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Atividade que exerce 
Hospital Polo de referência macrorregional, credenciado às Rede de Urgência e Emergência, Rede 
Cegonha, Oncologia, Quimioterapia e Radioterapia, sendo  Referência à Gestante de Alto Risco.  

Cidade/UF 
Barbalha/CE 

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, é uma instituição filantrópica reconhecida pelo CEBAS, 
credenciada ao SUS e dirigido pelas Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzing. Foi fundado em 
01/05/1970, conta com 52 anos de funcionamento, nascendo com a vocação de Maternidade, tendo 
realizado o seu primeiro parto no dia 12/04/1970, antes mesmo de sua inauguração. É um Hospital Geral 
com urgência e emergência, de referência macrorregional, atendendo 45 Municípios da Macrorregião 
do Cariri, para uma população estimada em quase 1,5 milhão de habitantes. Conta com serviço de 
Oncologia Adulto, com oncologia clínica, cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, cirurgia vascular de 
alta complexidade. Realizou precedentemente ao seu credenciamento na Oncologia ambulatório de 
consultas especializadas na prevenção do câncer de colo de útero. Está credenciado pela Portaria nº 89, 
de 19/03/1999 como Referência Estadual para Atendimento à Gestante de Alto Risco, contando com 
UTI ADULTO, NEONATAL e UTI PEDIÁTRICA. A posterior foi inserido na Rede Cegonha, tendo atendido 
todas as prerrogativas do Ministério da Saúde com obras de reforma e adequação, realizando um total 
de 2.890 partos no ano de 2021. Em seu serviço de Oncologia Adulto atendeu no ano de 2021 um total 
de 223 novos casos de câncer de mama e 48 novos casos de colo de útero. Encontra-se em fase de 
credenciamento do Serviço de Oncologia Pediátrica, com construção em fase avançada de um espaço 
para consultas, quimioterapia, administração de medicação, entre outros, e outro para internação de 
crianças e adolescentes, cada um com área de 459 m², totalizando 958 m² de área total.

Parlamentar indicante 
Deputado André Figueiredo 
Deputado José Guimarães

Indicado 
Hospital Maternidade São Vicente de Paulo 

Documento assinado por: Dep. Andre Figueiredo
Selo digital de segurança: 2022-ZOBZ-HYBW-LTFO-ESMY.

Documento assinado por: Dep. Jose Guimaraes
Selo digital de segurança: 2022-ENIP-YMXY-SLGY-JSSF.

Partido/UF
PDT/CE
PT/CE
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Atividade que exerce 
A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) foi fundada pelo médico Januário Cicco e inaugurada em 
12.02.1950, inicialmente, apenas uma sala de parto, hoje, é um hospital terciário de assistência, de ensino e 
pesquisa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, administrado pela Ebserh e certificado pelos Ministérios 

da Saúde e da Educação. 

Cidade/UF 
Natal/RN 

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) Desenvolve atividades de formação de profissionais de saúde, 
pesquisa e extensão e se encontra inserida no Sistema Único de Saúde (SUS), como referência em gestação de alto 
risco, cirurgias em ginecologia, histeroscopia; cirurgias endoscópicas; além de um laboratório de Fertilização In Vitro 
para reprodução assistida.

Ao assumir o perfil de um campo de Ensino, Pesquisa e Extensão, visamos proporcionar uma frequente aproximação 
entre a instituição e a academia, possibilitando trocas de conhecimento e construção de habilidades profissionais, 
entre estudantes graduandos de várias áreas, residentes da ginecologia e obstetrícia, da neonatologia, além da 
residência multiprofissional.

As áreas mais destacadas de atuação de Ensino, Pesquisa e Extensão são a Gestação de Alto Risco, a Prevenção do 
Câncer Ginecológico e Mamário, Cirurgias em Mastologia, Cirurgia Ginecológica Especializada em Endoscopia e 
Reprodução Assistida.

No tocante ao Ensino, especificamente, destacam-se as graduações de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 
Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, entre outros.

No âmbito da Pós-graduação, a MEJC possui os seguintes programas de residências: Residência Médica em: 
Endoscopia Ginecológica; Ginecologia e Obstetrícia; em Neonatologia; e Residência Multiprofissional em Intensivismo 
Neonatal, que juntas, oferecem um total de 62 vagas para o ano de 2022. Além disso, tem um Programa de Residência 
Uniprofissinal com ênfase em Enfermagem Obstétrica, recentemente aprovado, e um Mestrado Acadêmico em 
Saúde da Mulher. Contamos também com curso de Especialização em Citologia Oncótica na prevenção do câncer 
ginecológico e mamário. Falamos assim, com orgulho, da nossa instituição a frente de seu tempo, como referência à 
atenção à saúde da mulher. Formando profissionais e especialistas há 70 anos no Rio Grande do Norte. 

Por fim, o CGU, pelo terceiro ano consecutivo, coloca esta Maternidade entre as 10 instituições públicas federais mais 
elogiadas do país..

Parlamentar indicante 
Deputada Carla Dickson

Indicado 
Maternidade Escola Januário Cicco

Documento assinado por: Dep. Carla Dickson
Selo digital de segurança: 2022-XBOQ-HZYU-PAKU-ORNU.

Partido/UF
PROS/RN
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Atividade que exerce 
Educação, prevenção e diagnóstico itinerário em saúde da mulher. Atendimento contra o Câncer de 
Mama, Colo do Útero e oftalmologia para crianças e adolescentes.

Cidade/UF 
Juiz de Fora/MG 

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O merecimento do prêmio pelos projetos Visão de Futuro e Saúde Para Todos vem desde as suas 
concepções.

Nascidos com o objetivo viabilizar atenção em saúde de maneira itinerante, a mobilidade dos pontos de 
atendimento permite que sejam alcançadas comunidades distantes e carentes.

Na maioria dos casos, essas comunidades sequer possuem serviço contínuo nas áreas de oftalmologia e 
prevenção ao câncer.

O ônibus do programa Saúde Para Todos leva informação, prevenção e diagnóstico preliminar contra o 
Câncer de Colo de Útero e Mama. Já atendeu mais de duas mil mulheres, em 40 cidades de Minas Gerais. 
Casos de senhoras com mais de 50 anos que nunca haviam feito um exame ginecológico são muito 
comuns.

A van do projeto Visão de Futuro atende principalmente meninas, oferecendo, muitas vezes, a primeira 
consulta com um oftalmologista em suas vidas. Já foram cerca de 500 atendimentos, diversos deles em 
escolas. A importância de uma visão sadia, se reflete nos inúmeros casos de que crianças que, em idade 
escolar e com baixo rendimento, eram taxadas com deficiência intelectual, mas que na verdade possuíam 
dificuldade em enxergar.

Sabendo da diversidade de projetos existentes e da importância de cada um para o desenvolvimento da 
mulher em nossa sociedade, é uma honra participar desta seleção.

Parlamentar indicante 
Deputado Charlles Evangelista

Indicado 
Instituto Assistencial Plurividas

Documento assinado por: Dep. CHARLLES EVANGELISTA
Selo digital de segurança: 2022-YXBO-CNFY-EIPJ-FDJR.

Partido/UF
SEM PARTIDO

3



2022

8

Atividade que exerce 
A ADAMA , é uma ONG que desenvolve trabalhos acerca do Câncer de Mama, com ações na área de 
saúde e bem estar da mulher diagnosticada.

Cidade/UF 
Niteroi/RJ 

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A ADAMA atua desde 1996 na cidade e foi considerada de Utilidade Pública Municipal em 2000, com projetos e ações 
centradas na mulher diagnosticada com câncer de mama, que atendem em média 40 mulheres, semanalmente. Em 
2021, foram realizados 63 acolhimentos, 155 eventos, 780 atendimentos psicológicos em grupo, 241 atendimentos 
individuais, 465 fisioterapias em grupo, 57 sessões individuais, entre outras ações. 

As ações envolvem, não só o diagnóstico e acompanhamento médico com fisioterapeutas, mastologista e psicólogos, 
mas o fortalecimento da mulher durante o caminho, com projetos voltados a recuperação da auto estima através de 
empréstimos de peruca, confecções de próteses mamárias, grupos de partilha, atendimento jurídico especializado, 
entre outras. Além disso, a entidade atua de maneira preventiva na sociedade, realizando palestras, campanhas 
informativas sobre a importância do autocuidado corporal e o diagnóstico precoce, quebrando o preconceito acerca 
dos atendimentos ginecológicos e de mamografia, que ainda são tratados como tabu. 

Ainda no sentido de prevenção, a ADAMA atua junto às participantes, seus familiares e colaboradores com palestras 
educativas sobre os diversos temas da saúde e bem estar feminino, trazendo assuntos como Osteoporose, cuidados 
com a pele, alimentação, diabetes, entre outros. Tal atuação demonstra a preocupação da ONG, não apenas com o 
diagnóstico, mas sim com a saúde global das mulheres. 

Toda a atividade realizada ao longo dos anos coloca a mulher no foco central de desenvolvimento das ações, ao 
fortalecer o entendimento que a saúde da mulher não pode ser entendida apenas com ações pontuais ou de mero 
diagnóstico, mas sim compreendendo todas as nuances que envolvem o caminho para superar o câncer. Manter a auto 
estima, empoderar as mulheres a restabelecerem a autonomia corporal, o autocuidado e a criação de redes de apoio, 
cuidando dessa maneira do físico e da mente. 

A ADAMA deve ser celebrada por reconhecer a singularidade das mulheres, e seu necessário desenvolvimento integral 
quando do cuidado da saúde.

Parlamentar indicante 
Deputado Chico D’Angelo

Indicado 
ADAMA – Associação dos Amigos da Mama

Documento assinado por: Dep. CHICO D’ANGELO
Selo digital de segurança: 2022-KMDE-GICA-MZIV-MHFC.

Partido/UF
PDT/RJ
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Atividade que exerce 
CONVENIADO SUS, ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL, GINECOLOGIA, GERIATRIA, FISIOTERAPIA, 
NUTRIÇÃO, ENDOMETRIOSE, CURSOS VOLTADOS PARA MULHERES, ATENDIMENTO ITINERANTE EM 
ÔNIBUS ADAPTADO PROMOVENDO ORIENTAÇÕES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS.

Cidade/UF 
Belford Roxo/RJ

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O HOSPITAL FLUMINENSE, desde sua criação se dedica a mulher como prioridade. Com atendimento 
24 horas, equipamentos e aparelhos modernos, laboratório e exames de imagens, atende todos os 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. Dos mais de 12.000 atendimentos mensais, 78% dos pacientes 
são mulheres. A diretoria do Hospital trabalha para que ele apresente um atendimento diferenciado à 
população. Conveniado do SUS, apresenta um serviço de referência. Um dos projetos é a unidade de 
Atendimento Médico Itinerante, em um ônibus adaptado visando promover orientações na prevenção 
de doenças e promoção da saúde. Criou a SALA MARIA DA PENHA, como espaço adequado para receber 
mulheres vítimas de violência com orientações e acolhimento total em ambiente seguro. Possui o 
primeiro polo de urgência e equipe multidisciplinar treinada para abertura de atendimento e diagnóstico 
fechado para ENDOMETRIOSE, com cirurgia se necessário. Estão apresentando o projeto Estação Mulher, 
visando levar saúde de qualidade. A transformação do Hospital é diária, mantendo um alinhamento de 
apoio as causas e vivências.

Parlamentar indicante 
Deputada Daniela do Waguinho

Indicado 
Hospital Central da Baixada Fluminense

Documento assinado por: Dep. DANIELA DO WAGUINHO
Selo digital de segurança: 2022-GRHQ-RYNR-KZUF-MCXK.

Partido/UF
MDB/RJ
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Atividade que exerce 
A divulgação de direitos relacionados a saúde da mulher e outras campanhas sociais que visam auxiliar as 
mulheres.

Cidade/UF 
São Paulo/SP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Fundação Internacional de Comunicação é uma instituição jurídica sem fins lucrativos sediada na cidade 
de São Paulo que pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo missionário Romildo 
Ribeiro Soares. A Fundação atua na área de emissoras de televisão aberta. 

Além de difundir a fé cristã, a Fundação tem em sua pauta, o compromisso de atuar na promoção dos 
direitos da saúde da mulher, seja na participação direta em sua programação, seja em ações sociais 
voltadas para minimizar a desigualdade por elas enfrentada nos diversos setores, principalmente na saúde. 
A intenção é incentivar a melhoria da saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos 
legalmente constituídos e ampliar o acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e 
recuperação da saúde, em todo território brasileiro atingido pelas emissoras que a fundação atua. 

Com isso, estamos aumentando a possibilidade de que as políticas públicas, em todas as suas áreas de 
atuação, atendam diretamente às necessidades das mulheres em toda a sua diversidade, no seu dia-a-dia.

Parlamentar indicante 
Deputado David Soares

Indicado 
Fundacao Internacional de Comunicação – F. I. C.

Documento assinado por: Dep. DAVID SOARES
Selo digital de segurança: 2022-DSEA-FFVF-IOLL-XGWW.

Partido/UF
União Brasil/SP
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Atividade que exerce 
O Hospital Maternidade Mariana Bulhões tem uma média de 4 mil atendimentos e de 700 partos por 
mês, a maternidade municipal recebe gestantes de média e alta complexidade. Cerca de 40% delas são 
de fora de Nova Iguaçu.

Cidade/UF 
Nova Iguaçu/RJ

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A indicação do Hospital e Maternidade Mariana Bulhões merece receber o Prêmio Dr. Pinott – Hospital 
Amigo da Mulher, porque tornou-se o berço de muitos bebês da Baixada Fluminense. A reforma das 
enfermarias e também de outros setores garante mais conforto e também dignidade às mães e seus 
filhos”

Parlamentar indicante 
Deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.

Indicado 
Hospital e Maternidade Mariana Bulhões de Nova Iguaçu - RJ

Documento assinado por: Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Selo digital de segurança: 2022-CZDK-TDPU-ATPZ-WXYQ.

Partido/UF
PP/RJ
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Atividade que exerce 
Assistência às Mulheres em tratamento de Câncer, com tratamento de Fraxx radiofrequência vaginal, 
para melhora do ressecamento íntimo. Arteterapia, o artesanato como geração de rendas.

Cidade/UF 
Paraíso do Tocantins/TO

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Núcleo da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Paraíso é uma entidade civil, de caráter 
privado, sem fins lucrativos, de finalidade assistencial, social e filantrópica, apolítica e apartidária, de 
duração indeterminada, tem por finalidade principal prestar assistência ao paciente portador de câncer no 
município de Paraíso do Tocantins, compreendendo a prevenção e assistência. 

A Liga Feminina presta assistência às mulheres em tratamento de doença oncológica, visando seu bem 
estar físico, mental e social, com reuniões, encontros, oferta de assistência ginecológica e arteterapia. Tem 
projetos implantados e em andamento para melhor qualidade de vida para suas acompanhadas, como 
projeto em parceria com uma ginecologista pra realização do Fraxx, tratamento para melhorar a auto estima 
e a recuperação da vida sexual das mulheres em tratamento de câncer. Com esta ação proporciona uma 
melhor qualidade de vida para essas mulheres a também a ter uma boa aceitação do tratamento do Câncer. 

Desenvolve ainda a Arteterapia, o artesanato como terapia e também como geração de rendas para as 
participantes. O artesanato, além de ser um ótimo hobbie, é uma boa maneira para se ganhar dinheiro 
como empreendedor. Mas fora isso, ele também é capaz de transformar a vida das pessoas, sendo usado 
como terapia, que consiste em atividades de trabalho ou lazer que demandam tempo e podem ajudar no 
tratamento de distúrbios físicos e psicológicos. Isso faz com que elas enxerguem seu potencial interno e 
sintam-se capazes de realizar funções importantes. 

Se contempladas com este Prêmio Dr. Pinotti, poderá estender atendimento a mais mulheres, como estas e 
outras ações desta Entidade, obtendo o reconhecimento de suas ações.

Parlamentar indicante 
Deputada Dulce Miranda

Indicado 
Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Paraíso do Tocantins - TO

Documento assinado por: Dep. DULCE MIRANDA
Selo digital de segurança: 2022-XCUC-EWEO-ETCH-QPEP.

Partido/UF
MDB/TO
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Atividade que exerce 
A Santa Casa da Bahia do século XXI é uma associação beneficente de assistência social, que se propõe ao 
exercício da caridade e prestação de serviços nas áreas de saúde, ensino e pesquisa, cultura, assistência 
social e educação, sem subordinação ao Estado ou à Igreja.

Cidade/UF 
Salvador/BA

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Terceira Santa Casa do Brasil, a Santa Casa da Bahia foi fundada em 1549, sob o comando do então 
Governador-Geral do Brasil, Tomé de Sousa, em uma construção de taipa e palha, situada onde hoje está 
localizado o Museu da Misericórdia. Por cerca de 200 anos, a instituição, que deu origem ao primeiro 
hospital do Estado, foi a única aprestar assistência aos baianos com projetos e iniciativas também voltados 
para as áreas de Assistência Social e Educação. 

Com o tempo, a Santa Casa da Bahia foi hábil em encontrar saídas rentáveis que a possibilitassem manter a 
autossustentabilidade. Hoje, é uma das instituições filantrópicas mais sólidas e respeitadas do Brasil. 

A instituição tem suas ações e atividades inspiradas nas 14 Obras de Misericórdia. Sete são espirituais: 
ensinar aos simples, dar bons conselhos, castigar com caridade aos que erram, consolar os tristes, sofrer 
as injúrias com paciência, perdoar a quem errou e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. As outras, são 
corporais: curar os enfermos, remir os cativos e visitar os presos, vestir os nus, dar de comer aos famintos, 
dar de beber aos sedentos, dar pousada aos peregrinos e sepultar os mortos. 

As 14 Obras de Misericórdia guiaram a Rainha de Portugal, D. Leonor de Lencastre, uma mulher culta, forte 
e misericordiosa, na criação da primeira Santa Casa do mundo, em uma Lisboa empobrecida, no ano de 
1498. As expansões ultramarinas foram as grandes responsáveis pela propagação da instituição em todo o 
mundo. Os portugueses fundavam uma Santa Casa em cada novo território conquistado. Assim nasceram 
no Brasil, em1540, a Santa Casa de Olinda, e a de Santos, em 1542. Hoje, do Japão até o norte da Europa, 
existem mais de 800 Santas Casas. No Brasil, o número passa de 400, com gestões independentes entre si, 
apesar de co-irmãs.

Parlamentar indicante 
Deputado Elmar Nascimento

Indicado 
Santa Casa de Misericórdia da Bahia

Documento assinado por: Dep. ELMAR NASCIMENTO
Selo digital de segurança: 2022-JDWW-SQTB-XYJX-MBGM.

Partido/UF
UB/BA
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Atividade que exerce 
É uma instituição sem fins lucrativos criada em 1949 na cidade de Natal/RN, e tem como maior desafio 
conjugar atenção oncológica de alto padrão com elevada acessibilidade

Cidade/UF 
Natal/RN

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
É uma Instituição reconhecida pelo Ministério da Saúde como CACON (Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia), a Liga presta uma ampla gama de serviços, desde consultas médicas até modernas técnicas 
de radioterapia. Mantenedora de quatro hospitais, a Liga tem desenvolvido um trabalho meritório contra 
o câncer, mais notadamente no tratamento no atendimento e tratamento contra o câncer de mama.O 
Hospital da Liga, como é conhecido o Centro Avançado de Oncologia, é uma entidade filantrópica, com 
73 anos de história, dedicado principalmente ao combate ao câncer, em paciente do sistema público de 
saúde. Conta atualmente com mais de 1.800 funcionários, sendo 64% do seu quadro funcional constituído 
por mulheres que tomam conta desse hospital e fazem com que as ações de assistência ocorram.Dentre as 
ações terapêuticas, (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) dois serviços são coordenados por mulheres. Na 
área de imagem, importantíssimo para o diagnóstico do câncer, das três grandes áreas (ultrassonografia, 
radiologia e a medicina nuclear) dois deles, também são coordenados por mulheres. O Hospital, na sua 
direção, contempla também um cargo com uma mulher, que é uma das diretoras da Instituição.Na sua 
luta e combate ao câncer, o Hospital diagnostica mais de seis mil novos casos por ano, sedo desses casos 
a maior fração corresponde a pacientes de câncer de mama, chegando a aproximadamente 22%. A saúde 
da mulher, portanto, ocupa individualmente a maior fração entre as patologias oncológicas tratadas pelo 
Hospital.Todos os atuais tipos e sítios capazes de desenvolver câncer em uma mulher, são completamente 
passíveis de tratamento dentro da Instituição.

Parlamentar indicante 
Deputado General Girão

Indicado 
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer

Documento assinado por: Dep. General Girao
Selo digital de segurança: 2022-GVCW-VDTY-CVDO-QCDV.

Partido/UF
PL/RN
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Atividade que exerce 
Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer feminino, notadamente mama, intestino, pele, boca, colo de 
útero e cabeça e pescoço.

Cidade/UF 
Piracicaba/SP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Entidade sem fins lucrativos fundada em 2008, com foco em Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer 
feminino, atuando em Piracicaba e região. 

Nos últimos dois anos, desenvolveu um modelo integrado de Rastreamento Ativo Organizado de Câncer 
para os 6 principais tumores – mama, intestino, pele, boca, colo de útero e cabeça e pescoço – com ações 
inovadoras e sincronizadas em Saúde. 

O Rastreamento Ativo Organizado de Câncer possibilita o diagnóstico precoce, 90% de taxa de cura e 
economia de 17 vezes comparado ao tratamento em estágio avançado. Um grupo de médicos oferece 
mastectomia com reconstrução e simetrização em primeiro tempo, tudo pelo SUS.

Parlamentar indicante 
Deputado General Peternelli

Indicado 
Associação Ilumina

Documento assinado por: Dep. GENERAL PETERNELLI
Selo digital de segurança: 2022-GLMG-CSUN-IMYQ-BDPD.

Partido/UF
União/SP
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Atividade que exerce 
MATERNIDADE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS GESTANTES DE ALTO RISCO E RECÉM-NASCIDOS 
PREMATUROS, COM ATENDIMENTO À MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E PUERPÉRIAS

Cidade/UF 
São José do Rio Preto/SP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Entidade dedicada às mamães e crianças, priorizando o atendimento à gestante de alto risco e recém-nascidos prematuros, 
eleita por 2 vezes a melhor Maternidade do Estado de São Paulo com atendimento pelo SUS.

Possui a maior e mais completa maternidade da Região do Noroeste Paulista, atende apoximadamente 2 milhões 
de habitantes, dos 102 municípios paulistas e demais cidades brasileiras fronteirissas, com equipe multiprofissional 
especializada e qualificada para assistência integral e humanizada.

Atende anualmente mais de 120 mil atentimentos ambulatoriais, 140 mil de emergência, 40 mil cirurgias, 40 mil 
internações, 4 mil partos e mais de 1.300 mil exames de imagem.

A UTI neonatal conta com especialistas em neonatologia, cardiológica, pediátrica, especialistas em cirurgia cadíaca infantil.

A UTI adulto conta com especialista em clínicos e cirúrgicos para mãe, laboratório disponível 24 horas, equipe de obstretas 
treinadas em emergências com priorização de ações de humanização para acolhimento com classificação de risco, dispõe 
de serviço de urgência e emergência especializado na classificação de risco pelo método Score de Meows, unidade exclusiva 
para parto humanizado com ênfase na promoção do aleitamento excluisvo materno. Dispõe de quartos de “PPP” equipados 
para receber e acompanhar a parturiente durante os 3 estágios, com todos os equipamentos de apoio ao trabalho de parto, 
com espaço para deambulação, e acompanhada da família e profissionais de saúde, além do constante monitoramento 
materno e fetal. Realiza plano educacional para orientar as mamães sobre o auto-cuidado e cuidados com o RN e 
amamentação, registro, vacinas, triagem neonatal.

Possui acolhimento direcionado para pacientes em luto perinatal, uso da metodologia bundles e kits (atendimento 
precoce se detectada condição potencialmente ameaçadora da vida com cpav), bundle de HPP(prevenção/ resgae na 
hemorragia pós parto), bundle de sheg (prevenção/ resgate de síndromes hipertensivas específicas da gestação) bundle 
de sepse (prevenção/resgare na sepse), utilização de código rosa (desaparecimento de menor com envolvimento de 
toda a instituição),e realização de pesquisa de satisfação com as usuárias em busca da melhora continua das ações de 
humanização.

Parlamentar indicante 
Deputado Geninho Zuliani

Indicado 
Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto – HCM

Documento assinado por: Dep. GENINHO ZULIANI
Selo digital de segurança: 2022-LWIT-YQPR-HGIK-CMGZ.

Partido/UF
União/SP
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Atividade que exerce 
Lutar pelo pleno exercício dos direitos humanos das mulheres, pela equidade de gênero, raça e etnia e 
diversidade sexual, pela cidadania das mulheres urbanas e rurais, crianças e adolescentes, oportunizando 
mudanças nos valores sociais e comportamentais.

Cidade/UF 
João Pessoa/PB

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Centro da Mulher 8 de Março tem se constituindo num espaço de lutas, denúncias, reivindicações e pesquisas no 
âmbito da mulher e das relações de gênero, para onde convergem mulheres vítimas da violência, discriminação no 
trabalho, mau atendimento nos serviços de saúde. 

Somos uma ONG feminista, de âmbito estadual, que tem como foco central o enfrentamento à violência doméstica 
e sexual e questões relacionadas à saúde da mulher. A ação político-pedagógica do Centro, é subsidiada pelo 
monitoramento dos crimes contra as mulheres na Paraíba, através da imprensa e o conhecimento da dinâmica da 
violência doméstica apreendido no atendimento de vítimas na busca pelo acesso à justiça. 

Recebeu Honra ao Mérito em Sessão Especial realizada no dia 10 de Março de 1998 na Assembleia Legislativa da 
Paraíba pelos relevantes serviços prestados ao estado da Paraíba. Foi detentor do Prêmio Por Excelência, dos Partner’s 
of the Américas, 1998, em Washington (USA); Medalha Honrosa, do governo da Paraíba (1999) e o Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos, do governo brasileiro, em 2001. 

O Centro da Mulher 8 de Março atua junto aos grupos de mulheres da Paraíba, no fortalecimento do movimento de 
mulheres. Desenvolve práticas político-pedagógicas que visam à autonomia e a identidade das mulheres como sujeitos 
políticos, com consciência crítica sobre o seu papel na sociedade, aliado à articulação do Fórum de Mulheres da 
Paraíba pela implantação de políticas públicas e implementação da Lei Maria da Penha. 

O Centro da Mulher 8 de Março merece ser agraciado com o Prêmio Dr. Pinotti, porque além de todas as atividades 
realizadas ao longo dos anos e um trabalho de grande relevância à sociedade e ao estado paraibano, completa neste 
ano 32 anos de fundação.

Parlamentar indicante 
Deputado Gervásio Maia

Indicado 
Centro da Mulher 8 de Março

Documento assinado por: Dep. Gervasio Maia
Selo digital de segurança: 2022-FCMX-RMBA-MNVH-CCRX.

Partido/UF
PSB/PB
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Atividade que exerce 
Assistência especializada e condições mais humanas para pacientes acometidas de Câncer.

Cidade/UF 
Curitiba/PR

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) foi fundada no dia 18 de março de 1954, tendo como 
presidente a Srª. Anita Gaertner. No início, o objetivo principal da RFCC era angariar recursos para a 
construção de um abrigo que atenderia pacientes carentes. O sucesso das primeiras campanhas realizadas 
incitou a projeção de um plano mais audacioso, no qual as pacientes acometidas de câncer teriam 
assistência especializada e condições mais humanas durante o tratamento. São mulheres que atuam no 
Hospital Erasto Gaertner no acolhimento, apoio e acompanhamento durante todo o tratamento, de outras 
mulheres que sofrem com o câncer. Umas das campanhas é a arrecadação de cabelos para a confecção 
de perucas para que as mulheres acometidas de câncer possam recuperar sua autoestima. Atualmente, 
o grupo é formado por mais de 400 voluntárias reconhecidas pelas ações de prevenção ao câncer e de 
assistência a pacientes e familiares em tratamento pelo SUS em todas as unidades do Complexo de Saúde 
Erasto Gaertner.

Parlamentar indicante 
Deputada Gleisi Hoffmann

Indicado 
Liga Paranaense de Combate ao Câncer – Hospital Erasto Gaertner

Documento assinado por: Dep. GLEISI HOFFMANN
Selo digital de segurança: 2022-FYTT-HAHC-QTZQ-XAHY.

Partido/UF
PT/PR
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Atividade que exerce 
70 partos mês por dia e uma média de 80% de taxa de ocupação de Neonatal

Cidade/UF 
Formiga/MG

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Maternidade da Santa de Caridade de Formiga, atende as gestantes da microrregião com o total de sete 
municípios, com acolhimento humanizado. A estrutura possui um Centro Obstétrico com duas salas de 
cesárea e dua salas de PPP (Parto Normal), Possui uma Neonatal com 10 leitos SUS que é regular pelo SUS 
Fácil. O Hospital mantém a hospedagem de todas as mamães de recém nascidos internados na neonatal 
até a sua alta, com assistência médica, psicologia, social e fisioterapia. Assistência que abrange toda região 
macro oeste. As despesas dessa ação são mantidas com recursos próprios da Santa Casa de Caridade de 
Formiga.

Parlamentar indicante 
Deputada Greyce Elias

Indicado 
Santa Casa de Caridade de Formiga

Documento assinado por: Dep. GREYCE ELIAS
Selo digital de segurança: 2022-KXEE-EQXN-MSCZ-NPVM.

Partido/UF
AVANTE/MG
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Atividade que exerce 
Maternidade referência, realiza 1992 partos e atende cerca de 14.623 mulheres e crianças – SUS anuais, 
respeitando o princípio da humanização e respeito à vida.

Cidade/UF 
Colombo/PR

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Hospital e Maternidade Alto Maracanã que há 19 anos, tem seus princípios pautados na humanização e 
no respeito a vida humana em sua individualidade. Tem desenvolvido um trabalho que sem dúvidas é digno 
de destaque na assistência à saúde de gestantes e seus bebês. 

Atualmente com 40 leitos, sendo 99% das assistências são dedicadas ao Sistema Único de Saúde, ainda, são 
realizados mais de 1992 partos anuais e 14.623 atendimentos entre consultas, procedimentos e exames a 
pacientes SUS. Como Maternidade do município de Colombo e cidades vizinhas, recebeu em 2009 o título 
de Hospital Amigo da Criança, sendo ratificado em 2018, certificação de iniciativa do Fundo das Nações 
Unidas para Infância – UNICEF e do Ministério da Saúde. Indicação pelo bom trabalho desenvolvido na 
região, ainda, possui colaboradores comprometidos em prestar assistência de qualidade para as mulheres 
e quem necessita da Casa, o que resultaem dados como 0% da taxa de mortalidade materna e 0,01% da 
taxa de mortalidade neo natal. O PRÊMIO DR. PINOTTI – HOSPITAL AMIGO DA MULHER, vem agregar valor 
e reafirmar nosso compromisso com a saúde do Estado do Paraná, além disso, trará maior visibilidade e 
reafirma o bom legado deixado pelo Dr. José Aristodemo Pinotti.

Parlamentar indicante 
Deputado Gustavo Fruet

Indicado 
Hospital Maternidade Alto Maracanã – HMAM

Documento assinado por: Dep. GUSTAVO FRUET
Selo digital de segurança: 2022-PGKX-FLBJ-CNTP-DEDR.

Partido/UF
PDT/PR
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Atividade que exerce 
Atendimento às mulheres nas especialidades de: Ginecologiaa (exames como papanicolau, colposcopia 
entre outros); Pre Natal de alto risco; Nutricionista; Fisioterapia; Tratamento Odontológico; Tratamento 
na parte digestiva com endoscopia e colonoscopia; Serviço Social; Ultra-sonografia em geral; Psicóloga e 
Mastologista.

Cidade/UF 
Barra do Corda/MA

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Clínica da Saúde da Mulher de Barra do Corda- MA é pioneira no tratamento integral da saúde feminina e 
oferece atendimento especializado em qualquer fase da vida da mulher. É hoje um dos mais bem-sucedidos 
centros médicos da região, realiza atendimentos aos municípios de Barra do Corda, Fernando Falcão e 
Jenipapo dos Vieiras, com suporte para atender as 53 mil mulheres dos municípios citados, já que é amparada 
por tecnologia de ponta e um time de especialistas na prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento 
das necessidades da mulher.

Fundada pela atual gestão do município de Barra do Corda no ano de 2021, tem como principal objetivo 
garantir saúde e conforto às mulheres da região. É amparada por corpo clínico altamente capacitado, e para 
o atendimento integral da mulher concentra especialidades como: ginecologia da infância e adolescência, 
ginecologia geral (exames como papanicolau, colposcopia entre outros), obstetrícia, pré-natal de alto risco, 
mastologia, ultrassonografia em geral, oferece também médicos especializados nas áreas: nutricionista, 
fisioterapia, tratamento odontológico, tratamento no trato digestivo, serviço social, psicologia.

Para a Clínica da Saúde da Mulher, a dedicação em busca de resultados satisfatórios é intensa, pois prioriza 
o bem-estar físico e mental de suas pacientes. Possuindo equipe qualificada e humanizada em constante 
aperfeiçoamento profissional. Desde a sua inauguração, já totalizam mais de 11 mil atendimentos garantindo 
saúde e longevidade às cidadãs dos municípios de Barra do Corda, Jenipapo das Vieiras e Fernando Falcão.

A Clínica é referência pelo excelente serviço de assistência integral prestado à população feminina da região, 
razão pela qual merece reconhecimento por sua atuação humanizada e eficiente, fomentando assim, a 
manutenção e desenvolvimento dos atendimentos em prol das cidadãs maranhenses.

Parlamentar indicante 
Deputado Hildo Rocha

Indicado 
Clínica da Saúde da Mulher

Documento assinado por: Dep. HILDO ROCHA
Selo digital de segurança: 2022-CKAL-DSKX-UQGZ-FYJN.

Partido/UF
MDB/MA
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Atividade que exerce 
Atendimento ginecológico e obstétrico de urgência. Ambulatório de especialidades médicas: 
atendimento pré-natal de alto risco, Mastologia, Ginecologia, Propedêutica do Câncer de Colo do Útero.

Cidade/UF 
Belo Horizonte/MG

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Maternidade Odete Valadares (MOV) é referência em Minas Gerais no atendimento à gestação de alto 
risco. A Maternidade sempre foi referência importante, não só na atenção à saúde da mulher, mas também 
na formação de obstetras que atuam em Minas Gerais, já que foi uma das primeiras instituições a oferecer 
residência médica em obstetrícia do Estado. A instituição é certificada pelo Ministério da Saúde como 
Maternidade Segura, Hospital de Ensino e Hospital Amigo da Criança, além de adotar a estratégia Rede 
Cegonha e o Método Canguru, do qual também é referência e centro formador. Além disso, o Banco de 
Leite Materno da MOV é o responsável pela formação dos profissionais que atuam nos demais bancos de 
leite estaduais. Atualmente, a MOV continua prestando, 100% SUS, assistência integral à saúde da mulher 
e ao neonato, funcionando também como Hospital Escola, oferecendo oportunidades de capacitação e 
aprimoramento para profissionais da área de saúde.

Parlamentar indicante 
Deputado Igor Timo

Indicado 
Maternidade Odete Valadares (MOV)

Documento assinado por: Dep. IGOR TIMO
Selo digital de segurança: 2022-ARCO-PJNX-OTHI-VNUH.

Partido/UF
PODEMOS/MG
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Atividade que exerce 
O hospital Anita Gerosa é uma ENTIDADE Filantrópica e de Assistência Social, sendo uma das principais 
maternidades do Estado do Pará.

Cidade/UF 
Ananindeua/PA

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Hospital Anita Gerosa é uma entidade que compõe a Sociedade São Camilo de São Paulo, possui uma das 
principais maternidades do Estado do Pará, sendo que possui um centro de parto normal, realizando em 
torno de 240 (duentos e quarenta) partos por mês. 

O hospital é reconhecido pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança, certificado concedido 
as entidade que tenha prestado atendimento com excelência nos cuidados as crianças e gestantes. 

O principal diferencial é o cuidado humanizado com a pessoas, sempre nos valores e princípios camilianos.

Parlamentar indicante 
Deputado Joaquim Passarinho

Indicado 
Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Anita Gerosa

Documento assinado por: Aline Douahy Rebelo, [SDR] Dep. JOAQUIM PASSARINHO
Selo digital de segurança: 2022-UACU-KVDI-OSJP-HSOL.

Partido/UF
PL/PA
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Atividade que exerce 
Atendimentos voltados a prevenção, diagnóstico e procedimentos na área da oncologia.

Cidade/UF 
Rio Verde/GO

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Nós do Hospital do Câncer de Rio Verde, tem a missão de cuidar da população de todo Sudoeste Goiano, 
garantindo acesso, promovendo o desenvolvimento de ações que envolvem prevenção, diagnóstico 
e tratamento oncológico, com atendimento qualificado, equipamentos modernos e profissionais 
especializados. Dentre as ações destaca-se em sua trajetória toda atenção ao público feminino, realizando 
atendimentos durante todo ano e disponibilizando campanhas para realização de mamografias, coletas 
de materiais para exames citopatológicos (preventivo de colo de útero), ultrassonografias transvaginal, 
ultrassonografias de mamas e acompanhamento médico especializado em: ginecologia oncológica, 
mastologia oncológica, dermatologia oncológica, psicologia e fisioterapia. Atentando a auto estima feminina 
disponibilizamos de forma gratuita as pacientes em tratamento oncológico perucas confeccionadas dentro 
de nossa unidade por equipe de voluntárias no Projeto Fio a Fio.

Parlamentar indicante 
Deputado José Mário Schreiner

Indicado 
Hospital do Câncer de Rio Verde – HCRV

Documento assinado por: Dep. JOSE MARIO SCHREINER
Selo digital de segurança: 2022-RKDR-UGJL-SOJZ-HEMM.

Partido/UF
União Brasil/GO

20



2022

25

Atividade que exerce 
A CASA ALBERGA 40 PACIENTES ORINUNDOS DO INTERIOR DO ESTADO, COM CÂNCER SEM CONDIÇÃO DE 
SE AUTO SUSTETAREM DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL.

Cidade/UF 
João Pessoa/PB

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER RFCC, FUNDADA EM 14 DE ABRIL DE 1964, POR MULHERES, 
TEM COMO FINALIDADE APOIAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES CARENTES PORTADORES DE 
CÂNCER. DENTRE AS ATIVIDADES REALIZADAS, ESTÃO: VISITA DOMICILIAR PRESTADA AO PACIENTE 
EM FASE TERMINAL MUSICOTERAPIA; MOMENTO DE ALEGRIA AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL; PRÓTESES MAMÁRIAS CONFECCIONADAS PELAS VOLUNTÁRIAS, E DOADAS A PACIENTES 
MASTECTOMIZADAS.

Parlamentar indicante 
Deputado Leonardo Gadelha

Indicado 
Rede Feminina de Combate ao Câncer

Documento assinado por: Dep. Leonardo Gadelha
Selo digital de segurança: 2022-YTTK-EXYO-XPSQ-DEYZ.

Partido/UF
PSC/PB
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Atividade que exerce 
O HMAM tem seus princípios pautados na humanização e no respeito a vida humana em sua 
individualidade. Atualmente com 40 leitos sendo que 99% dos atendimentos são dedicados ao SUS, é 
realizado mais de 1990 partos anuais e 14.623 atendimentos entre consultas.

Cidade/UF 
Curitiba/PR

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Como Maternidade referência da cidade de Colombo e Bocaiuvá do Sul, recebeu em 2009 o título de 
Hospital Amigo da Criança sendo ratificado em 2018, certificação de iniciativa do Fundo das Nações Unidas 
para Infância –UNICEF e do Ministério da Saúde Esse prêmio trará maior visibilidade além de reafirmar o 
bom legado deixado pelo Dr. José Aristodemo Pinotti.

Parlamentar indicante 
Deputado Luciano Ducci

Indicado 
Irmandade Santa Casa de Misericordia de Curitiba

Documento assinado por: Dep. LUCIANO DUCCI
Selo digital de segurança: 2022-SCZS-OLEQ-LLVZ-LQOK.

Partido/UF
PSB/PR
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Atividade que exerce 
Ginecologia e Obstetrícia de Emergência;
Medicina Fetal;
Reprodução Humana Assistida;
Gestação de Alto Risco;
Uroginecologia;
Psiquiatria Perinatal;
Unidade de Prevenção e Assitência às Vítimas de Violência – Programa Violeta
Cuidados Paliativos Perinatal
Endoscopia Ginecológica.

Cidade/UF 
Brasília/DF

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Hospital Materno Infantil Dr.Antônio Lisboa (HMIB), fundado em 1966, é conhecido pela excelência na 
formação de profissionais especialistas nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia.

O hospital é uma Unidade de Referência Distrital, considerado de atenção terciária da rede SES/DF em 
assistência ginecológica e obstétrica e caracteristicamente é especializado em atender os casos clínicos mais 
complexos da área. Conta com os serviços de endoscopia ginecológica, referência no atendimento de casos 
de endometriose profunda; serviço de reprodução humana, com a utilização de técnicas de reprodução 
assistida; serviço de uroginecologia; serviço de gestação de alto risco e medicina fetal associado aos 
cuidados paliativos perinatal. É o único hospital da rede que conta com UTI Materna.

Em 2007, o HMIB foi oficialmente credenciado como Hospital de Ensino e possui três programas de 
residência médica formando novos especialistas na área do cuidado da saúde da mulher.

Ao longo dos 54 anos o HMIB busca prestar um serviço de excelência e se orgulha por ser reconhecido pela 
sociedade de Brasília e pelos usuários do SUS como referência no atendimento da saúde da mulher.

Parlamentar indicante 
Deputado Luis Miranda

Indicado 
Hospital Materno Infantil Dr.Antônio Lisboa – HMIB

Documento assinado por: Dep. LUIS MIRANDA
Selo digital de segurança: 2022-SSPB-IQBT-PACH-ERQJ.

Partido/UF
REPUBLICANOS/DF
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Atividade que exerce 
Instuição filantrópica, 100%SUS, maternidade que atende gestantes e recém-nascidos em nível 
ambulatorial e hospitalar

Cidade/UF 
Belo Horizonte/MG

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O HOSPITAL SOFIA FELDMAN, maior maternidade de Minas Gerais, atende gestantes e recém-nascidos em nível 
ambulatorial e hospitalar com qualidade, resolutividade e de forma universal é reconhecida como referência 
nacional e internacional na assistência ao parto e ao recém-nascido de alto risco baseado nas melhores evidências 
científicas. Em 2021, tornou-se referência para parto de risco habitual e alto risco neonatal em reconhecimento 
pela qualificação e devoção à Saúde da Mulher. Compromete-se com todo atendimento para gestantes em situação 
de urgência e emergência pela premissa, “VAGA SEMPRE”. Inspirado por Sofia Feldman de quem costumavam 
ouvir “Devemos olhar em volta e ver quem está precisando de nós”, seu neto pediatra Marx Golgher idealizou a 
instituição inaugurada, em 1982, que, atualmente, promove junto a coletividade a campanha #TodosPeloSofia de 
apadrinhamento de leito. A “Casa da Gestante Zilda Arns” é unidade de cuidado vinculada ao SOFIA destinada ao 
acolhimento de gestantes com agravos oferecendo condições de permanência, alimentação e acompanhamento 
multiprofissional. Iniciativa pioneira no Brasil, inspirou o Ministério da Saúde na criação da Casa da Gestante, 
Puérpera e Bebê do programa Rede Cegonha, considerada a terceira melhor iniciativa institucional das Américas 
para redução da mortalidade materna. A “Casa do Bebê”, unidade de cuidado vinculada ao SOFIA, acompanha 
as mulheres e seus recém-nascidos de risco sem exigência da vigilância constante do ambiente hospitalar, com 
condições de permanência, favorecendo o fortalecimento da confiança no cuidado do bebê prematuro. O “Espaço 
de Sofias” oferece assistência com integralidade e humanização em consonância ao ECA proporcionando a 
permanência em tempo integral junto ao bebê durante a internação. Com a pandemia da COVID-19, o SOFIA criou 
um plano de ação promovendo o distanciamento seguro aos usuários e trabalhadores da Unidade Tupi e, assim, 
reformar a Unidade Carlos Prates onde se realizam Cirurgias eletivas, Saúde da Mulher e Reprodutiva, Pré-Natal de 
Alto Risco e seguimento de Recém-nascido de Alto Risco. Mais de 660 municípios de Minas Gerais são atendidos 
pelo SOFIA em mais de 1.000 partos consagrando-a como excelência em Maternidade e Neonatologia do Brasil. Um 
hospital que acolhe as mulheres em um momento supremo – o nascimento do filho.

Parlamentar indicante 
Deputado Marcelo Álvaro Antônio

Indicado 
Hospital Sofia Feldman

Documento assinado por: Dep. Marcelo Alvaro Antonio
Selo digital de segurança: 2022-HBEC-KQBU-GWOV-AWTZ.

Partido/UF
PL/MG
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Atividade que exerce 
Planejamento Familiar, Consulta Ginecologica, Pre-Natal de Alto Risco

Cidade/UF 
Porto Velho/RO

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Centro de referência Saúde da Mulher (CRSM) é um complexo que oferece maior qualidade no 
atendimento às mulheres portovelhenses. 

Os serviços oferecidos estão de acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher e abrangem 
procedimentos de média complexidade como assistência ao pré-natal, incentivo ao parto natural e redução 
do número de cesáreas desnecessárias e da mortalidade materna, enfrentamento da violência contra a 
mulher, planejamento familiar, assistência ao climatério assistência às mulheres negras e população LGBT.

Parlamentar indicante 
Deputada Mariana Carvalho

Indicado 
CRSM – Centro de Referência Saúde da Mulher

Documento assinado por: Dep. MARIANA CARVALHO
Selo digital de segurança: 2022-COQN-ULHG-DVPH-PESZ.

Partido/UF
PSDB/RO
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Atividade que exerce 
Do total do público acolhido pela ALICC, 70% são mulheres de famílias de baixa renda. O foco do trabalho 
é a prevenção do colo de mama e do útero.

Cidade/UF 
Limeira/SP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
Há 26 anos a Associação Limeirense de Cuidado e Carinho (ALLIC) é pródiga no desenvolvimento da 
campanha que mobiliza toda uma cidade: o Outubro Rosa. As áreas centrais da cidade de Limeira, no 
interior paulista, são tomadas por camisetas e balões rosas, sorrisos e abraços. São dezenas de profissionais 
e voluntários que promovem um processo pedagógico intenso sobre o câncer de mama e de colo de útero. 

ALLIC atende 504 pacientes e 1.504 estão em acompanhamento - 12 são crianças. É relevante citar que 
70% são mulheres. Todas elas são acolhidas com serviços de assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, 
nutricionista e grupos de convivência. 

O propósito da ALLIC é o desenvolvimento de uma cultura de prevenção ao câncer. O trabalho é exitoso 
e foi reconhecido e premiado diversas vezes. Acredito que esta iniciativa abençoada também deve ser 
reconhecida pela Câmara dos Deputados por meio do notável prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da 
Mulher. Muito obrigado!

Parlamentar indicante 
Deputado Miguel Lombardi

Indicado 
ALICC – Associação Limeirense de Cuidado e Carinho

Documento assinado por: Dep. MIGUEL LOMBARDI
Selo digital de segurança: 2022-YWWA-JNND-IZCG-WFNZ.

Partido/UF
PL/SP
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Atividade que exerce 
Exercem projetos que contribuem para uma gravidez saudável, eum parto sem complicações reduzindo 
óbitos.

Cidade/UF 
Santana/AP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A Associação a Nossa Família é uma entidade filantrópica sem fins econômicos, beneficiente, que 
desenvolve os seus trabalhos na área da saúde da mulher e de crianças até 04 anos de idade, doravante 
tratada por Ambulatório Padre Luiz Monza, que desde 1994 se faz presente no estado do Amapá, no 
município de Santana. A instituição é corrdenada pelas Consagradas no Instituto Secular das Pequenas 
Apóstolas da Caridade.

Tem como missão cuidar da vidas de pessoas de forma humanizadas, buscando atender as mulheres 
grávidas com assistência ao pré natal, disponibilizando gratuitamente exames, consultas, medicamentos, 
alimentação,vestuário, psicólogos, palestras, fisioterapia através do Projeto Promovendo a vida, e através 
do Projeto Amor e Cuidado que disponibiliza kit contendo produtos de higiene pessoal, camisola, toalha de 
banho, por exemplo, para as mães usarem no pós partos.

Parlamentar indicante 
Deputada Professora Marcivania

Indicado 
Associação A Nossa Familia

Documento assinado por: Dep. PROFESSORA MARCIVANIA
Selo digital de segurança: 2022-ZJFV-QXGR-HYAG-WRQJ.

Partido/UF
PCdoB/AP
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Atividade que exerce 
A Associação Endomulheres Baixada Santista faz um importante trabalho de conscientização, orientação 
e encaminhamento para tratamento das mulheres que têm endometriose no litoral paulista e Vale do 
Ribeira.

Cidade/UF 
Santos/SP

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
A endometriose é uma doença séria, que atinge mulheres com idades entre 15 e 45 anos, crônica e não possui 
causas definidas. Seu diagnóstico pode demorar de oito a 10 anos, e seus sintomas são cólica menstrual progressiva; 
dor durante a relação sexual; dor e sangramento ao urinar e ao evacuar; inchaço; náuseas e vômitos; constipação e 
diarréia. Estima-se que 50% das mulheres com endometriose apresentam problemas de infertilidade.

A Baixada Santista tem mais de 50 mil mulheres com a doença. Até bem pouco tempo, elas não tinham qualquer 
apoio e orientação, e nem mesmo um hospital público regional com atendimento especializado para a realização de 
cirurgias. Se deslocavam à Capital ou eram obrigadas a aguardar até dois anos de espera para operar, o que agravava 
ainda mais a situação.

Para combater a desinformação, apoiar e acolher outras mulheres portadoras de endometriose foi criado, em 
setembro de 2016, o grupo EndoMulheres. Logo conquistaram o apoio dos médicos especialistas Dr. Guilherme Karam 
e Dr. Fábio Ramajo, membros do Núcleo Santista de Endometriose.

Com uma pauta de luta e um forte trabalho de divulgação e conscientização sobre o tema, o Endomulheres passou 
a buscar apoio da iniciativa privada, de entidades não governamentais, coletivos femininos e poder público para 
fortalecer a causa.

Lutaram para que a região tivesse um hospital mantido pelo SUS, preparado para operar as portadoras. Com uma 
forte atuação do grupo junto à secretaria de saúde, em março de 2019, por meio de convênio com o Estado de São 
Paulo, Santos ganhou o primeiro centro de referência para tratamento de endometriose da região, no Hospital dos 
Estivadores.

A entidade se tornou referência na região, representando portadoras da doença no Vale do Ribeira, aumentando sua 
participação em ações sociais, culturais e educacionais em prol do fortalecimento destas mulheres e seus familiares.

Parlamentar indicante 
Deputada Rosana Valle

Indicado 
Associação Endomulheres Baixada Santista

Documento assinado por: Dep. ROSANA VALLE
Selo digital de segurança: 2022-AHAA-ELYC-DDSM-IUJJ.

Partido/UF
PSB/SP
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Atividade que exerce 
Atendimento Especializado a Mulher

Cidade/UF 
Recife/PE

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O Hospital da Mulher do Recife é primeira unidade de saúde de grande porte, construída no Estado de 
Pernambuco, exclusivamente para atendimento à mulher. A estrutura de seu complexo hospitalar garante 
assistência de saúde integral à população feminina, a partir dos 10 anos de idade. O serviço funciona com a 
filosofia da Humanização em todas as etapas da assistência e na relação com os seus colaboradores. 

Referência em várias especialidades, o Hospital da Mulher é modelo, entre outras áreas, em partos de alto 
risco. Sua maternidade realiza também partos de risco habitual. Com eficiência e acolhimento humanizado 
e respeitando a mulher como protagonista do seu parto, o HMR garante segurança, qualidade e bem estar 
para a gestante, parturiente, seu bebê e demais familiares. 

Projetado e construído para abranger também serviços especializados que demandavam maior atenção, a 
partir do olhar da população, do poder público e de entidades representativas, o HMR se destaca ainda pelo 
atendimento à pessoa vítima de violência, com o Centro Sony Santos; e às lésbicas, bissexuais e transexuais, 
com o ambulatório LBT. 

Como unidade de especialidades, o Hospital é padrão também no atendimento à gestante de alto risco, 
tanto no ambulatório do pré-natal, como na enfermaria de gestação de alto risco, onde recebe mulheres 
de todo o Estado. A UTI Neonatal, UCI Neonatal e UCI Canguru se somam à UTI da Mulher. Na Casa da 
Gestante Mãe Bebê é possível aliar um ambiente semelhante ao lar com a necessidade da proximidade de 
uma estrutura hospitalar. 

Ambulatório de Especialidades, Centro de Diagnóstico por Imagem e dezenas de outros serviços 
garantem a abrangência do Hospital, não apenas em números e na recuperação e promoção da saúde, 
mas principalmente, na certeza que a população tem de encontrar no Hospital da Mulher do Recife um 
ambiente acolhedor e seguro para o atendimento de todas as suas necessidades.

Parlamentar indicante 
Deputado Tadeu Alencar

Indicado 
Hospital da Mulher da Mulher

Documento assinado por: Dep. TADEU ALENCAR
Selo digital de segurança: 2022-CZYR-ZKWI-BWCV-IZAE.

Partido/UF
PSB/PE
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Atividade que exerce 
O Instituto de Prevenção de Arapiraca tem a atenção voltada especialmente à prevenção e diagnóstico de 
casos de câncer de mama e do colo do útero.

Cidade/UF 
Arapiraca/AL

Por que o indicado deve receber o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher? 
O HA- Instituto de Prevenção de Arapiraca foi construído em uma área de 15 mil/m², localizada às margens 
da AL 220, no bairro Arnon de Melo, próxima ao Centro Administrativo Municipal e da região considerada 
polo de saúde de Arapiraca-Alagoas. Foi inaugurado em dezembro de 2021, agraciando a população do 
município e de toda região do Agreste. 

Como paciente oncológica, sei da importância do diagnóstico precoce, especialmente nos casos de câncer 
de mama e do colo do útero. O Instituto de Prevenção de Arapiraca está contribuindo para a redução em, 
pelo menos, 20% dos diagnósticos tardios de uma população de 600 mil mulheres. Fazendo uma busca 
ativa, através da Carreta de Amor, em mulheres que vivem em locais de difícil acesso ou na Zona Rural, 
realizando mamografia (câncer de mama) e citologia (prevenção câncer do colo do útero), de forma 
totalmente gratuita. 

O grande diferencial do Instituto é o trabalho humanizado reconhecido nacionalmente. Atualmente, são 
120 exames de mamografia e 120 exames de papanicolau por dia para prevenção do câncer de mama e do 
colo do útero.

Parlamentar indicante 
Deputada Tereza Nelma

Indicado 
Hospital de Amor – Instituto de Prevenção de Arapiraca

Documento assinado por: Dep. TEREZA NELMA
Selo digital de segurança: 2022-EPKK-WUTK-DNNR-LSOK.

Partido/UF
PSDB/AL
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