
Instituto Acqua assina contrato de gestão 
de hospital de São Francisco do Sul - SC

Hospital conta com centro 
cirúrgico, maternidade e pronto-

atendimento; parceria inicia 
gestão em abril

Parceria entre Acqua e Prefeitura será responsável por gestão de todo o hospital e maternidade

Acqua já fez gestão da UPA Vila Xavier

O diretor presidente do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia, e o secretário 
municipal de Saúde, Marcos Scarpato, as-
sinaram, em 23 de fevereiro, contrato de 
gestão do Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Graça, em São Francisco do 
Sul (SC). O Instituto foi declarado vence-
dor de um concurso de projeto iniciado 
em 2014 e inicia a parceria com a Prefeitu-
ra Municipal em abril.

A parceria coloca fim a uma inter-
venção feita pela Prefeitura Municipal há 
dois anos. A expectativa é de que o novo 
modelo de gestão em parceria entre Se-
cretaria de Saúde e Instituto Acqua ajude 
a qualificar ainda mais o hospital. Os pro-
fissionais que já atuam na unidade serão 
mantidos pela nova parceria.

O hospital conta com maternidade, 
centro cirúrgico, serviços de diagnóstico e 
pronto-atendimento 24 horas, entre ou-
tros atendimentos, e conta com 37 leitos 
ativos entre pediátricos, clínicos, cirúr-
gicos, obstetrícia e isolamento, e ainda 
capacidade de ampliação tanto de leitos 

quanto de serviços ofertados.
A partir do início do trabalho, Secre-

taria de Saúde e Instituto Acqua farão um 
diagnóstico situacional da unidade, con-
siderando a capacidade instalada e ope-
racional para viabilizar a possibilidade de 
abertura de novos serviços sempre man-
tendo um equilíbrio financeiro saudável 
na gestão do hospital.

O diretor presidente do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia, disse estar oti-
mista com a nova parceria. “Em São Fran-
cisco do Sul encontramos profissionais de-

dicados ao hospital e uma Administração 
que conduziu com qualidade a unidade de 
saúde nestes últimos anos. Tenho certeza 
de que será uma parceria duradoura, pois, 
juntos, vamos buscar o melhor atendi-
mento possível no hospital para os mora-
dores da cidade.”

Acqua – O Instituto Acqua levará 
para São Francisco do Sul uma experiên-
cia de 15 anos de desenvolvimento e im-
plementação de projetos e políticas de 
saúde com as três instâncias de governo, 
além de empresas e fundações.

Acqua vence concurso para parceria com Prefeitura de 
Araraquara na gestão de UPA Central

O Instituto Acqua foi declarado 
vencedor de concurso de projetos para 
parceria com a Prefeitura de Araraquara 
na gestão da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Central. O resultado do 
concurso foi publicado em março e a ex-
pectativa é de que o trabalho comece a 
ser executado ainda em abril.

Responsável pela reorganização 
dos serviços de urgência e emergência 
na cidade entre 2009 e 2012, o Instituto 
Acqua volta ao município tendo como 
um dos objetivos qualificar o atendi-
mento médico da UPA Central de Ara-
raquara. Para isso, ficará responsável 24 
horas pelo atendimento à população na 
unidade.

A parceria firmada com a Pre-

feitura de Araraquara à época permitiu a 
reorganização de 100% dos serviços de 
urgência e emergência, além da melhoria 
no processo de atendimento de pronto-
-atendimento e capacitação do corpo téc-
nico e gerencial. Como resultado, o aten-
dimento alcançou excelentes resultados 
na qualidade e agilidade do atendimento 
nos serviços prestados pelos NISs (Núcleo 
Integrado de Saúde) Selmi Dei e Iguatemi, 
Pronto Socorro Melhado e Unidade de 
Pronto Atendimento Vila Xavier.

No período em que atuou no muni-
cípio, o Instituto Acqua ainda foi respon-
sável pela concepção de projeto e imple-
mentação da UPA Vila Xavier, que foi a 
primeira unidade a ser inaugurada no in-
terior de São Paulo.



Projeto Skatescola é lançado 
em Rio Grande da Serra

Instituto Acqua e Petrobras formalizam 
parceria do projeto Teia Verde 

Educa Geral tem 5,9 
mil alunos em nove 
dias para conhecer 

aulas oferecidas nos 
Cesas

O Projeto Skatescola – Superando 
Obstáculos foi lançado em Rio Grande da 
Serra em 1º de fevereiro na Pista Munici-
pal Sandro Dias com 80 vagas para jovens 
entre 8 e 17 anos, moradores do município 
e cidades vizinhas. Iniciativa da empresa 
Solvay Indupa em parceria com a Prefei-
tura de Rio Grande da Serra e realização 
do Instituto Acqua, o projeto tem forma-
ção no esporte com noções de cidadania, 
qualidade de vida e promoção à saúde. 
O projeto é patrocinado pela Solvay com 
base na Lei Paulista de Incentivo ao Espor-
te (PIE), do governo estadual.

O lançamento do Skatescola teve a 
união de três vertentes do jovem cenário 
urbano atual: skate, rap e grafite. A pista 
foi revitalizada com grafites dos reno-
mados artistas Chivitz e Minhau, além de 

Petrobras e Instituto Acqua formali-
zaram, na última quinta-feira (19/3), con-
trato de patrocínio para apoio ao projeto 
Teia Verde, em evento realizado na Refi-
naria de Capuava (Recap), que marcou o 
início desta parceria. O projeto Teia Verde 
do Instituto Acqua, que visa levar aulas de 
jardinagem para três bairros periféricos 
de Santo André, foi contemplado pela se-
leção pública Comunidades do Programa 
Petrobras Socioambiental. 

A proposta do projeto é oferecer 
palestras, oficinas e capacitação em jar-
dinagem para a periferia de Santo André. 
Moradores dos bairros Tamarutaca, Con-
junto Prestes Maia e Conjunto Catigua 
terão a oportunidade de participar das 
atividades com o objetivo de preparar os 

Entre 18 e 27 de fevereiro, cerca 
de 15 mil atendimentos foram feitos 
para 5,9 mil alunos da rede municipal 
de ensino de Santo André com demons-
trações das oficinas de taekwondo, ca-
poeira, artes visuais, dança, ginástica 
artística, teatro/circo e xadrez que são 
oferecidas ao longo de todo o ano nos 
11 Cesas (Centro Educacional de Santo 
André) da cidade. O objetivo das de-
gustações era atrair mais alunos para as 
atividades complementares do projeto 
Educa Geral, que são oferecidas no con-
traturno escolar em parceria do Institu-
to Acqua com a Secretaria de Educação 
de Santo André.

O projeto Educa Geral é ofereci-
do desde 2014 e, além das atividades 
complementares, também inclui ações 
recreativas aos fins de semana com a 
equipe de monitores de jogos coope-
rados. Atualmente, as aulas são ofere-
cidas em 11 Cesas com uma média de 
mais de 2 mil alunos do ensino funda-
mental 1 atendidos por mês.

Os estudantes podiam participar 
de mais de uma atividade para conhe-
cer as oficinas e optar por aquelas que 
mais lhe atraíssem. O Cesa Vila Humai-
tá teve uma média de cinco atividades 
por criança e foi a unidade em que os 
estudantes puderam participar de mais 
aulas. Dança foi a modalidade que mais 
teve alunos em suas degustações, le-
vando 2.924 crianças. O Cesa Jardim 
Santo André, com 2.137 atendimentos, 
foi a unidade que mais levou estudan-
tes para as aulas experimentais.

Lançamento do projeto uniu skate, grafite e rap na 
pista, que foi revitalizada para o Skatescola

grafiteiros locais; o rapper Ogi garantiu 
o show do dia e skatistas profissionais, 
como André Cywinski fizeram apresenta-
ções na revitalizada pista.

Projeto – O Skatescola tem foco 
no desenvolvimento dos jovens por meio 
do esporte. Além das aulas voltadas 
para a prática do skate, os jovens têm 
acompanhamento de educadores para 
desenvolver a relação interpessoal, o de-
senvolvimento de noções de cidadania e 
autonomia, o contato que o esporte per-
mite com as regras, normas, direitos e de-
veres necessários ao convívio social.

Essa edição do projeto terá duração 
de um ano. As aulas começam em 31 de 
março e o projeto inclui a realização de 
dois campeonatos e quatro aulas magnas 
com profissionais renomados do esporte.

participantes para a gestão e manutenção 
das áreas verdes de suas comunidades.

A seleção deste ano teve 297 proje-
tos socioambientais inscritos nos estados 
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul; 57 projetos foram con-
templados, sendo 33 de São Paulo dividi-
dos por 27 municípios distintos.

A Petrobras patrocinará o Teia 
Verde ao longo de 24 meses. Esta não é 
a primeira vez que o Instituto Acqua é 
contemplado pela Petrobras: os projetos 
Comunidade Revela, com aulas de foto-
grafia, e o Comunidade Viva, curso de jar-
dinagem e paisagismo, foram vencedores 
de seleções de 2008 e 2012 respectiva-
mente. Ambos tiveram duração de dois 
anos.



Para lembrar o mês da mulher, equipe do Acqua realizou atividade dentro do CDP feminino

Atendimento do Instituto Acqua à população privada de 
liberdade é elogiado por gestores em Franco da Rocha

Primeiro mês de atendimento teve mais de 900 consultas médicas e 2,4 
mil atendimentos odontológicos realizados em unidades prisionais

O início da parceria entre Instituto 
Acqua e Prefeitura de Franco da Rocha 
para atendimento à população privada 
de liberdade foi elogiado em sua primei-
ra prestação de contas, realizada em 4 de 
março para o grupo técnico que acompa-
nha a realização dos trabalhos. Desde fe-
vereiro, cerca de 8,2 mil pessoas de cinco 
unidades prisionais instaladas no municí-
pio estão sendo atendidas por médicos, 
dentistas, enfermeiros e auxiliares de en-
fermagem.

A prestação de contas foi acompa-
nhada pelo secretário municipal de Saú-
de, Marcelo Simões, por representantes 
do governo do Estado do departamento 
da Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, 
dos diretores de Saúde das cinco unida-
des prisionais, entre outros profissionais 
da Saúde. 

Representantes do Instituto Acqua 
mostraram os dados de atendimento re-

alizados no primeiro mês de atendimen-
to. Foram feitos 2.307 atendimentos de 
enfermagem, 3.176 procedimentos de 
auxiliares de enfermagem, 907 consultas 
médicas e 2.396 consultas odontológicas. 
Entre as ações realizadas, foram destaca-
das 102 coletas de exame de Papanicolau; 
1.286 aferições de pressão arterial; 892 
administrações de medicamentos sendo 
que 303 foram a primeira dose de anticon-
cepcional injetável; 34 consultas de pré-
-natal; 234 extrações dentárias, além de 
187 atendimentos de urgência em odon-
tologia e 379 ações coletivas de escovação 
dental supervisionada.

Os integrantes do grupo técnico se 
disseram surpresos com os dados, pois a 
equipe de saúde do Instituto Acqua, em 
parceria com a Prefeitura, conseguiu “de-
sempenhar um trabalho sério, compro-
metido e humanizado a essa população”. 
O secretário municipal de Saúde, Marcelo 

Simões, disse estar satisfeito com os re-
sultados e a forma com que os trabalhos e 
as equipes vêm sendo conduzidos.

Mês da mulher – Entre os dias 16 
e 20 de março, profissionais do Instituto 
Acqua realizaram atividade física dentro 
do CDP (Centro de Detenção Provisória) 
feminino onde estão cerca de 1,5 mil mu-
lheres privadas de liberdade. A ação teve 
como objetivo lembrar o Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em 8 de março.

A atividade física foi realizada den-
tro dos raios, espaços que dividem o CDP. 
Os exercícios foram simples e realizados 
sem a necessidade de aparelhos para gi-
nástica, mesmo assim tiveram boa adesão 
das mulheres, que aprovaram a ação.

O mês da mulher foi celebrado no Ambulatório de Especialidades do Imasf por toda a equipe do Acqua, que ao longo do mês de março vestiu 
camiseta rosa para atender os beneficiários. Uma campanha orientativa também foi realizada para alertar sobre a prevenção saúde da mulher



A Maternidade Municipal de São 
Vicente, que tem sua gestão comparti-
lhada entre Instituto Acqua e Prefeitura, 
fechou 2014 com ótimos índices. Depois 
de uma pesquisa que apontou 91,59% 
dos pacientes satisfeitos com o atendi-
mento oferecido na Unidade de Saúde, 
a maternidade registrou queda de 50% 
na mortalidade dos recém-nascidos 
que passaram pela Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e passou 2014 sem ne-
nhum óbito materno em decorrência de 
parto realizado no local.

Os bons resultados foram, inclusi-
ve, ressaltados pelo ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, durante visita a São Vi-
cente no dia 23 de janeiro. “O único ob-
jetivo que não foi atingido pelo Brasil foi 
a meta para a redução de mortes mater-
nas e São Vicente conseguiu zerar esse 
índice em 2014”, afirmou o ministro.

Em 2014 nasceram mais de 2 mil 
crianças na Maternidade de São Vicen-
te. Desse grande número de partos, 21 
crianças vieram a óbito. Número que re-
presenta exatamente a metade dos óbi-
tos em 2012, quando foram registrados 
42 casos. E mesmo com a grande quan-
tidade de partos realizados, muitos de 
alto risco, a unidade de saúde não teve 
nenhum caso de morte materna em de-
corrência do parto.
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Maternidade de São Vicente zera mortalidade materna
e trabalho é elogiado por ministro da Saúde

Gestão da unidade é feita em 
parceria entre Instituto Acqua 

e Prefeitura de São Vicente; 
mortalidade de recém-nascidos 

diminuiu 50%

UTI da maternidade passou 2014 sem nenhum óbito materno em decorrência de parto realizado no local 

Enfermeiros da UPA receberam informações de conselheiros do Coren-SP  

Coren empossa Comissão de Ética de Enfermagem da UPA Cotia
Representantes do Conselho Regional de Enfermagem de 

São Paulo estiveram na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
de Cotia em 26 de fevereiro para dar posse à Comissão de Ética 
de Enfermagem da unidade de saúde. Comissão é formada por 
cinco integrantes e tem como função avaliar queixas encaminha-
das e também promover a qualificação dos profissionais.

Os conselheiros do Coren-SP Marcia Costa de Brito e Ilde-
fonso de Oliveira da Silva representaram a entidade na solenida-
de realizada nas dependências da UPA. Além de dar posse aos 
integrantes da comissão, os conselheiros fizeram uma palestra 
explicando como funciona uma Comissão de Ética do Coren, 
qual a função de cada membro e como os representantes podem 
ajudar na qualificação dos colegas enfermeiros. Após a palestra, 
os membros da Comissão de Ética da UPA foram empossados 
oficialmente pelos conselheiros do Coren-SP e agora passam a 
atuar oficialmente. 

Os números representam um mo-
mento de mudança dentro da Materni-
dade Municipal. Em 2014, a Secretaria 
de Saúde e o Instituto Acqua iniciaram 
uma parceria na gestão da unidade e fi-
zeram mudanças significativas no fluxo 
de atendimento.

A pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Acqua em 2014 já apontava que a 
parceria estava no caminho certo. Prin-
cipal mudança realizada pelo Instituto 
e Secretaria de Saúde desde o início do 
trabalho, a equipe de enfermagem foi a 
que recebeu melhor média na pesquisa, 
com 96,15% de avaliações positivas. A 
alteração mais significativa neste setor 
foi o aumento de apenas uma enfermei-
ra obstetra para quatro. Os profissio-
nais ainda passaram por capacitação e 
mudanças no fluxo de atendimento que 
permitiram, por exemplo, que os proce-

dimentos de enfermagem e a quantida-
de de partos aumentassem significati-
vamente.

A pesquisa ainda havia apontado 
que 96,15% das pessoas disseram ter 
sido bem acolhidas desde a chegada à 
unidade de saúde e 95,55% indicariam 
a maternidade para amigos ou familia-
res. As instalações físicas receberam ín-
dice de 79,56% entre muito bom e bom 
e a limpeza dos ambientes do hospital, 
86,35%. Já a avaliação da equipe médi-
ca apontou 79,56% entre muito bom e 
bom.

O diretor presidente do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia, disse que os 
bons índices são resultado de uma boa 
parceria entre a instituição e a Secreta-
ria de Saúde de São Vicente e que a pes-
quisa já apontava que o trabalho está no 
caminho certo.


