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SEÇÃO I

A Casa de Maria, instituição especia-
lizada em partos da Secretaria da Saúde,
acaba de completar dois anos.
Localizada no Hospital Geral de Itaim
Paulista, zona leste, oferece serviços
diferenciados e gratuitos para gestantes,
como quartos exclusivos, banheiras de
hidromassagem e técnicas modernas de
parto humanizado.

A atual infra-estrutura suporta até
230 partos por mês, porém, têm sido rea-
lizados, em média, 100. "Apesar de dis-
por de atendimento e condições adequa-
das, o espaço ainda é subutilizado pelas
gestantes em razão do desconhecimento
de médicos e mulheres sobre a existência
do local", afirma Carlos Alberto Panegua
Ferreira, diretor do hospital.

A Casa de Maria foi planejada para
atender às gestantes durante a chegada
do bebê. Tem quartos equipados com
barras para exercícios de estimulação,
além da presença constante de uma
enfermeira obstetra, que acompanha a
mãe até o rompimento da bolsa com a
criança. A família tem acesso à gestante

Casa de Maria oferece atendimento
gratuito para gestantes da capital
Desconhecida da maioria da população, 
instituição proporciona serviços diferenciados 
e gratuitos para mães da zona leste

durante todo o trabalho de parto e
pode, inclusive, recepcionar o recém-
nascido na hora do nascimento.

Sala de conforto - Depois do parto, o
bebê é colocado junto à mãe para
incentivar a amamentação e recebe seu
primeiro banho de imersão, que é dado
por um familiar. Depois é levado para
uma sala de conforto e a mulher, para
um quarto coletivo. 

Em média, parturientes e filhos
ficam apenas 12 horas na Casa de
Maria, podendo voltar para suas casas
rapidamente. Antes da alta recebem
orientação sobre amamentação, plane-
jamento familiar, noções de higiene e
cuidados com a criança. Em caso de
emergência, ambos são conduzidos
imediatamente ao hospital, onde têm
acesso aos médicos e infra-estrutura
para atendimento.

Filosofia empregada - Para ter acesso
à Casa de Maria, a gestante precisa ser
encaminhada pelo hospital ou unidade

Escola da Família ensina cultivar orquídeas
Alguns dos benefícios do Programa

Escola da Família são, embora de gran-
de relevância, mais subjetivos ou de
longo prazo - como a redução dos índi-
ces de violência nas comunidades aten-
didas e a integração familiar que se
aprofunda durante as atividades realiza-
das nas escolas nos finais de semana.
Outros resultados do programa são
bem visíveis, como no caso da EE Profa.
Olívia Angela Furlani, em Birigüi. Lá, um
engenheiro começou a ensinar aos alu-
nos como cultivar orquídeas que, hoje,
embelezam o ambiente escolar. Paulo
Roberto Fornari, engenheiro aposenta-
do e advogado, iniciou seu trabalho
como voluntário nas escolas do municí-
pio de Birigüi há dois anos. Sua vonta-
de de fazer alguma coisa que fosse útil
para outras pessoas recebeu reforço
com a criação do Escola da Família, em
agosto do ano passado. 

Hoje, é um entusiasta do programa e
aplica seus conhecimentos de orquidófilo

Responsabilidade maior - A EE Profa.
Regina Valarini Vieira também foi embe-
lezada pelo seu trabalho. Por onde ele
passou, além de escolas mais bonitas e
limpas, podem ser vistos jovens que hoje
cultivam plantas. "Os alunos têm uma
responsabilidade maior com aquilo que
eles mesmos produziram", afirma Paulo.
Ele também criou uma apostila para o
curso, que foi enviada à Editora Europa,
que publica a revista Natureza. A empre-
sa vai auxiliá-lo com revisão e aprimora-
mento do material. 

"Gostaria que todas as escolas do
Estado que integram o programa pudes-
sem ser mais aprazíveis e que essa opor-
tunidade fosse oferecida para o maior
número possível de jovens", diz. A meta
parece ousada mas "o sonho só se torna
realidade quando as pessoas acreditam
na sua execução." 

Ana Paula Teixeira

Da Assessoria de Comunicação da Escola da Família

Em Birigüi, alunos de escola estadual cultivam orquídeas que embelezam o ambiente escolar

Depois do parto, a Casa de Maria oferece às mães orientação sobre amamentação,
planejamento familiar, noções de higiene e cuidados com a criança

básica de saúde onde faz o acompanha-
mento da gravidez. Após a 32ª semana
de gestação, a família pode conhecer o
local e se ambientar à Casa e à filosofia
empregada. O atendimento é iniciado
após a 37ª semana, depois que a partu-

riente faz a primeira avaliação médica e
começa a ser acompanhada semanal-
mente pela equipe da Casa de Maria.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

- como se chama quem cultiva orquídeas
- ministrando o curso de Noções de
Jardinagem nos finais de semana em
algumas escolas. Sua iniciativa foi coloca-

da em prática na EE Profa. Olívia Angela
Furlani. O sucesso foi tanto que outras
unidades escolares e até Diretorias de
Ensino têm solicitado sua participação. 
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