
Ins�tui extensão para o prazo de 
recadastramento Procedimentos,

Padronização e demais instruções.
O Diretor Presidente da ABRASO, no uso de suas atribuições;

Considerando que a ABRASO tem por obje�vo representar as pessoas ostomizadas a nível nacional e internacional, fomentar a criação de novas 
associações, promover a união das pessoas ostomizadas e reunir todas as associações de representação estadual, municipal e associados individuais; 

Considerando a decisão do Conselho Diretor e Assessoria Jurídica, em reunião realizada no dia, 15 de fevereiro de 2018; 
Considerando a necessidade da sistema�zação, regularização e atualização dos dados cadastral e financeira dos associados junto a esta en�dade, 

conforme o ar�go 10º do RI da ins�tuição; 
Considerando que o ul�mo prazo de recadastramento realizado nesta associação se deu através da convocatória através do oficio ABRASO nº 

046/2017; 
Considerando que o inicio do ano, ao retornar das férias cole�vas, e fes�vidades carnavalescas impossibilitou tomadas de registros e atualizações 

documentais; 
Considerando o Capitulo I, paragrafo 1º, do Estatuto Social da ABRASO; 
Resolve: 
I. - PRORROGAR o prazo de RECADASTRAMENTO até a data de 09 de Março de 2018; 
II. – As filiadas deverão encaminhar os seguintes documentos, Estatuto Social (registrado em cartório de pessoa jurídica), Ata de eleição ( atual e 

registrada em cartório de pessoa jurídica), Ficha de Filiação (anexo) devidamente preenchida, cópia do RG e CPF do Representante legal; 
III. – Na condição de filiação de pessoa �sica, fica obrigatório o envio dos seguintes documentos; cópia do RG e CPF (auten�cados), Ficha de Filiação 

(anexo) e cópia do comprovante de residência. 
IV. - O respec�vo Formulário e demais documentos (Item II) deverão ser enviado, através do e-mail , ficando dispensado o : abraso@abraso.org.br

envio �sico via correios. 
V. – As Associações que não se recadastrarem no período desta convocação estarão fora dos quadros de associados desta en�dade e o seu 

recadastramento fora do prazo será �do como uma nova inscrição, sujeito a aprovação; 
VI. – As filiadas (conforme lista anexa) deverão estar quites com suas obrigações, afim da efe�vação de seus direitos associa�vos de acordo com 

Estatuto Social. 
VII. - Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                         Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2018. 
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EDITORIAL

Antonio de Souza Amaral
Presidente

Em 2017 diversas manifestações avançaram pelas grandes cidades 
do país. Houve de fato expressões que demostraram insa�sfações com 
a atual polí�ca econômica no qual reflete enormes danos sociais.  

Em rodas de conversas, nas reuniões de associações, nas filas do 
dia-a-dia, são comuns as diversas declarações: “não sei o será do nosso 
futuro”, “a cada dia as coisas ficam piores” e “ a tendência e ficar pior”.

Não há necessidade de esta�s�cas oficiais para fundamentar a 
atual situação, as reações adversas são provas cabais de que algo 
precisa ser feito. 

E o que fazer? É notório que não somos especialistas em economia, 
poli�ca e programas sociais, porém, é importante ressaltar que os 
movimentos sociais �veram significa�va par�cipação na construção 

de direitos sociais, polí�cos e econômicos. 
Ou seja, a união de todos os segmentos sociais é necessária para mudar o curso dessa 

história que assombra a grande maioria da população brasileira. Vamos juntos.......ABRASO 
firme e forte. 
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Antonio de Souza Amaral                           José Roberto Santos de Araújo 
Diretor Presidente ABRASO                              Diretor 1ª Secretário 

Boa noite tudo bem?  Estou em tratamento de um câncer colo 
retal, e fiz Ileostomia...tem 40 dias que eu operei. É normal até hoje 

não consegui trocar a bolsa sozinho... Leva um tempo pra gente 
acostumar sen�r seguro para realizar a trocar ?.

Luciano Arantes Vigatto (Planura – MG) 

Olá Luciano Arantes 
É um momento de adaptação, pois é tudo muito novo. É um 

processo. Cada um tem o seu tempo pessoal de adaptação podendo 
levar dias, semanas ou meses. Mas o importante é ir se adaptando com 
o seu tempo, você vai conseguir desenvolver suas próprias estratégias, 
conhecer o seu corpo, o disposi�vo (a bolsa), mas o importante é isto, 
no seu tempo.

Enfª. Jessica Maydan
Enfermeira A�va Cuiabá-MTCA
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Associação dos Ostomizados de Mato Grosso do Sul (AOMS) foi 
fundada em 4 de Agosto de 1993. Pelas Senhoras Gabriela Soeiro, Edith 
Gonçalves e sua amiga Zelita Viana. A história da associação começa no 
ano de 1984, quando essas três senhoras se conheceram e, então, 
perceberam que compar�lhavam da mesma “patologia”: ambas haviam 
passado por uma intervenção cirúrgica de ostomia que as deixaram com 
um estoma (ou ostoma) na região abdominal.

Ressalta-se que à época da criação da Associação, embora o Estado 
de Mato Grosso do Sul contasse ainda com um número pequeno de 
pessoas ostomizadas, tal grupo não dispunha de qualquer �po de apoio 
ou assistência médica, psicológica e nutricional especializada, muito 
menos acesso aos materiais indispensáveis a uma boa qualidade de vida 
e menos sofrimento.

A criação da Associação dos Ostomizados de MS se deu no intuito de 
tentar garan�r, pelo menos, esse mínimo às pessoas ostomizadas, que 
muitas vezes, pela falta de informação sobre sua vida pós- cirúrgica, os 
seus direitos, a assistência prestada pelo nosso Estado e o trabalho 
realizado pela AOMS, acabam por se recolherem aos seus lares, 
afastando-se de seus familiares e amigos. 

Assim, com muita fé, perseverança e batalha dos ex-presidentes e da 
atual presidente Lana Maria no dia 16 de Novembro de 2017, a 
Associação dos Ostomizados do Estado de Mato Grosso do Sul, 
conquistou o sonho de ter uma sede própria e de marcar o espaço da 
pessoa ostomizada dentro da sociedade sul-mato-grossense. 

O Discurso emocionante da Presidente Atual

A Presidente Lana em seu discurso lembrou de toda batalha que ela 
e os ex presidentes �veram que enfrentar para chegar a esse dia.  

Discurso – “Hoje, cabe a mim na qualidade de presidente da 
Associação dos Ostomizados de Mato Grosso do Sul, agradecer por este 
dia de glória para a nossa associação, pois só nós, ostomizados, 
voluntários e colaboradores sabemos quantas lutas diárias �vemos que 
vencer para chegar nesse dia. Luta, por sinal, deveria ser o segundo 
nome da AOMS, pois esta associação luta diariamente para se manter de 
pé, a�va na defesa dos direitos da pessoa ostomizada dentro do nosso 
Estado e fora dele. 

Este chão que vocês pisam hoje e este prédio que vocês estão 
vendo, é nosso com letras maiúsculas, não foi dado. Esta construção foi 
conquistada com o suor de muitos ostomizados, voluntários e 
colaboradores que acreditaram na importância da nossa luta dentro da 
sociedade. Levantamos esta obra com a venda de artesanatos feitos por 

A Associação dos 
Ostomizados retomou suas 
a�vidades ano passado com 
o projeto de construir sua 
sede nova. Foi um ano de 
muitos “sim´s” e com 
bastante emoção. A 
conquista da nova sede, do 
carro novo e a parceria da 
Receita Federal com a 
Associação dos Ostomizados 
de Mato Grosso do Sul. 
Foram muitas bençoes. 

RETROSPECTIVA 2017
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CANAL COM AS ASSOCIAÇÕES
CONSTRUÇÃO DA SEDE NOVA

 Sede AOMS Fachada

AOMS
Avenida Gabriel Del Pino, 1065 – Campo Grande MS 
CEP 79051-355
(67) 3356-5830/ (67) 99948-6796
ostomizadosms@hotmail.com
h�ps://www.facebook.com/associacaoostomizadosms

FALE CONOSCO

ostomizados e voluntários, doações de colaboradores e associados, juntamente com as vendas 
das doações recebidas da Receita Federal do Brasil, ins�tuição esta que sempre acreditou no 
nosso trabalho.

Ter o nosso espaço próprio é importante para melhor acolhermos nossos ostomizados e a 
nossa comunidade. Podemos orgulhosamente afirmar que esta obra é o mais importante 
inves�mento nestes 23 (vinte e três) anos de existência da associação. Ela nos torna mais visível 
para a nossa sociedade e dá mais força para nossa luta de garan�r uma melhor qualidade de vida 
aos ostomizados do nosso Estado.

Gostaria de agradecer alguns ostomizados, que muito se fizeram presentes no nascimento e 
manutenção da associação, são eles: a Senhora Zelita, fundadora da associação, a Senhora 
Ramona, a Senhora Elvira, o Senhor João de Oliveira, ex-presidentes e atuantes na associação até 
hoje; e In Memorian as Senhoras Gabriela e Edite, fundadoras da associação, e a nossa querida 
Graciela, que foi nossa tesoureira e não abandonou seu cargo até o seu úl�mo dia de luta pela 
vida, pois acreditou que estaria aqui conosco hoje.

Finalmente, gostaria de agradecer a todos os que sempre acolheram e acarinharam esta 
ideia. Se a associação hoje é uma realidade, é porque há uma rede de colaboradores diretos e 
indiretos que nos mantém vivos nessa luta. Então, deixo aqui o meu muito obrigada e um aviso: 
Essa é só a conclusão da primeira fase da nossa sede.”

 “Podemos orgulhosamente afirmar que esta obra é o mais importante inves�mento 
nestes 23 (vinte e três) anos de existência da associação. Ela nos torna mais visível para a nossa 
sociedade e dá mais força para nossa luta de garan�r uma melhor qualidade de vida aos 
ostomizados do nosso Estado” – Lana Maria Presidente AOMS

UM POUCO SOBRE A ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS

A AOMS é um espaço cole�vo/individual de informações e conhecimentos acessados e 
produzidos pelos diferentes profissionais, equipes e convidados. As informações se dão através 
de palestras que auxiliam os ostomizados para o conhecimento de seu corpo, saúde e da vida. A 
par�cipação dos mesmos ocorre através de oficinas reflexivas e trabalhos artesanais, bazares e 
reuniões. Associação é um canal para democra�zação das informações como órgão de 
representação dos mesmos e de seus direitos. 

A busca por novos apoios ins�tucionais não cessa. O obje�vo este ano é ampliar o 
conhecimento sobre a ostomia, aumentando as possibilidades de captação de recursos para o 
plano anual de a�vidades.

“ O Trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais 
di�ceis!”



Quando cruzam os céus do país, os aviões da Avianca Brasil levam mais que passageiros. As 

aeronaves também carregam órgãos que podem salvar vidas. Uma parceria com o Ministério da 

Saúde, firmada em 2011 e renovada no dia 6 de dezembro, incen�va o transporte aéreo de 

órgãos para transplantes, sangue e equipes médicas. Tudo de forma gratuita e voluntária.

Essa cooperação entre órgãos públicos e companhias aéreas já atendeu milhares de 

pacientes em todo o país, colaborando para que o Brasil tenha o maior sistema público de 

transplantes de órgãos do mundo. Todos os anos, mais de 20 mil cirurgias são realizadas. Com o 

acordo, as taxas de embarque dos órgãos são de responsabilidade dos aeroportos, permi�ndo 

que itens vitais cheguem ao des�no de maneira ágil e segura.

No primeiro trimestre de 2017, as companhias aéreas foram responsáveis por 88,5% dos 

transportes de órgãos em território brasileiro. E, segundo dados do Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, a campanha chamada Asas do Bem superou nos dez primeiros meses do 

ano passado todos os transportes realizados em 2016 – um crescimento de 9,1%.

Tarcisio Gargioni, vice-presidente da Avianca Brasil, ressalta que é um orgulho par�cipar de 

uma parceria que leva qualidade de vida e esperança para milhares de brasileiros. 

“Par�cipamos deste projeto desde o seu início. Nossos comandantes informam os passageiros 

quando um órgão está sendo transportado”,afirma Gargioni. “Quando o assunto é salvar vidas, 

a velocidade e a agilidade no transporte de órgãos fazem a diferença.”

Fonte: h�p://aviancaemrevista.com.br/materia/acordo-entre-companhias-aereas-e-

orgaos-publicos-garante-transporte-gratuito-de-orgaos-para-transplantes-

Com o obje�vo de fomentar o fortalecimento 
ins�tucional das Associações filiadas, a Associ-
ação Brasileira de Ostomizados – ABRASO 
conta agora em seu quadro de parceiros 
profissionais uma especialista em 
gestão pública para apoiar tecnica-
mente as ações de defesa e garan�a de 
direitos: a Socióloga Adriana Apa- recida 
de Paula. Mestranda em Sociolo- gia, Espe-
cialista em Gestão Pública e Bacharel em 
Ciências Sociais com habilitação em Sociolo-
gia, Adriana tem grande experiên- cia no Tercei-
ro Setor, além de conhecimento técnico na 
área social sobre o público Ostomi- zado. Atua 
com assessoria e consultoria em organizações 
da sociedade civil com o obje�vo de garan�r a 
sustentabilidade dos serviços, progra- mas e 
projetos que visam a qualidade de vida das 
pessoas Ostomizadas.

Resumo de sua qualificação profissional e de 
sua extensa experiência profissional:

· Graduação em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia - Universidade Fede-
ral de Mato

· Grosso do Sul (2003-2006)
· Especialização em Gestão Pública – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(2013-2014) 
· QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Cien�sta Social com habilitação em Sociologia.
· Experiência em elaboração, coordenação, acompanhamento e execução de proje-

tos socioeducacionais, nas áreas de Cultura, Educação e Assistência Social. 
· Experiência em planejamento e execução de ações de mobilização social voltadas 

aos estudantes e/ou suas famílias.
· Experiência em elaboração, acompanhamento e avaliação de indicadores sociais. 
· Experiência em elaboração e execução de projetos de desenvolvimento de recursos 

humanos na área de saúde, que atendem as populações indígenas e quilombolas do Estado. 
· Experiência com Sistemas Governamentais.

· ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DE MATO GROSSO DO SUL (março/2013 – fevere-
iro/2017);

· SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA
· PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS ( Março/2008 – Novem-

bro/2012)
· FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/CORE-MS

Atuando na ABRASO a socióloga será responsável por desenvolver a�vidades de forta-
lecimento ins�tucional, realizando diagnós�co ins�tucional da nacional e das filiadas e por 
realizar orientações básicas acerca de ações que garantam os direitos já estabelecidos legal-
mente ou que es�mulem a construção de novos direitos. Esta parceria é de suma importân-
cia para fortalecer o nosso movimento social, subsidiando a realização de um trabalho técni-
co con�nuo e sistema�zado para que nossos direitos não sejam violados ou suprimidos.

NOVA PARCERIA
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VOOS QUE SALVAM VIDAS

Renovado em dezembro, acordo entre companhias aéreas e órgãos públicos 

garante transporte gratuito de órgãos para transplantes por todo o país

E m  u m a 
pesquisa feita 
pela Coloplast 
Global ,  45% dos 
estomizados apresen-
tam algum distúrbio na pele 
periestoma e em 77% dos casos, o diagnós�co está relacio-
nado ao contato da pele com as fezes e/ou urina. Muito 
embora o vazamento seja uma preocupação frequente para 
essas pessoas, elas não conseguem encontrar a relação 
entre eles e estas situações são encaradas como algo “co-
mum”. 

Associada a escolha correta do equipamento coletor e 
dos adjuvantes, a Coloplast vem renovando suas ferramen-
tas no intuito de trazer novas soluções para atender os paci-
entes com necessidades ín�mas especiais e acreditamos que 
estabelecer uma ro�na correta de troca de bolsa. Observan-
do três passos encontraremos o tempo ideal de uso do equi-
pamento. São eles: 1º) Aplicação correta do adesivo, o ajus-
te preciso é importante para uma pele livre de distúrbios; 2º) 
Remoção correta do adesivo para assegurar a integridade 
da pele e 3º) Observação da condição do adesivo e da pele ao 
redor do estoma, fazendo com que o desgaste e o tempo de 
troca não sejam ultrapassados e a pele sofra com o contato 
desses efluentes.

Associado ao passo a passo de uma ro�na correta de 
troca de bolsas, vem a escolha do equipamento certo e adju-
vantes necessários para manter uma qualidade de vida 
essencial para aqueles com necessidades ín�mas de saúde. 
A Coloplast vem ampliando seu por�ólio para melhor aten-
der seus usuários.

Pense novo. Pense Brava®. Buscando aumentar a quali-
dade de vida ao dia a dia do estomizado.

 Fabiana Oliveira

ARC e o uso de adjuvantes
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Meu nome é Darlene Lunelli, sou con-
tadora pós-graduada em contabilidade 
gerencial e planejamento tributário. 
Formada há 15 anos trabalhando 
no seguimento empresarial, sou 
sócia diretora da Lunelli Serviços 
Contábeis, vice-presidente de 
administração do Conselho 
Regional de Contabilidade do 
Distrito Federal – CRC-DF 
gestão 2016/2017 e vice-
presidente de desenvolvi-
mento profissional do Conse-
lho de Contabilidade do Distri-
to Federal gestão 2018/2019.

Desde então trabalho com 
en�dades sem fins lucra�vos, 
associações, clubes e ins�tutos. A 
importância destas en�dades em contra-
tar um profissional de contabilidade na toma-
da de decisões e na prestação de contas torna-se um 
fator essencial para todo o processo operacional da en�dade, de acordo com as Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 – que fala sobre as En�dades sem Fins 
Lucra�vos. 

A prestação de contas, o reconhecimento das transações e variações patrimoniais, 
de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem 
divulgadas em notas explica�vas de en�dades sem fins lucra�vos precisam de um 
gestor dentro das en�dades junto com contador (a), (registrado em seu conselho de 
classe) para a condução dos trabalhos na en�dade e assessoria no dia a dia.

Os registros contábeis das despesas e receitas devem ser segregados de forma 
que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por en�-
dades sem fins lucra�vos.

As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas en�dades sem fins 
lucra�vos são: O Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a 
Demonstração do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e as 
notas explica�vas conforme previsto no NBC TG 26 ou na seção 3 da NBC. TG 1000, 
quando aplicáveis.

Os reconhecimentos das doações devem ser precedidos dos procedimentos de 
iden�ficações e mensuração e as doações podem ser recebidas para custeio ou 
inves�mento. Em quaisquer das formas as doações podem ser in natura ou em espé-
cie.

Bastante cuidado com trabalho voluntário em en�dades, considera-se serviço 
voluntário para fins de lei (9.608/98) a a�vidade não remunerada, prestada por pessoa 
�sica a en�dade pública ou privada de fins não lucra�vos, que tenha obje�vos cívicos, 
culturais, educacionais, cien�ficos, recrea�vos ou da assistência à pessoa.

E importante que a en�dade tenha um conselho fiscal o qual dentre as suas 
atribuições deverá estar a de opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e 
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas.

Assim finalizo este ar�go com muito apreço pelas en�dades sem fins lucra�vos 
que nos ajudam de alguma forma a melhorar o país e muita das vezes, o bem-estar do 
indivíduo ao recuperar a auto- es�ma e ajudar muitos a ter uma vida digna. 

Olhar um paciente com dignidade, 
respeito e integralidade é transmutar 
c o n h e c i m e n t o s ,  a d e q u a r 
realidades e agregar áreas de 
atuação, com o intuito de 
atendê-lo da melhor forma 
p o s s í v e l .  E m  m u i t a s 
situações, é preciso ir além 
e fazer de um simples olhar, 
um instrumento de longo 
alcance.

Nos momento de vida 
diár ia,  o  paciente nos 
e n s i n a  d i a n t e  d a 
necessidade em saúde, a fazer 
um cuidado diferenciado. Para 
e x p r e s s a r  p o e � c a m e n t e  o 
significado dessa profissão, nos 
e n l a ç a m o s  à s  C o n fi s s õ e s  d e 
Estomaterapeuta, de Onã Silva (2017)….que nos 
dizem:

“Confesso que estou na aprendência.
Sou humana e não tenho onipotência,
Meu plano de cuidados não é mecânico,
Porque o corpo de que cuido é dinâmico”.

“Confesso que, mesmo especializada.
Posso não saber de tudo, sou limitada.
Fístulas, drenos, feridas são diferentes.
Cateteres, estomas e incon�nentes”.

Ter uma ferida incomoda, desnuda a pele, expõe as fragilidades e causa 
desproteção ao indivíduo. Histórias de vidas, situações inesperadas, emoções e 
sen�mentos são bastante relatados por incon�nentes e estomizados. Essas três 
grandes áreas da estomaterapia são abraçadas por profissionais comprome�dos e 
que almejam a cada ato fazer o melhor pelo próximo.

Nesse contexto da assistência integral, emerge o enfermeiro estomaterapeuta 
(ET), diferenciado no cuidar por habilidades, conhecimentos e a�tudes 
desenvolvidas e aprimoradas a par�r de vivências e experiências diárias. 

Em estudo sobre a atuação do ET em emoções representa�vas de sofrimento e 
prazer, constatou-se que: profissional orienta o seu trabalho, tendo por base as  o 
funções específicas do enfermeiro, o que caracteriza a pluralidade de a�vidades de 
abrangência da Estomaterapia; no desenvolvimento do trabalho, o mesmo,  e que 
sen�a mais emoções de prazer do que de sofrimento. Isso jus�fica a sua 
permanência no exercício da especialidade e a mo�vação pela luta por condições e 
ambientes melhores de trabalho (DIAS, CESARETTI, 2005). 

Sendo assim, a par�r do olhar poé�co do cuidar perpassa o ET, que u�liza suas 
competências co�dianamente e que nunca deixa de aprender. Dessa forma a 
Associação Brasileira de Estomaterapia – SOBEST, reafirma o compromisso de 
contribuir no aprimoramento dessa tão bela profissão.

Um olhar poético 
na Estomaterapia

As en�dades sem fins lucra�vos
e o profissional de Contabilidade

O câncer de mama é uma doença causada pela mul�plicação de células anormais na mama 
que formam o tumor. Alguns tumores tem o desenvolvimento rápido, outros mais lentos. A es�-
ma�va do Ins�tuto Nacional de Câncer (Inca) para este ano é quase 60 mil novos casos no Brasil.

Receber o diagnós�co não é fácil, quanto mais cedo a descoberta maiores as chances de cura. 
Com o avanço da tecnologia é possível ter qualidade de vida principalmente quando há o acompa-
nhamento de um fisioterapeuta durante o tratamento. As sessões ajudam a reduzir a dor, prevenir 
complicações após a cirurgia, acelera o processo de recuperação para que o paciente retorne o quan-
to antes as a�vidades co�dianas.

A recomendação é começar as sessões de fisioterapia oncológica desde o início do tratamento 

En af  ET Sandr oa ri d ee t nN oaz Ma  r aé st Co

Fisioterapia no tratamento de câncer 
acelera recuperação do paciente

para preparar a mama e ao 
mesmo ajudar a minimizar os 
distúrbios causados durante 
todas as etapas do tratamen-
to desde cirurgia, radiotera-
pia e quimioterapia.

Após a cirurgia, se não 
�ver o acompanhamento por 
exemplo de um fisioterapeuta 

pode acontecer do pacien-
te ter LINDEFEMA que é o 
inchaço crônico do braço, compli-
cações na cicatriz, limitação do movi-
mento do ombro que pode dificultar tarefas simples como: pentear o cabelo, ves�r 
uma roupa e até mesmo tomar banho.

Para tratar o linfedema o profissional vai trabalhar com drenagem linfá�ca 
manual, exercícios terapêu�cos, u�lizar a técnica que combina enfaixamento 
compressivo, cuidados com a pele, automassagem e uso de luva compressiva para 
ajudar a minimizar os efeitos pós cirurgia e contribuir com a rápida cicatrização e 
recuperação do paciente.
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A seção SOBEST-RJ conta com novos inte-
grantes da presidência seccional, os quais 
foram eleitos por seus pares em novem-
bro de 2017, no XII Congresso Brasileiro 
de Estomaterapia, em Belo Horizonte. 
Assim, com o propósito de dar con�-
nuidade ao excelente trabalho desen-
volvido pela gestão anterior, porém 
com o compromisso de ampliar suas 
ações no estado fluminense, esta nova 
gestão pretende ar�cular o ensino, a 
assistência e a pesquisa em favor do bem-
estar e melhor qualidade de vida das pesso-
as com estomias, com lesões de pele e com 
incon�nências urinária e anal.

Esta busca por melhor qualidade de vida não pode 
estar distanciada da dimensão polí�ca e de uma capacidade reflexiva e crí�ca que contribui 
para uma análise macroestrutural, a qual pode interferir nega�va ou posi�vamente na 
excelência do cuidado em estomaterapia. Assim, são por meio do empoderamento polí�co, 
do conhecimento técnico-cien�fico e da humanização da assistência que se qualificará 
sistema�ca e crescentemente o cuidado prestado à população.

Neste sen�do, uma das primeiras ações dos integrantes da gestão recém-eleita foi tecer 
um diálogo com a Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO), por meio de contato efetu-
ado por seu presidente, Antônio Amaral, numa inicia�va de fortalecermos laços e elaborar-
mos estratégias de melhoria das condições de vida dos indivíduos com estomias. Esse diálogo 
e esta união se fazem necessários, sobretudo, porque num estado onde se decretou calamida-
de pública e onde a saúde pouco se configurou como prioridade para muitos governantes, há 
de se elaborar várias estratégias para impedir o desmantelamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e para que as polí�cas públicas sejam cumpridas e melhoradas em prol da população. 

Com base neste entendimento, pretende-se de imediato realizar um Fórum de discussão 
no qual se discuta sobre a garan�a da distribuição de equipamentos coletores e adjuvantes de 
qualidade, sobre a necessidade de orientação para o autocuidado das pessoas com estomias e 
acerca do acesso ao serviço de saúde de excelência com secretários de saúde, do estado e do 
município do Rio de Janeiro, en�dades que lutam pelos direitos humanos, enfermeiros esto-
materapeutas e com membros da ABRASO.

No entanto, esta é apenas uma primeira estratégia. Pretende-se intensificar a realização 
dos “Cafés Cien�ficos”, jornadas e simpósios, com o fito de capacitar enfermeiros, técnicos, 
estudantes de enfermagem para a prestação de uma assistência de qualidade às pessoas em 
situação de estomaterapia. Ademais, faz parte de nossa agenda es�mular, apoiar e produzir 
conhecimento por meio de pesquisas para que o cuidado de enfermagem seja crescentemen-
te executado com base em evidências cien�ficas. 

Sabe-se que muito se tem a fazer, mas a vontade de contribuir é grande, a disposição para 
o trabalho é imensa, e os parceiros para a luta, como a ABRASO, ajudam a tornar a gestão pra-
zerosa e es�mulante.

Prof. Dr. TiSOBEST Norma Valéria Dantas de Oliveira Souza 
Prof. Ms TiSOBEST Déborah Machado dos Santos
Prof. Ms. ET Dayse Carvalho do Nascimento
Prof. Ms ET Patrícia Alves dos Santos Silva

Norma Valéria Dantas de Oliveira Souza
Diretora da Faculdade de Enfermagem da ENF/UERJ
Coordenadora do Curso de Enfermagem em Estomaterapia da ENF/UERJ
Professora Associada do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da ENF/UERJ
Professora Permanente da Pós-graduação Stricto Senso da ENF/UERJ
Bolsista de Produ�vidade 2 do CNPq
Procien�sta da UERJ

2018 é ano de eleição. Para não con�nuarmos 
retrocedendo, é importante apostarmos na nossa 

inteligência cole�va. Isso significa não uma 
disputa par�dária, mas uma disputa de valores 

em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Muita gente ainda não percebeu o quanto 
pode ser peça fundamental para reverter o 
cenário de perdas nas polí�cas de saúde. 

Que retrocessos são esses?
Em 2015, deputados e senadores 

aprovaram a Emenda Cons�tucional 86, 
re�rando os recursos do pré-sal, que seriam 

inves�dos em Educação e Saúde. Em 2016, 
e les  também aprovaram a Emenda 

Cons�tucional 95, que congela por 20 anos os 
gastos com Saúde e Educação. Na prá�ca, isso 

significa menos Farmácia Popular, menos postos de 
saúde, menos hospitais, menos profissionais de saúde nos 

territórios.
Esse é só um pequeno retrato de uma situação gravíssima no governo e no Congresso Nacional, 

onde a maioria tem se preocupado em beneficiar os empresários da saúde, em detrimento da 
população. As mudanças, sem diálogo e par�cipação, acontecem em uma velocidade assustadora, 
como foi com a Polí�ca Nacional de Saúde Mental, que agora incen�va parcerias com comunidades 
terapêu�cas, abrindo espaço para o retorno do modelo manicomial. 

Outro exemplo de mudança sem par�cipação social foi o que aconteceu com a Polí�ca Nacional 
de Atenção Básica (PNAB), que agora fragiliza o o�cio dos Agentes Comunitários de Saúde e de 
Endemias.  Por isso, precisamos apostar na inteligência cole�va e não votar nos mesmos candidatos 
que aprovaram essas emendas, nem naqueles que apoiam essas a�tudes autoritárias do governo. 
Precisamos discu�r, debater, par�cipar, fazer valer nossos direitos. 

Entre as ações de resistência que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) realiza ou é parceiro, estão 
a Semana da Saúde 2018 (2 a 8/04), o Fórum Social Mundial (13 a 17/03), o Congresso Internacional 
Rede Unida (30/05 a 2/06) e o Congresso de Saúde Cole�va – Abrasco (26 a 29/07). Precisamos dos 
gestores como parceiros dessas agendas, dialogando com as diferentes forças que vão disputar as 
eleições, defendendo uma polí�ca de estado e não uma disputa meramente par�dária.

Após a deliberação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Ministério da Saúde homologou e o 
governo publicou no Diário Oficial da União (DOU), no dia 15 de janeiro, a realização da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde, um dos maiores eventos de par�cipação social realizados no Brasil.  
Milhares de brasileiros e brasileiras vão ser eleitos democra�camente em etapas preparatórias que 
culminarão em um grande evento nacional, a ser realizado em Brasília, em 2019.

O tema proposto para a 16ª Conferência é “8ª + 8 = 16ª”, uma referência à 8ª Conferência, 
realizada em 1986, que trouxe como tema ”Saúde e Democracia” e é considerada um marco na 
história dos eventos de par�cipação social. Isso porque ela foi a primeira conferência de saúde, em 
âmbito nacional, aberta à sociedade. O resultado do evento gerou as bases para a seção “Da Saúde” 
da Cons�tuição Brasileira de 5 de outubro de 1988, que consolidou o SUS.

Os eixos temá�cos na época eram: Saúde como direito, Consolidação do SUS e Financiamento. 
Tudo o que estamos discu�ndo hoje! Passaram-se três décadas desde a realização da 8ª Conferência. 
Agora temos novas demandas, mas temos também uma agenda de resistência para que não 
andemos para trás. Somente com crí�ca, reflexão, luta e inteligência poderemos reverter esse 
quadro.

Por Ronald dos Santos
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

www.conselho.saude.gov.br 

Abaixo-assinado contra a redução de inves�mentos no SUS
www.conselho.saude/assineja 

Sobest/RJDiante dos retrocessos, como 
resis�r ao desmonte do SUS?
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 Expediente 

Associação Brasileira de Ostomizados
SCS Qd.02 Lt.104 BI. C Sala 413 - Edifício Goías

Asa Sul - Brasília - DF
CEP: 70.317-900

(65) 9.9969.7770 - (61) 3041-3033

Conselho Diretor

Diretor Presidente: Antonio de Souza Amaral.

Diretor vice-Presidente: Ana Paula Batista Soledade.
aDiretor 1  Secretário: José Roberto Santos de Araújo 

a
Diretora 2  Secretária: Isabel Cristina de Carvalho 

a
Diretora 2  Tesoureira: Zenaide Santos do Prado

Conselho Fiscal:

Célia Castro Pereira.
Lana Maria Flores da Costa. 
Antônia Célia Paiva dos Santos.
José Vieira dos Santos. - Suplente

assoc.brasileira_de_ostomizados

abraso@abraso.org.b

abraso.ostomia/

www.abraso.org.br
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