INFORMATIVO BIMESTRAL DO INSTITUTO ACQUA - ANO XVII - NOVEMBRO / DEZEMBRO 2016 - EDIÇÃO 32

Instituto Acqua realiza
130 consultas por hora
e um parto a cada
33 minutos em seus
Maternidade Nossa Senhora
projetos em 2016
da Penha e Hospital Regional
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Instituto Acqua encerra 2016 com
números que demonstram o tamanho da responsabilidade de seus
cerca de 2.500 colaboradores à
frente destes projetos.
1.141.914 CONSULTAS
866.045 EXAMES
22.832 INTERNAÇÕES
15.662 PARTOS
7.812 CIRURGIAS
670 LEITOS SOB GESTÃO
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EDITORIAL

Olhar a quantidade de atendimentos realizados ao
longo de 2016 nas unidades sob gestão do Instituto
Acqua e refletir sobre o real significado destes números trazem um misto de satisfação e responsabilidade para manter a mesma excelência no próximo
ano.
Realizar mais de um milhão de consultas ou ajudar
a trazer ao mundo um novo bebê a cada 35 minutos ao longo de 365 dias do ano é extremamente
simbólico. Resultados que só foram conseguidos
graças ao comprometimento e qualificação de cada
um dos nossos cerca de 2.500 colaboradores, que
encerram o ano, sim, com a sensação de dever cumprido.
Este ano pudemos continuar inovando na busca por
novos atendimentos na rede pública. Participamos
da criação do primeiro centro público especializado
no atendimento a casos de microcefalia, levamos
para o Maranhão um kit para recém-nascidos que
estimula a realização de consultas de pré-natal e
favorece uma gestação mais saudável, reformamos
unidades e capacitamos profissionais sempre priorizando a humanização no atendimento, enfim, colocamos em prática uma série de ações em prol das
comunidades atendidas.

ARTIGO

Fazer o atendimento na saúde pública e oferecer
um atendimento de qualidade é justamente um dos
pilares do Instituto Acqua desde sua fundação. Nos-

sa instituição existe até hoje
para buscar uma sociedade
mais justa e igualitária.

O trauma no cérebro pode decorrer de impacto direto sobre a
cabeça, bem como de uma súbita
aceleração/desaceleração dentro
do crânio. Além da lesão inicial, o
trauma pode provocar uma lesão
secundária no cérebro dias e até
mesmo semanas após o evento
inicial, contribuindo enormemente

Se 2016 foi um ano com muitos percalços em vários segmentos de nossa sociedade, foi também
um período importante para o surgimento de medidas alternativas, inovadoras e criativas para manter,
entre outras coisas, um atendimento de qualidade
na saúde pública. E ao fazer essa análise, podemos
constatar que fizemos, sim, muitas das coisas que
estavam ao nosso alcance. Agora é de hora de se
preparar para 2017, que trará consigo ainda mais
responsabilidades.
Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

para a piora do quadro clínico.
As causas mais comuns são os acidentes de trânsito, quedas, lesões
por armas de fogo e agressões físicas. Dentre estas, cerca de 70%
são ocasionados por acidentes de
trânsito. A falta do uso de capacete
e do cinto de segurança são fatores que contribuem em muito para
essa tenebrosa estatística.
O TCE é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino, numa proporção de 2 homens para cada 1
mulher. A faixa etária mais comum é
entre 15 e 24 anos. No brasil, o TCE
é um dos maiores responsáveis por
morte e invalidez, principalmente
de crianças e adultos jovens.
O tratamento inicia-se no momento
do trauma com um correto atendimento pré-hospitalar, continua com
um adequado transporte da vítima

ao hospital especializado, onde a
mesma será submetida a exames
clínicos e radiológicos por conta da
equipe multidisciplinar a fim de se
estabelecer o melhor tratamento.
O TCE pode levar à morte e a sequelas graves e permanentes, atingindo principalmente a faixa produtiva da vida. Daí a importância de se
prevenir o mesmo, adotando práticas como:
- uso correto de capacetes e cinto
de segurança;
- se beber, não dirigir;
- usar equipamento de proteção individual (EPI) no trabalho;
- fazer periodicamente exames de
vista, pelo menos 1 vez ao ano.
Joelton Fernandes Fonseca
Coordenador da Neurocirurgia do
Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês (MA)
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Unidade é referência no atendimento de crianças com problemas de neurodesenvolvimento

Assim é o Instituto Acqua,
que tenta sempre colaborar
com as gestões públicas
buscando ações alternativas para o atendimento
à população. Com esse
trabalho é que surgiram,
também este ano, o Instituto Acqua em Ação,
que promove uma série de atendimentos
e ações em áreas públicas, o Universidade Cidadã,
um cursinho pré-vestibular gratuito, e mais uma série de serviços especializados em Saúde.

Traumatismo cranioencefálico
O traumatismo cranioencefálico
(TCE) é uma agressão ao cérebro,
ocasionada por uma força externa
que pode provocar alterações no
nível de consciência e resultar em
comprometimento das funções
cognitivo-comportamentais, emocionais e físicas no indivíduo acometido. É muito comum o comprometimento estrutural e funcional do
couro cabeludo, crânio, meninges e
do cérebro propriamente dito (fraturas cranianas, ferimentos e lacerações do couro cabeludo, hematomas cerebrais etc).

Ninar realiza cerca de 13,8 mil atendimentos em
seis meses de funcionamento em São Luís (MA)

e-mail: comunicacao@institutoacqua.org.br - www.institutoacqua.org.br - facebook.com/InstitutoAcqua - twitter.com/acqua_oficial
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Um olhar sobre 2016

O atendimento a crianças com
neurodesenvolvimento é realizado por
profissionais multidisciplinares

Seis meses após sua inauguração,
em março deste ano, o Centro de
Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação
de Crianças (Ninar), em São Luís
(MA), realizou 13.813 atendimentos para crianças de zero a 14 anos
com problemas de neurodesenvolvimento, como microcefalia,
hidrocefalia e síndrome de Down,
entre outras doenças. Foram 2.719
consultas especializadas e 11.094
atendimentos com equipe multiprofissional nesse período.
Com espaços adequados e profissionais multidisciplinares, o Ninar
oferece tratamento especializado
e exames de apoio diagnóstico
que resultaram em 2.719 consultas entre abril e setembro deste

ano, que incluem atendimentos
com cirurgião plástico, geneticista,
neurologista, oftalmologista e pediatra. No mesmo período foram
registradas 11.094 consultas com
equipe multiprofissional, composta por enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e
terapeutas ocupacionais.
Entre abril e setembro, o centro de
referência atendeu 478 pacientes
com diagnóstico de microcefalia e
realizou 196 exames, entre eletroencefalogramas, testes da orelhinha e audiometrias, entre outros.
“O trabalho obteve uma repercussão muito positiva entre as mães,
e oferecemos aqui, além do tratamento, orientações para os familia-

res. Fazemos o acompanhamento
de cada caso para que a evolução
na saúde das crianças aconteça de
forma gradual”, explicou a neuropediatra Patrícia Sousa.
Responsável pelo ambulatório especializado de microcefalia congênita do Ninar, Patrícia conta que
o setor atende 130 crianças com
diagnóstico confirmado da doença associada ao zika vírus. “A partir
do próximo ano vamos continuar
investindo em novas terapias para
dar aos pais alternativas de atendimento para seus filhos. Os casos que recebemos apontam para
essa necessidade e a equipe está
pronta para continuar oferecendo
tratamento de qualidade para a
população”, reforçou.

Centro de referência tem projeto aprovado
para pesquisa em crianças com microcefalia
associada ao zika vírus
O Ninar teve projeto de pesquisa
aprovado em 18 de outubro pelo
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para realizar, durante um
ano, avaliação clínica de crianças
com microcefalia associada ao
zika vírus. O projeto será coordenado por pesquisadores da UFMA
(Universidade Federal do Maranhão) em parceria com o Instituto

Acqua e a Secretaria de Estado da
Saúde.
Além do avanço no estudo da microcefalia e seu impacto na vida da
população, a iniciativa possibilita
mais investimentos no centro de
referência. “Com a verba disponibilizada teremos condições de
adquirir melhores equipamentos
e capacitar os profissionais para

que ofereçam um atendimento
cada vez mais especializado”, explicou Jucélia Ganz, coordenadora do Ninar.
Os pesquisadores irão descrever
os casos confirmados e atendidos
pela unidade de saúde, acompanhar o tratamento dessas crianças
e avaliar como os pais interagem
com elas, entre outros objetivos.
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Maternidade Nossa Senhora da Penha é
aprovada por 96% dos pacientes atendidos
que responderam pesquisa de satisfação		
Em seu primeiro ano de funcionamento desde a reinauguração, unidade de saúde se torna
referência de atendimento para região do Itaqui-Bacanga

População aprova atendimento
humanizado e assistência de
qualidade

Atendimento no Hospital Regional da
Baixada Maranhense é aprovado por 91% dos
pacientes em pesquisa de satisfação
Todos os pesquisados responderam que indicam a unidade para moradores da região; hospital
tem gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde

Qualidade nos serviços faz população
aprovar e indicar maternidade aos
moradores da região

O atendimento realizado pelos
profissionais da Maternidade Nossa Senhora da Penha é aprovado
por 96% dos pacientes que responderam à pesquisa de satisfação realizada na unidade entre novembro
de 2015 e agosto de 2016. Reinaugurada em setembro do ano passado pelo Governo do Maranhão
em parceria com o Instituto Acqua,
a maternidade é referência para a
população da região do Itaqui-Bacanga, em São Luís (MA).
Entre outros resultados obtidos
com o levantamento, vale destacar
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que a qualidade dos serviços oferecidos levou 99% dos entrevistados
a responder que indica a maternidade para moradores da região, e
o mesmo porcentual de pacientes
afirmou retornar à unidade de saúde quando necessita de atendimento.
Outro dado que chama atenção é
o tempo de atendimento, considerado bom por 97% das pessoas, em
média. Além disso, o atendimento
prestado pelos diversos profissionais recebeu aprovação de cerca
de 90% em todos os setores ana-

lisados, com destaque para o atendimento médico e a assistência ao
parto, ambos com 97% de satisfação dos pesquisados.
“Esses indicadores reforçam o
atendimento de excelência e humanizado que o Acqua implementa nas unidades em que faz gestão.
A Maternidade Nossa Senhora da
Penha é um exemplo de como é
possível prestar um serviço público
com eficiência e dignidade para a
população”, destacou o diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia.

O atendimento oferecido pelo
Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago,
em Pinheiro (MA), é aprovado por
91% dos pacientes atendidos,
conforme pesquisa de satisfação
realizada na unidade entre janeiro
e julho deste ano.
O hospital, que está sob gestão
do Instituto Acqua em parceria
com a Secretaria de Estado
da Saúde, realizou 16.130
atendimentos ambulatoriais e
internações durante o primeiro
semestre.
Durante esse período, todos
os entrevistados afirmaram que
indicam a unidade de saúde para
outros moradores da região,
e 99% informaram retornar
ao hospital caso precisassem
receber novo atendimento.
Os resultados desse levantamento
reforçam o papel de referência

que o Hospital Regional Dr.
Jackson Lago assumiu para uma
população de cerca de 600 mil
pessoas da Baixada Maranhense.
Vale ressaltar também o tempo
de atendimento, avaliado como
bom por 87% dos pacientes, em
média, enquanto os atendimentos
dos diversos setores da unidade
superaram a casa dos 70% de
aprovação, com destaque para
o atendimento de enfermagem
e da recepção, com 86% e 81%
de avaliação positiva entre os
pesquisados, respectivamente.
Na avaliação do diretor-clínico
da unidade, Ricardo Batista, a
parceria entre Instituto Acqua e
Governo do Estado contribuiu
para que o hospital ofereça
atendimento de qualidade e
acolha os pacientes de forma
humanizada.
“Ficamos

muito

felizes

com

essa produção do hospital. As
coisas têm só melhorado com
a chegada de novos serviços
e as capacitações feitas com
a equipe. O nosso hospital
tem um padrão de qualidade
excelente e com esse trabalho
estamos
ajudando
muitas
pessoas. A satisfação dos
pacientes,
profissionais
e
gestores está em harmonia”,
concluiu.
“O Hospital Regional Dr.
Jackson Lago comemora um
ano realizando mais de 321 mil
atendimentos,
beneficiando
a
população
da
Baixada
Maranhense, que é um povo
carente, ofertando um serviço
humanizado e uma assistência
de qualidade, assim como
serviços jamais realizados na
cidade de Pinheiro e Baixada,
como tomografia e UTI”,
destacou a diretora da unidade
de saúde, Denise Boás.
05

Maternidade Marly Sarney reúne
profissionais em seminário sobre cuidados
com bebês prematuros
Evento discutiu avanços no trabalho realizado por profissionais de maternidades e hospital infantil

Novembro Azul foi repleto
de ações nas unidades do
Acqua no Maranhão
As equipes da Maternidade Benedito Leite e os hospitais regionais da Baixada Maranhense
Dr. Jackson Lago e Tomás Martins promoveram uma série de

ações sobre o tema Novembro
Azul. Mutirões, palestras, consultas, exames e atendimentos especializados foram oferecidos à
população de São Luís, Pinheiro

e Santa Inês. As demais unidades
sob gestão do Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde receberam laços
em alusão à data.

Maternidade Benedito Leite

Profissionais de saúde foram
capacitados para qualificar
assistência a prematuros

Profissionais das maternidades
Marly Sarney, Benedito Leite e
Nossa Senhora da Penha e do
Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos participaram em 18 de
novembro do 1º Seminário de
Sensibilização ao Dia Mundial da
Prematuridade, evento realizado
na Maternidade Marly Sarney, em
São Luís (MA), e que abordou cerca de 12 temáticas sobre os desafios de uma assistência de qualidade aos prematuros.
Alusivo ao Dia Mundial da Prematuridade, comemorado em 17 de
novembro, o seminário foi composto por palestras ministradas
por profissionais da maternidade

para as equipes de enfermagem
que realizam o atendimento de
bebês prematuros nas unidades
de saúde. “Foi uma ótima oportunidade para as equipes atualizarem seus conhecimentos, tirar dúvidas e fortalecer a qualidade do
serviço prestado à população”,
destacou Márcia Cunha, supervisora da UTI neonatal da Maternidade Marly Sarney.
Márcia disse que as condutas no
atendimento a esses pacientes
mudam de forma constante e por
isso é necessário reunir e debater
as práticas periodicamente. “Essa
sensibilização serve para mostrar
aos profissionais a importância

Equipes de
enfermagem das
maternidades Marly
Sarney e Nossa
Senhora da Penha
recebem capacitação
Entre 14 e 21 de novembro, equipes de enfermagem das maternidades Marly Sarney e Nossa Senhora da Penha participaram do 1º
Seminário de integração das ações
assistenciais. O evento aconteceu
no auditório da Maternidade Marly
Sarney, em São Luís (MA), e capacitou os profissionais das duas maternidades, que estão sob gestão do
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desse cuidado, por se tratar de
algo muito delicado, que é o trato com os prematuros extremos.
Tentamos trabalhar todos os aspectos, desde os cuidados diretos
com os bebês à assistência familiar”, explicou. “Temos excelentes
resultados em nossa unidade, que
tem prematuros, inclusive, de 26
semanas. Conseguimos exercer
cuidados que influenciam na qualidade de vida deles.”
As quatro unidades de saúde envolvidas no 1º Seminário de Sensibilização ao Dia Mundial da Prematuridade estão sob gestão do
Instituto Acqua em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde.

Encontro proporcionou debates
e orientações para equipes de
enfermagem

Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde.
Colaboradores de diversas áreas
ministraram palestras sobre o dia
a dia das unidades. O seminário
também estimulou o debate entre
os participantes, apontou soluções
e orientou o trabalho das equipes
para garantir que o atendimento

Entre 16 e 18 de novembro a Maternidade Benedito Leite, em
São Luís (MA), realizou ações preventivas em alusão ao Novembro Azul e palestras sobre câncer de próstata para funcionários da unidade e demais homens que acompanhavam
as pacientes durante os três dias. Cerca de 60 pessoas foram
encaminhadas para realizar exames laboratoriais preventivos
e ultrassom da próstata, e aproximadamente 30 participaram
das palestras.

Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago
Aproximadamente 180 homens fizeram exames preventivos
nos dois mutirões realizados pelo Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), nos dias
17, 18, 22 e 23 de novembro, como parte das atividades do
Novembro Azul. Além dos atendimentos, os profissionais da
unidade ministraram palestras e distribuíram material informativo sobre o câncer de próstata.

Hospital Macrorregional Tomás
Martins

Cerca de 100 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e profissionais, participaram das palestras preventivas ministradas
pela equipe multiprofissional do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa Inês (MA), durante o Novembro Azul.
A população também recebeu orientações durante o mês e 40
homens passaram em consulta com o urologista por meio de
encaminhamento feito pelas Secretarias Municipais de Saúde
de municípios que compõem a rede atendida pelo hospital.

seja feito sempre de forma segura
e dentro dos protocolos de enfermagem.
O seminário abordou temas como
o atendimento aos bebês prematuros, Rede Cegonha, protocolo assistencial de neuroproteção do recém-nascido de alto risco e leitura
de cardiotocografia, entre outros.
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Hospital atende população de 200 mil pessoas; centro especializado é pioneiro no atendimento
público a pacientes com microcefalia

Instituto Acqua realizou mais de
1,1 milhão de consultas

Instituto Acqua realiza 130 consultas por
hora e um parto a cada 33 minutos em seus
projetos em 2016
Ao longo de 12 meses, instituição realizou mais de 1,1 milhão de consultas, 866 mil exames,
22.832 internações, 15.662 partos
Responsável pela gestão de sete
hospitais, duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), um centro
de referência em neurodesenvolvimento e o atendimento em saúde
de uma população de cerca de 9,5
mil pessoas privadas de liberdade, o Instituto Acqua encerra 2016
com números que demonstram o
tamanho da responsabilidade de
seus cerca de 2.500 colaboradores
à frente destes projetos.
Somando a produção de todas as
unidades sob sua gestão nos estados de Maranhão, São Paulo e
Santa Catarina, o Instituto Acqua
realizou 1,1 milhão de consultas
ao longo de 12 meses. Para se ter
ideia da representatividade deste
número, significa dizer que são
feitas cerca de 130 consultas por
hora.
As equipes médicas foram responsáveis por 619 mil consultas
e as consultas multiprofissionais
chegam a 506 mil. As consultas
odontológicas, executadas apenas em Franco da Rocha para a
população privada de liberdade,
representam 15.645 atendimentos.
Nas três maternidades do Maranhão e uma em Santa Catarina
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sob gestão do Instituto em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão e da Prefeitura de São Francisco do Sul (SC),
respectivamente, foram feitos
exatos 15.662 partos ao longo do
ano. Ou seja, a cada 33 minutos
um bebê veio ao mundo com o

e especializados como eletrocardiograma, endoscopia, mamografia e tomografia adulta e infantil,
entre outros.
Diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia afirma
que a quantidade de atendimen-

Em 2016, o Instituto Acqua ampliou sua atuação ao assumir a
gestão em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa
Inês, e do Centro de Referência
em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças
(Ninar), em São Luís.
O Hospital Tomás Martins, inaugurado em agosto, é uma unidade de saúde de referência para o
atendimento de mais de 200 mil
maranhenses das regiões de Santa Inês, Zé Doca e Pindaré com 16
municípios. A unidade tem 116
leitos, divididos em 26 clínicos,
26 pediátricos, 26 ortopédicos,
26 de cirurgia geral e 12 para UTI
adulto, além de contar com aproximadamente 400 funcionários e
oito equipes médicas. O hospital
oferece atendimento ambulatorial em cardiologia, gastroenterologia, neurologia, enfermagem,
pediatria, ortopedia, nefrologia, fisioterapia, serviço social e
psicologia, bem como possui o
Serviço de Apoio Diagnóstico e
Tratamento (SADT), com análises
clínicas, exames de radiologia,

ACQUA SAÚDE

Centro de reabilitação e hospital
macrorregional são novos projetos
assumidos pelo Instituto Acqua em 2016
ultrassonografia,
agência transfusional, ecocardiograma,
tomografia,
eletrocardiografia,
endoscopia digestiva, diálise para pacientes internos.
Ninar – Inaugurado
Ninar foi inaugurado em março com
em março, o Ninar
exames e atendimentos especializados
oferece
tratamento especializado às
crianças com microcefalia. A ini- ção em fisioterapia, fonoaudiociativa pioneira no Maranhão, e logia e terapia ocupacional. Exagerenciada pela Secretaria de mes de apoio diagnóstico como
Estado de Saúde (SES) e Instituto análises clínicas, ultrassonografia,
Acqua, dispõe de equipes multi- entre outros, estão somados a
disciplinares disponíveis e espa- uma área disponibilizada a gruços adequados para atendimento pos de pesquisas científicas soe reabilitação. O corpo clínico do bre doenças neurológicas.
centro é formado por pediatras,
neuropediatras, oftalmologistas Seis meses após sua inaugurae geneticistas, além de equipe ção, o Ninar realizou 13.813 atenmultidisciplinar composta por fi- dimentos para crianças de zero a
sioterapeutas, enfermeiros, fono- 14 anos com problemas de neuaudiólogos, assistentes sociais, rodesenvolvimento, como micropsicopedagogos e terapeutas cefalia, hidrocefalia e síndrome
de Down, entre outras doenças.
ocupacionais.
Foram 2.719 consultas especialiO Ninar possui oito consultórios e zadas e 11.094 atendimentos com
duas salas de acolhimento, além equipe multiprofissional nesse
de quatro espaços para reabilita- período.

Em 2016, 15.662 crianças nasceram
nas unidades sob gestão do Acqua

auxílio de colaboradores do Acqua. A Maternidade Marly Sarney,
em São Luís (MA), foi a unidade
com mais partos realizados: 5.843.
Responsável pela gestão de 670
leitos em todas as unidades, o Instituto Acqua teve 22.832 internações e 7.812 cirurgias. Essas quantidades de internações, cirurgias e
consultas geraram um total de 866
mil serviços de diagnóstico, entre
análises clínicas e exames diversos

tos apenas demonstra o tamanho
da responsabilidade da instituição
e seus colaboradores. “É muito
bom fazer um balanço de fim de
ano e constatar que pudemos colaborar no atendimento público
de qualidade para tantas pessoas. Mas isso demonstra também
que temos se ter uma qualificação
contínua de nossos profissionais
e de nossos serviços para manter
sempre esse atendimento em níveis de excelência.”

Hospital em Santa Inês foi
aberto em agosto para atender
população de 200 mil pessoas

09

ACQUA SAÚDE

Programa Pequeno Maranhense foi
lançado em maio

Mães e recém-nascidos ganham atenção
especial com novos serviços implementados

Reformas na Benedito
Leite:

Entre outros avanços, a Maternidade Benedito Leite recebeu reformas e a readequação da sala
de pré-parto e outras instalações,
o que possibilitou, por exemplo,
a presença de um acompanhante
homem durante o parto, pela primeira vez, em 14 de abril.
10

Pequeno Maranhense consiste
na entrega de uma bolsa com
kit para os primeiros cuidados
com os recém-nascidos que tem
como objetivo estimular a realização do pré-natal na atenção

Tomógrafo:

Profissionais da Maternidade Marly Sarney e do Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos participaram de
treinamento em 29 de junho sobre o funcionamento do venoscópio em crianças atendidas nas
duas unidades. Adquirido em junho, o equipamento é o primeiro
disponível no Estado para crianças atendidas na rede pública, e
permite às equipes de enfermagem localizar as veias de maneira
rápida e precisa por meio de uma
combinação de luzes emitidas
pelo aparelho.

Novos leitos:

Diariamente, mais de 10 mães de
bebês prematuros do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos aplicam
o método Mãe Canguru para aumentar o vínculo materno e estimular o desenvolvimento completo do bebê.

A Maternidade Marly Sarney disponibilizou aos pacientes, desde
9 de novembro, 15 novos leitos
na sua Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional
(UCINCo).

Rodas de Conversa
com Gestantes:

A Maternidade Benedito Leite
iniciou em 17 de setembro as Rodas de Conversa com Gestantes,
encontros gratuitos para discutir
gestação, parto e pós-parto com
gestantes dentro da unidade de
saúde.

Método Mãe Canguru: Venoscópio:

básica e oferecer orientações sobre gestação, parto e pós-parto
para mulheres durante o período
de gravidez. Outras ações foram
implementadas e merecem destaque.

O Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e
Reabilitação de Crianças (Ninar)
recebeu em 28 de junho o primeiro aparelho de tomografia especializado no atendimento infantil
do sistema estadual de saúde.

Implantado desde 15 de junho
no Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos, a iniciativa consiste em
oferecer um espaço de acolhimento com atividades artesanais
e lúdicas que possibilitam a troca
de experiências entre mães com
filhos internados na UTI neonatal
da unidade.

A Maternidade Benedito Leite
realizou primeiro parto natural
humanizado da rede pública do
Maranhão em 21 de julho.

Uma série de novos serviços foi implementada pelo Instituto Acqua com destaque para ações
voltadas à saúde materna e neonatal
O programa Pequeno Maranhense, lançado em maio deste
ano, exemplifica uma série de
ações colocadas em prática nas
unidades sob gestão do Instituto
Acqua nos últimos 12 meses. O

Projeto Mãe Coruja:

ACQUA SAÚDE

Parto natural
humanizado:

Reformas no Juvêncio
Mattos:

Reformas estruturais e diversas
melhorias foram finalizadas em junho em 22 leitos da UTI neonatal
e oito da UTI pediátrica do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos.
As reformas adequaram as instalações conforme normas da Anvisa
e modernizaram o aspecto físico
desses locais de atendimento à
população.

Central de
Agendamento:

Seminário sobre cuidados com
bebês prematuros:

O Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos ganhou uma Central de
Atendimento telefônico para agendamento
de consultas com especialistas da unidade.

Aproximadamente 50 profissionais das maternidades Marly
Sarney, Benedito Leite e Nossa
Senhora da Penha e do Hospital
Infantil Dr. Juvêncio Mattos participaram em 18 de novembro do
1º Seminário de Sensibilização ao
Dia Mundial da Prematuridade.
1109

INSTITUTO ACQUA

ACQUA SAÚDE

Instituto Acqua e Governo do Maranhão
atendem cerca de 200 mulheres em mutirão
de mamografias no Hospital Regional da
Baixada Maranhense
Unidade de saúde realizou exames e profissionais orientaram a
população sobre prevenção do câncer de mama

Reeducandos com mais de 50 anos
participaram de palestra sobre câncer
de próstata

Reeducandos de unidades prisionais em
Franco da Rocha recebem orientações sobre
câncer de próstata
Atividades de prevenção contaram com palestras e entrega de material informativo para homens
com mais de 50 anos; profissionais do Instituto Acqua também foram capacitados
Em alusão ao Novembro Azul,
profissionais do Instituto Acqua
ministraram palestras sobre prevenção do câncer de próstata para
reeducandos com mais de 50 anos
em quatro unidades prisionais em
Franco da Rocha, todas atendidas
pela parceria Instituto Acqua, Prefeitura Municipal e Governo do
Estado de São Paulo.

As palestras foram realizadas ao
longo do mês de novembro nas
penitenciárias 1, 2 e 3 e do CPP
(Centro de Progressão Penitenciária), e envolveram cerca de 170
homens com mais de 50 anos. A
ação incluiu distribuição de material informativo e treinamento das
equipes de enfermagem de cada
unidade.

“Os enfermeiros foram preparados para o período do Novembro
Azul por meio de capacitação em
outubro. Discutimos esse assunto
com base no protocolo de enfermagem”, explicou Priscila Fernanda, coordenadora técnica do Instituto Acqua em Franco da Rocha.

O Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago,
em Pinheiro (MA), atendeu cerca
de 200 mulheres durante mutirão
de mamografias realizado em 25
e 26 de outubro. A ação integrou
as atividades do Outubro Rosa e
incluiu exames e orientações de
profissionais sobre o autoexame e
outros cuidados com a saúde.
A diretora-geral da unidade, Denise Boás, ressaltou a importância do mutirão para o combate
ao câncer de mama. “O Outubro
Rosa é uma campanha de mobilização internacional e o hospital
não poderia deixar de contribuir.
Estamos utilizando o mamógrafo,
o primeiro da região, para beneficiar mulheres da Baixada Mara-

nhense, oferecendo o acesso a
esse procedimento que permite
a detecção precoce do câncer de
mama”, destacou.
Além do exame para controle e
prevenção da doença, as pacientes receberam orientações dos
profissionais e fizeram o autoexame, capaz de detectar alterações
nas mamas. As mulheres que participaram foram encaminhadas
para o exame pela Unidade Regional de Saúde de Pinheiro, que
abrange 17 municípios. A triagem
foi realizada nas unidades de saúde que referenciaram os casos
mais urgentes para fazer o procedimento.
Em 18 e 19 de outubro o Hospital

Mutirão de mamografia ressaltou a
importância do combate ao câncer de mama

Regional da Baixada Maranhense
também realizou coletas de exames citopatológicos.

Hospital Macrorregional Tomás Martins faz
300 atendimentos e 135 cirurgias em três dias
de mutirão oftalmológico em Santa Inês (MA)
População passou por orientação e
cirurgias em mutirão oftalmológico

Ações de orientação marcam o Novembro Azul
na UPA Atalaia em Cotia
Durante o Novembro Azul, a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento)
Atalaia, sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Prefeitura Municipal de Cotia, realizou entrega de
material informativo para pacientes e
profissionais da unidade com orientações sobre o câncer de próstata e a
importância dos exames preventivos.
Os pacientes que procuraram os serviços da unidade no período foram
conscientizados no momento da triagem, etapa que antecede a consulta
médica. Os profissionais abordaram
a população com material com informações sobre a campanha.
Além disso, as instalações da UPA
Atalaia foram decoradas, com destaque para a fachada, que ganhou iluminação específica em alusão à data.
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Entre os dias 21 e 23 de outubro,
o Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês (MA), realizou 300 atendimentos e 135 cirurgias de catarata e pterígio durante
mutirão oftalmológico. A ação fez
parte das atividades programadas
para o Outubro Rosa na unidade
de saúde, que está sob gestão do
Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde.

Em três dias, 300 pacientes receberam atendimentos e 135 cirurgias foram realizadas. “O resultado foi excelente. Conseguimos
absorver uma grande demanda
que existia para esse tipo de procedimento na região de Santa Inês
e Zé Doca. Todos os pacientes foram atendidos com qualidade e as
cirurgias finalizadas com sucesso”,
ressaltou Thayse Lima, diretora

administrativa do hospital.
Ao longo do mês, o hospital ainda
contou com coleta de exames citopatológicos, palestras sobre DSTs
(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e Violência doméstica psicológica e sexual, orientações sobre
o câncer de mama e distribuição
de material informativo para a população, entre outras atividades.
13
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Cerca de 880 alunos da rede pública do
Maranhão discutem saúde e cidadania em rodas
de conversa promovidas pelo Instituto Acqua
Iniciativa faz parte da Caravana Estudantil: A juventude do Maranhão pede passagem e aborda
temas como gravidez na adolescência, drogas e qualidade de vida

Teia Verde: A quinta turma do projeto Teia Verde iniciou as aulas
em outubro na sede da ACCSA, no Parque Erasmo Assunção, em
Santo André (SP), com aulas que ensinam técnicas de jardinagem e
paisagismo gratuitamente para a população.

Ninar: Cerca de 30 mães de bebês com microcefalia atendidos pelo
Ninar, em São Luís (MA), receberam a doação de 40 kits com fraldas, leite,
brinquedos, roupas e produtos de higiene pessoal. .A ação foi realizada
pelo grupo Amor Incondicional MA.

Santa Inês: Os profissionais do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em
Santa Inês (MA), participaram, entre 21 a 24 de novembro, de treinamento
sobre acondicionamento, transporte e infusão de sangue, bem como os
procedimentos para atender pacientes com necessidade de transfusão.

Helicóptero: Paciente do Hospital e Maternidade Municipal Nossa
Senhora da Graça, em São Francisco do Sul (SC), foi transferida para
UTI de unidade de saúde em Joinville, em 27 de novembro, graças à
parceria com a 2ª Cia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar.

Aproximadamente 880 estudantes do Ensino Médio participaram
das discussões realizadas nas 22
rodas de conversa sobre Saúde e
Cidadania, realizadas até o dia 24
de outubro pelo Instituto Acqua
em parceria com o Governo do
Maranhão. A iniciativa faz parte da
Caravana Estudantil: A juventude
do Maranhão pede passagem,
lançada em 5 de outubro e que
percorreu escolas estaduais públicas em São Luís (MA) e no interior
do Estado até o dia 2 de dezembro.
Com média de participação de 40
alunos por encontro, as rodas de
conversa estimulam o debate sobre diversos temas e são conduzidas por profissionais do Instituto
Acqua. “As dinâmicas adotadas
têm abordado assuntos prioritários no cotidiano das juventudes,
destacando-se questões de saúde
pública, prevenção e promoção à
saúde, qualidade de vida, gravidez

ACQUA SUSTENTÁVEL

ACONTECEU NO ACQUA

Adolescentes participam de debates,
dinâmicas e atividades sobre temas
importantes

na adolescência, drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, sexualidade, aborto, família e métodos
contraceptivos”, explicou Renata
Saboia, psicóloga e facilitadora
do Acqua nesses encontros.
As rodas incluem dinâmicas e atividades sobre os temas abordados,
o que torna essa iniciativa uma forma de aprendizagem diferenciada
para os alunos. “No discurso dos

jovens ficam latentes as problemáticas relacionadas à saúde da
comunidade, bem como a falta
de informação acerca das políticas
públicas de saúde para a juventude. Eles esperam que a escola
também seja um espaço favorável
para discussões”, avaliou Renata.
Para ela, essa experiência revela
mudanças de comportamentos coletivos e individuais e cumpre seu
papel de dar voz à juventude.

Apresentações dos alunos do projeto Educa
Geral encerram em 10/12 em Santo André (SP)
Reunião diretores: Diretores das unidades sob gestão do Instituto
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão
se reuniram em 7 de novembro no escritório do Acqua em São Luís
(MA). No encontro, discutiram o trabalho realizado em cada unidade.

Encerra em 10 de dezembro a
mostra de ações complementares
2016 dos alunos da rede municipal
de ensino que participam do projeto Educa Geral, realizado pelo
Instituto Acqua em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação de Santo André nos CESAs
(Centros Educacionais de Santo
André).

Encontro de Gestores: Representantes das unidades sob gestão da
parceria Instituto Acqua/Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão
participarão, nos dias 6 e 7 de dezembro, do Encontro de Gestores
2016.

As crianças apresentam os projetos
que realizaram durante o ano
Dezembro Vermelho: Unidades de saúde em São Luís, Pinheiro e
Santa Inês, todas no Maranhão, terão ações de conscientização e
prevenção contra Aids e DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)
em alusão ao Dezembro Vermelho.

Portfólio: Para divulgar seus projetos e atividades, o Instituto Acqua
lança em dezembro a nova versão de seu portfólio. A publicação
ressalta as ações mais recentes na área da Gestão da Saúde, com
destaque para os serviços oferecidos em todas unidades de saúde.

Com apresentações de artes visuais, circo, dança, ginástica artística, teatro, xadrez, taekwondo
e capoeira, os alunos do Ensino
Fundamental 1 mostram aos pais,
responsáveis e funcionários das
unidades de ensino o que apren-

deram ao longo do ano no projeto. A abertura do evento aconteceu em 5 de novembro e passará
por todos os 11 CESAs que fazem
parte do Educa Geral até o dia 10
de dezembro.
Sob o tema “Era uma vez”, as
apresentações dos alunos abordam histórias envolvendo cada
uma das oito modalidades. As
crianças foram preparadas pelos
monitores sociais do projeto sempre no contraturno escolar, período em que as oficinas são realizadas nas escolas. As performances
também privilegiaram ritmos e características da cultura brasileira.
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