, devido a ausência das mães.
A presença da mãe dos bebês na Unidade de Terapia

Intensiva, além de sua importância para criar os vínculos maternosde afeto
e amamentação, tem a relevância de se ofertar uma rede de suporte para
estas mães, que estão lidando com um período estressante por medo dos
riscos de perda de seu bebê, com assistência psicalógica entreQuiLas, queC.M.R
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são essenciais para a produção e manutenção da produção do leite materno

após a alta hospitalar.

O contato mãe e bebê prematuro é fundamental para

seu desenvolvimento e, quando isto não ocorre, a produção materna de

leite é interrompida e, no pós alta, estes bebês terão o aleitamento

materno, que é o padrão, substituído por fórmulas lácteas, que são

financeiramente mais onerosas para as famílias, que se já não possuem

recursos para custear o transporte público,irão requerer a manutenção da

dieta de seus filhos do Poder Público, além de futuramente comprometer

o surgimento intercorrências que poderão somar para o surgimento de

danose desenvolvimento de doenças crônicas e metabólicas na vida adulta

destes bebês comoalergias, obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias e

hipertensão arterial.

Ao final desta visita, a vereadora Glaucia Berenice, sugeriu a

realização de uma nova visita a estas unidades do HC Criança, com

representantes da direção do Consórcio Pró-urbano e da TRANSERP, no

sentido de sensibilizar o Poder Público sobre estas questões.

Assim, no dia 22 de maio de 2018, foi realizado uma segunda

visita ao HC criança, com a presença dos vereadores Glaucia Berenice, João

Batista, tendo como representantes da TRANSERPoSr. José Mauro Araujo,

Técnico de Operações e o Gestor do Consórcio Pró-Urbano, Sr. Gustavo

Vicentini.

A Dra. Walusa Ferri, apresentou as dependências dos serviços

de assistência aos prematuros e também apresentou as dependências do

Centro Obstétrico. Após a visita a estas unidades, a Dra. Walusa Ferri

explanou sobre a subutilização do potencial do hospital na assistência aos
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prematuros, devido à carência da permanência das mães na UTI e seus
impactos no desenvolvimento dos prematuros, bem comoa incoerência de
valores gastos a serem investidos no transporte urbano da mãe até o
hospital, em relação ao gasto público em saúde futuro, com o cuidado a

saúde dos bebês prematuros, em relação à aquisição de fórmulas lácteas.
O Sr. José Mauro Araújo, representante da TRANSERP, afirmou

que ficou sensibilizado com a causa, mas afirmou que não existe previsão
legal no momento, para este atendimento. Porém, esta demanda seria
levada à Diretoria da TRANSERP para que possa analisar as possibilidades
de incluir isto, de alguma formae, pela falta de previsão legal, não há como
garantir isto neste momento.

O Sr. Gustavo Vicentini, gestor da Pró-Urbano, disse que
encaminharia o caso para a diretoria da Pró-Urbano e também iria aguardar
a análise da TRANSERP sob a questão da legalidade dos vale transportes.

Imagens das Visitas ao HC Criança
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Figura 2 — UTI Neonatal sem a presença da mãe. Foto: Thaísa Conrado

Figura 3 — Visita ao HC Criança com representantes da Transerp, Pró-Urbano, Dra.

Walusa Ferri e vereadores Glaucia Berenice e João Batista. Foto: Thaísa Conrado
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A visita a UTI neonatal do Hospital Santa Lydia, foi realizada no
dia 15 de fevereiro de 2019, quando os vereadores Glaucia Berenice, João
Batista e Luciano Mega, foram recebidos pelo Diretor do Hospital Santa
Lydia, Dr. Walther Oliveira Campos Filho. Foi constatado que o Hospital
Santa Lydia, possui 7 leitos de UTI Neonatal. Como constatado nas demais
unidades visitadas, foi verificado que o transporte oferecido pela Prefeitura
Municipal às mães não é suficiente para não cobrir toda a demanda
existente. E que se faz necessário implementar medidas para a

humanização do atendimento aos prematuros durante o período de
internação, e isto depende da presença de sua mãe, que por sua vez
dependente do seu transporteaté a Unidade Hospitalar.

Imagens das Visitas ao Hospital Santa Lydia

Figura 4. UTI Neonatal do Hospital Santa Lydia — Fonte: Vídeo TV Câmara
Foto: Thaísa Conrado
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Figura 5. Visita a UTI Neonatal do Hospital Santa Lydia
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Por último, foi realizado a visita ao Hospital Santa Casa, na
data de 03 de maio de 2019 no período da manhã, quando os vereadores
Glaucia Berenice, João Batista e Luciano Mega foram recepcionados pela
Sra. Zuleica Parizi Beraldi, enfermeira responsável pela UTI neonatal.

Nesta unidade de Saúde, os vereadores foram conduzidos a

conhecer a estrutura da UTI Neonatal, bem como a Sala de ordenha. Foi

verificado que a estrutura e os equipamentos da UTI Neonatal são de
primeiro mundo, demonstrando a alta qualidade na assistência aos
prematuros. Nesta unidade foram observadas questões comuns às
Unidades Neonatal previamente visitadas no HC Criança, como a

dificuldade de acesso das mães ao acompanhamento dos bebês
prematuros por falta de vale transporte, bem como a carência de uma
estrutura de apoio na própria comunidade, isto é, quem cuida de seus
outros filhos, enquanto ela permanece na UTI. A comissão de estudos tem
pensando em uma política pública que possa atender estas demandas de

suporte às mães, seja no cuidado da família, para ela dispor tempo para
poder vir e estar aqui no hospital, mas também a questão do vale
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transporte e há a compreensão clara de que Ribeirão Preto precisa de uma
política pública que oferte este suporte para garantir que a criança tenha
assistência à saúde, mas também tenha cuidado de amor, tenhaocalor da
presença da mãe, que é fundamental para a afetividade, que é um dos

pilares para dar sustentabilidade para esta criança a longo prazo.

Imagens da Visita Realizada no Hospital Santa Casa

Res,Cote

Figura 6 — Vereadores Glaucia Berenice, João Batista e Luciano Mega

no Hospital Santa Casa. Foto: Thaísa Conrado

Figura 7 — UTI Neonatal do Hospital Santa Casa, evidenciando a ausência
das mães. Foto: Thaísa Conrado
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Figura 8 — Vereadores Glaucia Berenice, João Batista e Luciano Mega
no Hospital Santa Casa. Foto: Thaisa Conrado

Figura 9 — VereadoresGlaucia Berenice, João Batista, Luciano Mega com
parte da Equipe Técnica da UTI Neonatal do Hospital Santa Casa.
Foto: Adriana Januário
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8. DAS CONCLUSÕES

Cumpriu a esta CEE, analisar e viabilizar Programas
de Assistência às Mães de Bebês Prematuros na Cidade de Ribeirão
Preto.

Desta forma, foram realizadas oitivas de
profissionais dos serviços públicos de assistência à saúde de
prematuros, de profissionais técnicos da área de Assistência Social,

representante das mães de bebês prematuros, levantamentos
estatísticos sobre prematuridade e diligências às UTIs Neonatais
públicas de Ribeirão Preto.

Mediante os dados obtidos das oitivas, das
diligências e dos estudos elaborados sobre o tema, destacamos, a

seguir, as conclusões enumeradas:
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1. Segundo o Relatório de Ação Global Sobre

Nascimento Prematuro (2012) da Organização Mundial de Saúde, o

Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos pré-

termo, o que aponta para uma necessidade de ações estratégicas para

redução deste cenário, uma vez que o desafio estabelecido para países

com taxa de mortalidade neonatal maior ou igual a 5 por mil

nascimentos vivos, pela Organização Mundial de Saúde, é de reduzir

em 50% a mortalidade dos bebês pré-termo entre 2010 e 2025.

2. A cidade de Ribeirão Preto, nas últimas

décadas, tem empreendido esforços e obtido êxito na redução da taxa

de mortalidade neonatal, conforme indicam o gráfico e a tabela abaixo.

Porém, segundo a Fundação SEADE, em 2017, a taxa de mortalidade

neonatal de Ribeirão Preto foi equivalente a 6,2 óbitos par cada mil

nascidos vivos, o que enquadra o município de Ribeirão Preto dentro

do desafio de reduzir em 50% a taxa de mortalidade neonatal até 2025,
conforme previu o Relatório de Ação Global Sobre Nascimento

Prematuro da ONU em 2012 da Organização Mundial de Saúde (ONU).

Segundo o DataSUS, no ano de 2017, foram 77 casos de mortes de

crianças até um ano de idade em Ribeirão Preto. Vale ressaltar que,
neste ano, o aumento da mortalidade infantil em crianças com até um

ano de idade, pode ter sido acrescido pela interferência das infecções

com o Zika virus.
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3. Na cidade de Ribeirão Preto, no ano de 2018,
cerca de 26% das mães de bebês prematuros não puderam acompanhar
seus filhos durante o período de internação, sendo que, os principais
motivos para o absenteísmo materno foram: alta vulnerabilidade social,
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mães adolescentes, dificuldades financeiras e ausência de estrutura de
apoio para cuidar dos demais filhos.

4. De acordo com os depoimentos colhidos nas
oitivas e diligências dos profissionais técnicos das áreas da Assistência à
Saúde dos prematuros, bem como da área de Assistência Social, verificou-
se que o município de Ribeirão Preto possui uma rede de atenção aos
prematuros composta por recursos humanos altamente qualificados e com
recursos estruturais e materiais de excelência. Porém, todosestes recursos
disponibilizados estão subutilizados, uma vez que, constatou-se que a
maioria das mães de bebês prematuros de Ribeirão Preto que são
impedidas de permanecerem junto aos seus filhos no período de internação
devido, à restrições financeiras para custear o seu transporte. E que isso
afeta de forma significativa o desenvolvimento pleno e a recuperação
destes bebês, principalmente pela questão do aleitamento materno, que é
fundamental para o amadurecimento dos prematuros, por promover seu
desenvolvimento, por induzir imunidade passiva, prevenir doenças e
complicações típicas aos prematuros, bem como doenças crônicas e
transtornos mentais na vida adulta.

5. O aleitamento materno, é estimulado no contato
físico entre mãe/bebe, que é proporcionado na prática da técnica Canguru.
Além dos benefícios anteriormente citados, a produção e manutenção da
produção do leite materno, durante o período de internação de um
prematuro, representa ganho nos aspectos de saúde para o bebê e sua
mãe, bem como na economia de recursos financeiros públicos, uma vez que
ao receber alta, este bebê prematuro, não necessitará do uso de fórmulas
lácteas, normalmente prescritas pelos pediatras, quando a mãe de um bebê
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físico entre mãe/bebê, ocasionado durante o período de internação.
Quanto ao aleitamento materno, o PALMA ( Programa de Aleitamento
Materno) desenvolve ações de prevenção, promoção e estímulo ao
aleitamento materno, bem como no atendimento das intercorrências e,
desta forma, contribui para diminuir a morbimortalidade infantil e o
desmame precoce, por meio do uso de protocolos padronizados,
oferecendo atendimento em todas as Unidade de Saúde e nas Unidades
Básicas e Distritais de Saúde. De forma rotineira, o Programa Palma
desenvolve nas Unidades de Saúde:

- Atendimento às queixas referentes ao Aleitamento Materno;

- Realização devisitas domiciliares ao binômio mãe-filho, priorizando
Os recém-nascidos de risco (crianças, prematuras, crianças com
dificuldade de sucção, criança com fissura e fenda palatina) e casos
onde a mãe apresenta mamilos malformados, que tiveram alta
hospitalar com dificuldade no aleitamento materno, mães
adolescentes e mães de idades mais avançadas.

6. Foi detectado que, no município de Ribeirão
Preto, não há nenhum programa de custeio ou auxílio ao transporte
específico para as mães de bebês prematurosde baixa renda, para queelas
acompanhem seus filhos durante o período de internação e também
tenham acesso a todo potencial que as equipes de saúde podem ofertar
para estas mães, dando-lhes o suporte para a produção e manutenção do
leite materno, capacitando-as para o pós alta, além de ofertá-las cuidados

çoGlMim reocas
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7. Observou-se quea Secretaria Municipal de Saúde
disponibiliza cerca de 1000 - 1200 vales transportes, para as Unidades de
Saúde. Estes, sob a gestão do Gerente da Unidade, são utilizados para o
transporte de pacientes carentes. O número de vales transportesé irrisório
perto da demanda existente e as mães de bebês prematuros que
necessitam de aporte para otransporte, ficam diluídas entre esta demanda,
e, consequentemente, a maioria delas não podem ser contempladas.

8. A Seção de Programas para Pessoas com
Deficiência atende com o cartão de transporte gratuito, somente após o
diagnóstico médico de deficiência de um bebê prematuro.

9. O município de Ribeirão Preto, não possui uma
política pública relacionada ao apoio financeiro para transporte público
destinada para gestantes de risco, ou para mães de bebês prematuros,
como existe no município de São Paulo, que adotou o Programa Mãe
Paulistana.

10. Constatou-se que parte das mães de bebês
prematuros de Ribeirão Preto são mães adolescentes, oriundas dosbairros
Jardim Aeroporto e Parque Ribeirão Preto e com menor grau de
escolaridade e menor adesão ao pré-natal. A gravidez na adolescência, por
si, é um fator de risco para a prematuridade. É importante, destacar, que
adolescentes (15-19 anos), representam 11% dos nascimentos de
prematuros no mundo. Estas não estão fisicamente preparadas para a
gravidez. Adolescentes são mais propensas de ter múltiplos fatores de risco
para gravidez adversa, além de ser socialmente desfavorecidas e ter taxas
mais altas de infecções sexualmente transmissíveis. Embora a adolescência
seja um período no qual ocorrem mais gravidezes de risco, ela proporciona
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uma oportunidade única para influenciar o desenvolvimento de
comportamentos saudáveis desde cedo. Constatou-se que 1 a cada 5

adolescentes grávidas, reportaram terem sido abusadas na gravidez. A

violência contra adolescentes e mulheres não resulta apenas em
consequências físicas, psicológicas e reprodutivas, mas também está
associado à prematuridade e baixo peso ao nascimento (Krug et. al, 2002).
As adolescentes em particular, são mais prováveis de experimentar
violência que a mulher adulta e são menos prováveis para procurar cuidado
ou suporte durante a gravidez.

11. O custeio do transporte das mães de bebês
prematuros internados traria um ganho significativo à saúde dos
prematurose aos cofres públicos, pela economia dos gastos relacionadosà
aquisição de fórmulas lácteas para bebês prematuros oriundos de famílias
em situação de vulnerabilidade, uma vez que, constatou-se que em torno
de 26% das mães de bebês prematuros residentes de Ribeirão Preto,
apresentaram restrições financeiras para realizarem o custeio do

transporte público até a unidade hospitalar durante o período da
internação. Sem dúvidas, esta política pública contribuiria para a redução
da taxa de mortalidade neonatal municipal, favorecendo ao município de
Ribeirão Preto, atingir a meta prevista pela Organização Mundial de Saúde.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos desenvolvidos por esta Comissão Especial
de Estudos, demonstrou que sob o tema prematuridade há uma
complexidade de fatores envolvidos, apontando para a necessidade de
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prematuridade e progressos para assistência aos bebês prematuros e suas

mães. Diante dos apontamentos realizados nas conclusões obtidas, a

comissão desta CEE propõe as recomendamos abaixo:

1. Como prevenção ao nascimento de bebês prematuros, se faz

necessário garantir e ampliar o acesso e provisão para o cuidado antes,

durante e após a gravidez, por meio de legislação e política para

promover acesso universal à pré-concepção, serviços pré-natal,

incluindo planejamento familiar e garantir os direitos das mulheres

grávidas.

2. Ênfase no desenvolvimento de programas e projetos de educação

reprodutiva para adolescentes, e com prioridade para dos bairros

Jardim Aeroporto e Parque Ribeirão Preto além dos seus entornos

para promover o empoderamento das meninas bem como o cuidado

da saúde da mulher e seu parceiro, pois isto aumenta as chances da

mulher e seu bebê serem saudáveis e sobreviverem. Para esta ação,

sugerimos a prioridade para a execução da Lei Nº 13.804 de

01/06/2016 — que estabelece as Diretrizes de Saúde do Adolescente

no Âmbito do Município de Ribeirão Preto e dá Outras Providências,

que tem como objetivo fomentar as atividades: Casa do Adolescente,

Projeto Janela, Balada da Saúde e Programa Parceiros do Futuro entre

outros.
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- Indicamos à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, criar e

regulamentar o Fundo Municipal de Assistência às Mães de bebês

prematuros.

. Indicamos ao Poder Executivo Municipal formalizar nas peças

orçamentárias municipais, previsão de diretrizes, metas e orçamento

específico para o custeio de Programas destinados para o transporte

público de mães de gravidez de risco e de bebês prematuros de baixa

renda;

. Indicamos à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, incluir no

orçamento da Secretaria da Saúde, despesas relacionadas ao

transporte público de mães de bebês prematuros.

. Indicamos à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto realizar a

reabertura da sala de espera e amamentação do Hospital Santa Lydia.

. Sugerimos ao Conselho Municipal de Diretos das Crianças e dos

Adolescentes, avaliar a possibilidade de realizar a abertura de editais

de chamamento para seleção de organização da sociedade civil

interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a

execução do transporte de mães de bebês prematuros internados em

situação de vulnerabilidade.

. Sugerimosque todas os Hospitais com UTI Neonatal, tenham estrutura

física e mobiliária para acolhimento das mães de bebês prematuros,

durante o período de internação.
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Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2020. Flud tereenas

Vereador Luciano Ia
Membro

Vereador Mari o Sampaio

Membro
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