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Macaíba, 21 de março de 2018.              ISD - Release  

 

Instituto Santos Dumont apoia ações em Natal de conscientização 

sobre a epilepsia – Purple Day 

 

O Instituto Santos Dumont (ISD) apoia o dia roxo, o Purple Day, celebrado em 26 de março, 

por meio de um movimento global de conscientização sobre a epilepsia, doença cerebral que 

ocasiona convulsões. Em Natal (RN), as ações gratuitas são organizadas pela Associação 

Neurinho e diversas atividades irão acontecer de 23 a 26 de março, no auditório da OAB, no 

estádio Arena das Dunas e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A programação 

terá atividades voltadas tanto para profissionais da saúde, quanto para pacientes, familiares e 

interessados em geral, encerrando com uma audiência pública de representantes de órgãos 

oficiais (a programação detalhada pode ser vista na página seguinte). 

 

ISD atende pacientes com epilepsia por meio de seu Centro 

Especializado em Reabilitação 
 

O ISD realiza atendimentos na área de reabilitação desde 2017, quando o Centro de Educação 

e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS), unidade do Instituto localizada em Macaíba 

(RN), passou a atuar também como Centro Especializado em Reabilitação (CER III). 

Pacientes de Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Extremoz e Macaíba podem 

ser atendidos no CER III do Instituto Santos Dumont. As ações do Centro são desenvolvidas 

por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e estão organizadas em clínicas: Epilepsia 

(infantil e adulto); Parkinson; Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); Lesão 

Medular (infantil e adulto); Microcefalia; Deficiência Auditiva (infantil e adulto) e 

Prematuridade Extrema. 

 

Informações:  

 

Assessoria de Comunicação do Instituto Santos Dumont  

comunicacao@isd.org.br | (84) 99416-1880 

 

Associação Neurinho: 

Lusia Saraiva: (84) 99929 9448 
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