
Instituto Acqua inicia gestão de duas maternidades e 
um complexo materno-infantil no Maranhão

Em uma semana de trabalho, Instituto recebeu elogios de diretores das 
três unidades, que passaram a ser geridas em 12 de maio

O início da gestão do Instituto Ac-
qua no Complexo Hospitalar Materno-
-Infantil Juvêncio Matos e nas materni-
dades estaduais Marly Sarney e Benedito 
Leite, em São Luís, capital do Maranhão, 
foi aguardado com entusiasmo pelos ges-
tores administrativos das três unidades. 
Vencedora do concurso de projetos do 
Governo do Estado para o lote em que es-
tavam essas unidades, o Instituto Acqua 
começou os trabalhos em 12 de maio com 
uma expectativa positiva da parte dos di-
retores e colaboradores.

As três unidades juntas possuem 
cerca de 280 leitos e são referências na 
realização de partos e atendimento ma-
terno-infantil no Estado. Entre as dife-
rentes especialidades, as três unidades de 
Saúde têm atendimentos como materni-
dade, pediatria clínica, UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) pediátrica e neonatal, 
neonatologia, cirurgia geral infantil e uma 
gama de profissionais como cardiologista, 
gastropediatra, neuropediatra, obstetra, 
cirurgião pediátrico, endocrinologista, in-
fectologista, ginecologista, pneumologis-
ta, psicólogo, ortopedista, fisioterapeuta, 
entre outros.

A gestora administrativa do Com-

plexo Juvêncio Matos, Andrea Moraes, 
aposta na experiência do Instituto Acqua 
para melhorar os serviços de saúde no Ma-
ranhão. “O atendimento não parou duran-
te a transição e precisamos continuar com 
a qualidade no nosso atendimento, por-
que a população é carente desses servi-
ços. Esperamos que as mudanças venham 
para melhorar, pois queremos aprender 
com o Acqua e trabalhar em parceria”, 
disse.

Apesar de ser um momento de tran-
sição, no qual os resultados ainda não são 
visíveis, os colaboradores da maternidade 
Benedito Leite já se sentiram valorizados 
com a chegada de um novo modelo de 
gestão. “O começo sempre é mais difícil, 
mas todos os serviços prestados aqui es-
tão a contento e a maternidade está fun-
cionando a toda carga”, explicou Wolter 
Frazão, diretor geral da unidade. Para ele, 
o Instituto Acqua é “uma instituição séria, 
e com essa parceria iremos longe, porque 
boa vontade nós temos e a expectativa é 
de uma grande administração”.

Já na maternidade Marly Sarney, o 
diálogo foi o ponto que mais marcou esse 
período de transição e os primeiros dias 
de trabalho, o que aponta para uma ges-

tão compartilhada que valoriza os funcio-
nários. “Essa chegada do Instituto foi mui-
to aguardada e nesse pequeno espaço de 
tempo de uma semana já sentimos que os 
profissionais são valorizados. A mudança 
não afetou o serviço ou a qualidade nesta 
primeira semana de trabalho”, garantiu 
André Oliveira, diretor administrativo da 
unidade.

Outro destaque a favor do Acqua 
nesse novo desafio é a experiência acu-
mulada de 16 anos no desenvolvimento e 
implementação de projetos e políticas de 
saúde. “Queremos que o Acqua traga pra 
cá as experiências boas já obtidas no Sul e 
Sudeste”, concluiu Oliveira.

Atuação – Entre as ações destaca-
das no projeto do Instituto Acqua para o 
trabalho nas unidades estão premissas 
para uma gestão de qualidade e humani-
zada. O direito de informação aos pacien-
tes sobre seu estado de saúde, permissão 
de visita diária, realização de um plano 
de educação permanente que contemple 
todos os profissionais e estabelecimento 
de indicadores e metas de processos que 
garantam o bom acolhimento e atendi-
mento a todos os pacientes estão entre as 
medidas apontadas em projeto.

Todos os serviços das unidades foram mantidos sem qualquer interrupção durante a transição



UPA em Cotia acelera a realização de 
exames com Laboratório de Urgências

Clube da Jardinagem ensina a fazer fontes de água

Os pacientes da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Cotia contam 
com um importante recurso para agilizar 
a realização de exames. Inaugurado em 
outubro do ano passado, o Laboratório de 
Urgências tem equipamentos de alta tec-
nologia que oferecem resultados precisos 
para exames bioquímicos como hemogra-
ma, urina e enzimas.

 
O local realiza, por mês, uma média 

de 4 a 5 mil exames, o que contribui sig-
nificativamente para a redução do tem-
po de espera no atendimento e auxilia o 
médico no diagnóstico de diversas pato-
logias. “Por causa da epidemia de dengue 
em São Paulo, por exemplo, realizamos 
cerca de 7 a 8 mil exames mensalmente, 
entre fevereiro e abril”, explicou Gabriela 
Niero, supervisora do Laboratório de Ur-
gências.

 
Graças à infraestrutura moderna e 

ao atendimento 24 horas realizado pela 
equipe médica, os resultados podem sair 
em até duas horas após a coleta, o que 
contribui para que o paciente permaneça 
menos tempo na UPA e os médicos indi-
quem os tratamentos mais adequados 

Hemograma, urina e enzimas são alguns exames realizados no laboratório

Encontro aconteceu no Instituto Acqua,  em 
Ribeirão Pires

Obra foi instalada em um dos acessos para o calçadão 
comercial da Rua Coronel Oliveira Lima

Instituto 
Acqua financia 
restauração do 
monumento de 
Luiz Fláquer

Equipado com aparelhos de alta tecnologia, o laboratório da Unidade de 
Pronto Atendimento já efetuou mais de 37 mil exames desde outubro de 2014

Com o tema “Venha fazer uma fon-
te”, o Clube da Jardinagem se reuniu em 
08 de maio, no Instituto Acqua. Marcando 
esse vigésimo encontro, os participantes 
aprenderam a montar uma pequena fon-
te, seja para manter em casa ou para uso 
comercial, utilizando como base bacias de 
barro, cimento ou plástico; bambu para 
queda d´água e pequenas bombas para 
retorno de água.

A oficina foi ministrada pelo técnico 
paisagista e jardineiro profissional Edmil-

O busto de bronze do senador José Luiz Flá-
quer foi recolocado na Praça Embaixador Pe-
dro de Toledo, em Santo André, no dia 02 de 
maio, após restauração financiada pelo Insti-
tuto Acqua. A obra havia sido danificada em 
outubro de 2014, após uma tentativa de furto, 
e possuía rachaduras de até 20 cm de com-
primento.

O trabalho foi executado pelo restaurador 
Paulo Eduardo Miti, que fez o nivelamento das 
partes deslocadas e a soldagem da parte inter-
na da peça. O busto também passou por um 
processo de limpeza e aplicação de materiais 
para conservação, para evitar a deposição de 
fuligem e outros resíduos.

A peça havia sido inaugurada em 1º de maio 
de 1932. Hoje, a peça está localizada em um 
dos acessos para o calçadão comercial da 
Rua Coronel Oliveira Lima, no centro da ci-
dade, em um local conhecido como “Largo da 
Estátua”.

Quem foi Luiz Fláquer - José Luiz Fláquer 
(1854-1924), veio de Itu (SP) para a capital 
paulistana, em 1868. Em São Paulo, formou-
-se médico e professor. Foi o signatário mais 
jovem da “Convenção Republicana de Itu”, em 
1873. Sete anos depois, em 1880, foi eleito o 
primeiro juiz de paz de São Bernardo. Na po-
lítica, se elegeu deputado em 1891, 1898 e 
1902, senador estadual, em 1910, e vereador 
de São Bernardo, em 1914. Fláquer morreria 
dez anos mais tarde, exercendo a função de 
senador estadual.

para cada caso.
 
A tecnologia é outro ponto forte do 

laboratório. Entre os equipamentos que 
contribuem para a excelência no atendi-
mento ao público destaca-se o Vitros 250. 
Com ele, os técnicos obtêm resultados 
precisos, pois o sistema utiliza a chamada 
metodologia da Bioquímica Seca, o que 
representa um alto ganho de qualidade se 
comparado com os aparelhos convencio-
nais.

 
Com esse equipamento, por exem-

plo, é possível realizar o exame de enzi-
mas cardíacas em pessoas com suspeita 
de infarto quando chegam à UPA. Por-
tanto, com essa tecnologia à disposição 
dos moradores é possível detectar rapi-
damente o infarto e oferecer de imediato 
a medicação certa para salvar a vida do 
paciente.

 
Somada ao raio-x digital e outros 

equipamentos modernos e profissionais 
qualificados, a gestão da UPA instalada 
em Cotia demonstra que está dedicando 
cada vez mais recursos para tornar o aten-
dimento ainda mais rápido e eficiente.

son Gianoni e contou com dois módulos, 
divididos em teoria e prática.

O clube é aberto ao público em ge-
ral e surgiu a partir do interesse dos parti-
cipantes do projeto Comunidade Viva em 
dar continuidade ao aprendizado. Todas 
as palestras são gratuitas e realizadas no 
Instituto Acqua, localizado na Praça Sa-
bará, 67, Jardim Santa Cruz, em Ribeirão 
Pires. Mais informações sobre o Clube de 
Jardinagem podem ser obtidas pelo tele-
fone 4823-1800.



Ambulatório teve criação de novos atendimentos desde que o Acqua está na gestão

Instituto Acqua realiza mais de 158 mil consultas no 
Ambulatório Imasf em três anos de parceria

Responsável por mais de 40% de to-
dos os procedimentos ambulatoriais reali-
zados aos 21 mil beneficiários, o Instituto 
Acqua acaba de renovar a parceria com o 
Imasf que já dura três anos. Neste período 
(2012 a 2014), já foram realizadas 158.080 
consultas e 22.371 exames, sendo 12.629 
ultrassonografias, 3.949 exames cardioló-
gicos, 2.287 audiologias e 3.506 genitos-
copias no Ambulatório de Especialidades, 
administrado 100% com profissionais do 
Acqua, que, além das consultas e exames 
no próprio ambulatório, ainda realiza ci-
rurgias de pequeno porte.

Levando em consideração apenas 
os dias úteis nestes três anos e um aten-
dimento diário de dez horas, o Ambulató-
rio administrado pelo Acqua realizou uma 
média de 20 atendimentos por hora neste 
período. Desde que o Acqua assumiu o 
Ambulatório já foram criadas novas es-
pecialidades atendidas no próprio Imasf, 
sem necessidade de o beneficiário se des-
locar para clínicas ou hospitais, tais como 

pediatria, ultrassonografia, holter 24 ho-
ras e teste ergométrico.

Além da comodidade e conforto 
oferecidos aos beneficiários, a realização 
dos procedimentos em um mesmo espa-
ço gera economia aos cofres do Imasf, de-
monstrando a preocupação que o Acqua 
tem em zelar pelo patrimônio dos bene-
ficiários. Ao longo da parceria, o Instituto 
Acqua não se limitou a administrar o am-
bulatório e busca inovação e economia 
nos procedimentos. 

Junto com a criação de novos ser-
viços, foram feitos grupos de apoio de 
planejamento familiar, depressão, depen-
dentes químicos e pré e pós-operatório 
de pacientes de cirurgia bariátrica, entre 
outros.

Também foram criadas as palestras 
de nutrição que, mensalmente reúnem 
cerca de 100 pessoas na Associação dos 
Funcionários Públicos de São Bernardo 

com a abordagem de temas como diabe-
tes, anemia e obesidade, além do Saúde 
com Movimento, que promove atividade 
física e fechou 2014 com 52 alunos de gi-
nástica e pilates solo e começou 2015 com 
a ampliação para até 100 pessoas.

Também é de responsabilidade do 
Acqua fazer o acompanhamento e au-
ditoria dos atendimentos e internações 
realizados por clínicas e hospitais conve-
niados, bem como revisão do pagamento 
de contas médicas apresentados pelos 
credenciados.

Mas um dos destaques no atendi-
mento é o programa Imasf em Casa, que 
atende 477 pacientes em casa por equipes 
multiprofissionais compostas por médico, 
enfermeiro, nutricionista, psicólogo, nu-
tricionista e fisioterapeuta, entre outros. 
Dessa forma, o atendimento evita que o 
paciente precise sair do conforto de seu 
lar para passar por consultas médicas, 
exames e procedimentos fora.



O Instituto Acqua iniciou em 1° de 
abril a gestão do Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Graça, em São Fran-
cisco do Sul (SC). Desde então, já pro-
moveu uma série de atividades, como a 
realização de um mutirão de catarata, a 
participação no aniversário de 168 anos 
da cidade com atendimento à popula-
ção e a realização de palestras e cursos 
aos profissionais da própria unidade.

O começo dos trabalhos foi mar-
cado por uma solenidade que contou 
com a presença do diretor-presidente 
do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia, 
do prefeito Luiz Roberto de Oliveira, do 
secretário de Saúde, Marcos Scarpato, 
além de secretários municipais e auto-
ridades de Saúde da região. No mesmo 
dia, a instituição iniciou um mutirão de 
catarata.

O mutirão de catarata teve 124 
cirurgias feitas nos dias 1 e 2 de abril e 
foi realizado com o intuito de acabar 
com uma demanda por cirurgias que até 
então estavam em fila de espera no mu-
nicípio. Durante o período de transição, 
a equipe do Instituto e a Secretaria de 
Saúde levantaram esses números e de-
cidiram pelo mutirão, que foi coordena-
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Gestão de hospital em São Francisco do Sul (SC) 
começa com uma série de atividades desde abril

Hospital Nossa Senhora da Graça 
recebeu mutirão de catarata, cursos, 
palestras e ainda teve participação 

em evento solidário

Equipe do hospital atendeu a população com 
diversos serviços no aniversário da cidade

Mutirão da catarata marcou a chegada do 
Acqua em São Francisco do Sul

Instituto Acqua completa 16 anos consolidando expansão 
para regiões Nordeste e Sul do País

O Instituto Acqua foi fundado em 
Ribeirão Pires, no Grande ABC paulista, 
em 1º de maio de 1999, preocupado com 
o Meio Ambiente e o Planejamento Urba-
no. Desde então, desenvolveu projetos 
que ajudaram a transformar a vida de mi-
lhares de pessoas com ações em diversas 
áreas como Educação, Saúde, Habitação, 
Esporte, Cultura e ainda Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano.

Agora, ao completar 16 anos, o 
Instituto vê sua atuação sendo expan-
dida para as regiões Nordeste e Sul com 
uma forte atividade na gestão da Saúde 
Pública. Somente no mês de abril, o Ac-
qua iniciou a administração do Hospital 
e Maternidade Municipal Nossa Senhora 
da Graça, em São Francisco do Sul (SC) e 

do pela médica Adriana Figueiredo Reis.

Nas comemorações do aniversá-
rio da cidade, em 14 de maio, o hospi-
tal marcou presença com atendimentos 
à população. Foram mais de 230 testes 
de nível de glicose e aferições de pres-
são arterial realizados pela equipe do 
hospital no Pavilhão Ilha Grande, no 
Centro Histórico. O evento fez parte das 
comemorações de aniversário da cidade 
e reuniu uma série de serviços gratuitos 
à comunidade. 

Em um estande montado para o 
evento, o hospital ainda distribuiu mate-
riais de orientação sobre amamentação 
e saúde da mulher, além de um vídeo 
que apresentava o hospital e a realiza-
ção de exames e aferição de pressão. 

Já em maio, a Semana de Enfer-
magem foi celebrada com confrater-
nização dos colaboradores, palestra e 
curso. As atividades ocorreram nos dias 
15 e 16 de maio. No dia 15, a equipe 

teve uma palestra com o nutricionista 
Ricardo Soares, que teve como tema 
“Gerenciando a Saúde, Promovendo 
Qualidade de Vida”. No dia 16, a equipe 
de enfermagem recebeu o curso de Re-
animação Cárdio Pulmonar (RCP), que 
foi ministrado pelo médico plantonista 
Rafael Barbosa de Souza. Além da parte 
teórica, foram feitas simulações com a 
utilização de manequim, materiais, ins-
trumentos e equipamentos para salvar 
vidas. Durante o curso, Souza explicou 
que o procedimento de reanimação re-
alizado adequadamente aumenta em 
40% a chance da vítima poder sobrevi-
ver.

Hospital – O hospital conta com 
maternidade, centro cirúrgico, serviços 
de diagnóstico e pronto-atendimento 
24 horas, entre outros atendimentos, e 
conta com 37 leitos ativos entre pediá-
tricos, clínicos, cirúrgicos, obstetrícia e 
isolamento, e ainda capacidade de am-
pliação tanto de leitos quanto de servi-
ços ofertados.

venceu concurso de projetos do Governo 
do Estado do Maranhão para gestão do 
Complexo Hospitalar Materno-Infantil 
Juvêncio Matos e das maternidades Mar-
ly Sarney e Benedito Leite, todas em São 
Luís, capital do Estado.

Estes novos desafios se somam a 
projetos já consolidados no estado de São 
Paulo, como a gestão da rede de Pronto-
-Atendimento em Cotia, o atendimento 
de pessoas privadas de liberdade em cin-
co unidades prisionais em Franco da Ro-
cha e a parceria com o Instituto Municipal 
de Assistência à Saúde do Funcionalismo 
de São Bernardo do Campo onde atende 
cerca de 45 mil beneficiários.

O Instituto mantém ainda parceria 

na gestão de atividades complementares 
ao ensino formal na rede municipal de 
Santo André, venceu concurso da Petro-
bras para projeto de jardinagem e paisa-
gismo em três núcleos habitacionais de 
Santo André e o projeto Skatescola, que 
oferece aulas de cidadania e esporte para 
jovens em Rio Grande da Serra.

Para o diretor presidente do Institu-
to Acqua, Ronaldo Querodia, a expansão 
da instituição é resultado de uma história 
de 16 anos. “São desafios que só podemos 
assumir graças à experiência acumulada 
ao longo da história do Instituto. Se hoje 
temos uma equipe capacitada para exer-
cer atividades com diferentes formas de 
atuação e nos mais variados locais é por-
que nos capacitamos para isso.”


