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EDITORIAL

A Casa de Apoio Ninar, inaugurada em julho passado pelo Governo do Estado do Maranhão, é
mais do que um espaço dedicado
ao atendimento às crianças com
microcefalia e outras doenças que
afetam o neurodesenvolvimento,
é uma casa para o povo maranhense. O local, que servia aos
antigos governantes como casa
de veraneio e, portanto, só permitia o acesso de poucos, agora é uma unidade de saúde com
atendimento especializado e que
também abre suas portas para a
realização de ações sociais como
a realizada neste mês de agosto.

ARTIGO

Sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão em
parceria com o Instituto Acqua,
a Casa de Apoio Ninar recebeu
toda atenção para ser um local
de referência para as famílias de
crianças que necessitam de tratamento e também para que profissionais de diferentes cidades do
Estado possam ser capacitados
para ampliar o atendimento em

seus municípios.
Uma gama de profissionais, entre
médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas, assistentes
sociais, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, enfermeiros, psicólogos e psicopedagogos
está à disposição para atendimento na casa, que receberá cerca de
1.260 atendimentos mensais.
Cada detalhe do local foi pensado
para que o espaço fosse aconchegante e funcional. A ambiência
de cada sala, dormitório, consultório e ambientes externos foi
planejada de forma que permita,
inclusive, ser parte do tratamento
oferecido. Para se ter ideia deste
trabalho, até a cozinha da casa é
usada para atividades de arteterapia.
Destinada à assistência no tratamento de bebês com microcefalia e outras doenças que afetam
o neurodesenvolvimento e com

olhar direcionado às
famílias, a Casa de
Apoio Ninar complementa o atendimento realizado
no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças
(Ninar), inaugurado em 2016 e
que é o primeiro centro público
do País com esse perfil de atendimento.
A Casa de Apoio Ninar é uma
unidade de saúde que mostra
a preocupação e sensibilidade
dos governantes do Estado com
um público que necessita de um
atendimento extremamente especializado. E o melhor, socializa
um belo espaço público para seu
verdadeiro dono, o povo maranhense.
Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

A Semana Mundial de Aleitamento Materno e
o Agosto Dourado
O Agosto Dourado começou
com a Semana Mundial de Aleitamento Materno, entre os dias
1º a 7 de agosto, e este ano teve
como tema “Trabalhando juntos
para o bem comum”. O objetivo
foi mostrar para a sociedade que
a amamentação, para dar certo,
precisa do apoio de todos: familiares, educadores, profissionais
da saúde e sociedade civil como
um todo.
Em consonância com lei federal
que instituiu agosto como o mês
do aleitamento materno, as ações
sobre a importância da amamentação foram intensificadas nas unidades sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde. Reforçamos
a promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno.
A cor dourada, marcante neste pe-

ríodo, está relacionada ao padrão
ouro de qualidade do leite materno, essencial para a alimentação
dos lactentes. A amamentação é
direito primordial do recém-nascido e é necessário ser bastante
divulgado que o leite materno é
a primeira prevenção para muitas
doenças.
A amamentação deve ser feita
desde a sala de parto, exclusivamente e em livre demanda até o
sexto mês e estendida até os dois
anos, pelo menos. São indiscutíveis os benefícios fisiológicos,
psicológicos, socioeconômicos e
culturais da prática tanto para a
mãe quanto para o bebê.
Além de estar sempre pronto, na
temperatura certa e não custar
nada, o leite materno estimula o
vínculo afetivo entre a mãe e a
criança. Ele é fundamental para a

saúde de ambos.
Para a mãe, a amamentação contribui para a recuperação do útero,
diminuindo o risco de hemorragia
e anemia após o parto, bem como
ajuda a reduzir o peso e o risco de
desenvolver câncer de mama e de
ovário, doenças cardiovasculares
e diabetes.
A Maternidade Marly Sarney tem
o compromisso diário de estimular
a amamentação desde a primeira
hora de vida, dando continuidade
no alojamento conjunto até a alta e
pós-alta. Vale ressaltar que o Banco de Leite Humano dá assistência
às mães internas e externas e com
dificuldades de lactação até o estabelecimento da amamentação.
Irenildes Costa

Lançamento da Camerata de Choro reúne
cerca de 100 pessoas no Espaço Vivências e
Convivências em Santo André (SP)
Evento marcou retomada do gênero musical no Grande ABC e abriu a programação do local; atividade
contou com galinhada da chef Cris Mota
O resgate do tradicional choro na
região do Grande ABC aconteceu
em 8 de julho, durante o lançamento da Camerata de Choro no Espaço Vivências e Convivências, do
Instituto Acqua, em Santo André
(SP). Cerca de 100 pessoas circularam pelo evento, que marcou a
abertura da programação de atividades culturais do local e contou
com galinhada preparada pela chef
andreense Cris Mota e a presença
de pequenos produtores.
Para Carlos Moura, um dos integrantes da Camerata de Choro, a
apresentação foi o primeiro passo
para trazer novamente a força desse gênero musical para a região. “A
parceria com o Instituto Acqua é a
melhor coisa que aconteceu para
o choro, porque o gênero estava
apagado no ABC, que foi o berço
dele durante as décadas de 80 e
90. O apoio e suporte do Acqua
são fundamentais nesse momento”, destacou o músico, que toca
violão de sete cordas.
Além de Moura, a Camerata é composta por Lula Gama (violão de seis
cordas), Maik Oliveira (bandolim),
Daniel Taurizano (cavaco), Pedro
Pita (pandeiro) e Leandro Candido
(flauta). Ao longo da apresentação,
o grupo executou temas autorais e
grandes clássicos, como Entre Amigos, Remexendo, Arranca Toco e
Flor Amorosa, entre outros.
Quem passou pelo Espaço Vivências e Convivências também pôde
experimentar uma galinhada feita pela chef Cris Mota, vencedora
do reality show de gastronomia
Hell’s Kitchen Brasil, em 2016. O
valor arrecadado foi revertido para
Cris Mota foi
responsável pelo prato
vendido no evento
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Uma casa para o povo maranhense

Visitantes
circularam
pelo espaço e
conheceram
pequenos
produtores

os projetos sustentáveis desenvolvidos pelo Instituto nos locais em
que atua. “Foi um prazer imenso
retornar a esse espaço e ajudar o
Acqua a criar um ambiente propício à gastronomia saudável e que
dá oportunidades para que ações
de resgate da cultura aconteçam.
Gastronomia é cultura e Santo André merece incentivos como os que
o Instituto faz”, disse Cris.
“Eu amei a iniciativa e me surpreendi com as vendas. Voltamos felizes
pra casa e com certeza voltaremos
aqui nos próximos eventos”, comemorou Cleuza Queiroz, da empresa
Cambusales. Ela e o marido fizeram
parte do grupo de pequenos produtores que participaram do evento expondo produtos artesanais
em barracas montadas ao longo do
espaço. O casal levou itens como
licores, temperos, patês, geleias e
mousses, entre outros, todos feitos
a partir do cambuci.
Além de receber eventos, ativida-

des culturais, exibição de filmes,
cursos em diferentes áreas e feiras,
o Instituto Acqua também incentiva a economia criativa e o encontro
de produtores culturais, artesanais,
de entretenimento e gastronômicos com a comunidade por meio
do Espaço Vivências e Convivências.
Catraca Livre – No dia seguinte
após seu lançamento no Instituto
Acqua, a Camerata de Choro fez
apresentação no Parque da Vila
Madalena, em São Paulo (SP), com
transmissão ao vivo na fanpage do
Catraca Livre no Facebook. O site
é um dos parceiros do Instituto no
projeto Vilas Criativas, que estimula o desenvolvimento local com
iniciativas comunitárias e criativas a
partir da Vila Madalena.
O post com o vídeo dos músicos
registrou cerca de 60 mil visualizações, 175 compartilhamentos e
aproximadamente 1.000 reações
dos seguidores da fanpage.
Auditório do Instituto
recebeu a primeira
apresentação da Camerata

Supervisora do Banco de Leite Humano da
Maternidade Marly Sarney, em São Luís (MA)
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Atendimento especializado e capacitação de equipe multidisciplinar tornam a unidade referência
em parto humanizado
A hora do parto é um dos momentos mais marcantes na vida
da mulher. A Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), tem
ampliado a assistência às mulheres que procuram atendimento
na unidade, gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado de Saúde.
Como resultado, o número de
partos naturais aumentou nos últimos seis meses. Entre fevereiro
e julho deste ano foram registrados 2.484 nascimentos, sendo que
58% (1.444) foram partos normais.
Ao longo deste período, o total de
partos normais passou de 170, em
fevereiro, para 265, em julho, um
crescimento de 55%. Derlyahra
Mayan Silva, 19 anos, contou que
estava muito feliz ao receber alta
médica após ter dado à luz na
unidade. “Aqui na Maternidade
Benedito Leite eu fui muito bem
tratada. Recomendarei para que
as mulheres venham pra cá. Aqui
os médicos são pacientes e nos
explicam tudo”, relatou a mãe da
pequena Vitória.
Na enfermaria da unidade de saúde, Cláudia Pereira, 36 anos, moradora do bairro São Bernardo,
em São Luís, amamentava a filha
Cibele, que tinha menos de 24 horas de vida. Ela contou que escolheu a maternidade após receber
boas referências. “Desde a enfermaria até a assistência foi tudo
muito bom. Me trataram bem e fui
muito bem acolhida. É importante
a atenção dos profissionais nesse
momento em que a mulher fica

Unidade de saúde oferece
assistência para o parto
humanizado
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Número de partos normais cresce na
Maternidade Benedito Leite em São Luís (MA)

Unidade de alta complexidade
foi inaugurada em 25 de agosto
de 2016

Desde sua implantação, em 7 de julho,
Posto Avançado de Registro Civil emitiu
1.215 certidões de nascimento

sensível”, comentou.
O parto humanizado na Maternidade Benedito Leite é realizado
por meio de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais capacitados que atuam
desde a recepção até o centro
cirúrgico. “O parto humanizado
é você dar o parto a quem é de
direito. É um parto onde a mulher
é protagonista e respeitada. É um
ato onde a paciente participa e
decide tudo em conjunto com a
equipe”, explicou a coordenadora
de enfermagem da unidade, Kelma Lucena.
Tratamento especializado – Ao
chegar à maternidade, profissionais recebem a gestante na
recepção. Após passar pela classificação de risco com uma enfermeira obstetra, a paciente é
encaminhada para atendimento
médico. “Dependendo do caso
e se já tiver condições, a gestante
é internada e são feitos os procedimentos administrativos, como

preenchimento do prontuário.
Assim ela pode ser encaminhada
para o centro cirúrgico ou, se tiver
evoluindo de forma natural, para
o pré-parto”, completou a coordenadora de enfermagem.
No pré-parto a parturiente recebe
os cuidados da equipe multidisciplinar. A fisioterapeuta Lorenna de
Sousa explicou que ao ser admitida no setor, a gestante recebe
explicações sobre o trabalho de
parto e como serão as fases até
o nascimento do bebê. “Incentivamos os acompanhantes a ajudar. É muito importante que nesse momento ela sinta a presença
e receba carinho para que possa
se sentir mais forte e tenha mais
coragem para lidar com a dor”,
pontuou.
Lei do Acompanhante – A Maternidade Benedito Leite, assim
como todas as unidades gerenciadas pelo Instituto Acqua no Maranhão, cumpre a Lei do Acompanhante, que diz que os serviços
de saúde do Sistema Único de
Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir
a presença de um acompanhante
durante todo o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto imediato.
Outros serviços – Diversas ações
são realizadas na unidade para a
população, como as orientações
de planejamento familiar no Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo, as Rodas de Gestantes,
que abordam temas envolvendo a
gestação em encontros gratuitos,
e o Posto Avançado de Registro
Civil, que faz a emissão de certidões de nascimento.

Hospital Macrorregional Tomás Martins
comemora 1 ano de implantação com ação
social e mutirão oftalmológico para a
comunidade
Programação foi realizada entre os dias 18 a 27 de agosto
Uma série de atividades fazem
parte da programação em comemoração ao primeiro ano de
implantação do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa
Inês (MA), comemorado neste mês
de agosto. A unidade é referência
para as regiões de Santa Inês, Zé
Doca e Pindaré, com atendimentos nas áreas clínica, ambulatorial,
cirúrgica e UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Entre outras atividades, estão previstas campanha de
doação de sangue, mutirão e ação
social gratuita para a população.
A campanha de incentivo à doação de sangue na unidade aconteceu no dia 18. O intuito foi reforçar
o banco de sangue do Hemocentro da cidade. O dia 21, às 9h, foi
reservado para o treinamento dos
profissionais sobre reanimação
cardiopulmonar (RCP), enquanto
uma grande ação social foi realizada na praça da Igreja Matriz, no
centro de Santa Inês, no dia seguinte. A atividade gratuita contou com atendimentos de saúde,
como aferição de pressão arterial
e testes de glicemia, entre outros.
Nos dias 23 e 24 ocorreu o mutirão oftalmológico, com consultas
e cirurgias para pacientes atendidos no hospital e referenciados
de outras unidades de saúde da
região. Um momento destinado à
confraternização dos profissionais
que atuam no Hospital Macrorregional Tomás Martins foi realizada
no dia 25, às 15h, com entrega de

brindes e sorteios, além de apresentação do balanço das ações ao
longo desses 12 meses.
A programação da semana de
aniversário encerra com a “Corrida pela vida”, para estimular a
prática de atividades físicas entre
profissionais de saúde e comunidade. A corrida será no dia 27,
com concentração na Avenida das
Laranjeiras (em frente à imagem
de Santa Inês), às 7h. Para se inscrever e ganhar o kit de participação, os candidatos fizeram uma
doação de sangue. O percurso
será de 5 km.
“São eventos que promoveram
a saúde na região que fazemos
parte. Por conta da nossa parceria com o Hemonúcleo de Santa
Inês, cada inscrição foi a doação
de sangue, tudo isso para que
possamos aumentar o estoque”,
explicou Thayse Lima, diretora administrativa do Hospital Macrorregional Tomás Martins.
Atendimentos – Com 104 leitos
clínicos e 12 de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva), a unidade atende 22 cidades, entre elas, Alto
Alegre do Pindaré, Araguanã,
Bela Vista do Maranhão, Bom Jardim, Centro do Guilherme, Cajari
e Governador Newton Bello, entre
outras.
Na unidade são oferecidas consultas clínicas nas áreas de gastroenterologia, cardiologia, cirurgia

geral, clínica médica, neurologia,
nefrologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, oftalmologia,
otorrinolaringologia, urologia e
cirurgia infantil. Durante um ano,
diversos serviços e procedimentos
foram implantados para garantir
melhor prestação do serviço de
saúde para a população. Nesse
período foram incorporados serviços especializados, como consultas de otorrinolaringologia,
urologia (ambulatório e cirurgias),
neurocirurgia (ambulatório e cirurgias), nefrologia, cirurgia infantil
e tomografia, além de mutirões
de cirurgia infantil e de catarata e
pterígio.
Balanço – Durante um ano foram
realizadas 20.998 consultas, 2.565
cirurgias e 175.099 atendimentos
multidisciplinares feitos por equipe composta por enfermeiros,
assistente social, fonoaudiólogos,
nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. A unidade também registrou 24.449 exames de radiologia, tomografia, ultrassonografia e
endoscopia, além de 298.328 procedimentos de análises clínicas.
“Tivemos nesse período várias
conquistas e alcançamos diversas
metas. É uma grande realização
para a região o funcionamento do
Hospital Macrorregional Tomás
Martins, pois estamos levando
mais saúde, aumentando a assistência e melhorando a qualidade
de vida de todos”, concluiu Thaise Lima.
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Atividades conscientizaram a população sobre a importância do leite materno nos primeiros
meses de vida do bebê
As maternidades Marly Sarney,
Benedito Leite e Nossa Senhora da Penha e o Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, gerenciados pelo Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde (SES), realizaram, em 4 de agosto, atividades de conscientização sobre a
importância da amamentação
durante a Semana Mundial de
Amamentação. Além das ações
educativas, um mamaço coletivo aconteceu em 6 de agosto
na Casa de Apoio Ninar.
As atividades realizadas na
Casa de Apoio Ninar foram o
grande destaque da programação. Um mamaço coletivo
com ação social levou atendimentos de saúde, como teste
de glicemia e aferição de pressão arterial, e orientações para
as mães e crianças de bairros
carentes de São Luís. Brincadeiras e apresentação cultural
com o Grupo Cambalhota também estiveram na programação.

fins de semana, damos sempre uma utilização para que
ela seja ocupada o tempo inteiro”, comentou o secretário,
lembrando que o aleitamento
materno exclusivo ajuda a prevenir 13 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS).
O bancário Daniel Montelo,
31 anos, acompanhado pela
esposa Lilian Frota, que recebeu orientação durante a ação
social, contou a experiência
do casal com a amamentação
do primeiro filho, Theo. “Minha esposa tinha o bico da
mama invertido e alguns médicos diziam que ela não iria
amamentar. Após orientação
de uma profissional da saúde,
compramos o bico de silicone
e, com a estimulação, nosso
filho, no segundo dia, começou a mamar. Logo, entramos
em contato com a Maternidade Marly Sarney e resolvemos
que, como forma de agradecimento, ela seria doadora. Toda
semana recebemos uma profissional para fazer a coleta em
nossa casa”, detalhou.
A enfermeira da maternidade
e consultora em aleitamento
materno Francisca Neres destacou a importância do evento
para as mulheres que amamentam. “É nesse momento que tiramos dúvidas e incentivamos
as mães a continuar a amamen-

tar seus filhos. O leite materno protege o bebê e contribui
para impedir que ele adquira
alguma doença. Ele é a primeira vacina do bebê”, disse.
Marly Sarney – Na Maternidade Marly Sarney houve entrega
de 35 cestas básicas às mães
em 4 de agosto, além de atividades lúdicas, entrega de brindes e apresentação do Coral
Canto de Luz, da Universidade
Federal do Maranhão.
Josy Pereira Castro, 35 anos,
que participava do evento,
contou que sempre sonhou em
amamentar. “Minha filha ficou
dois meses na UTI e quando
ela conseguiu mamar pela primeira vez eu chorei de emoção. Amamentar é um ato de
amor e aumenta o convívio da
mãe com o bebê”, lembrou a
mãe da pequena Maria Valentina, de apenas cinco meses.
A unidade possui um Banco
de Leite Humano. Atualmente,
34 mulheres estão cadastradas
como doadoras. Em julho foram arrecadados 65 litros de
leite, que alimenta bebês em
tratamento na UTI neonatal.
Para ser doadora basta entrar
em contato pelos telefones
(98) 3245-2757 ou 3245-3457.
Além de recolher o leite humano, a equipe da unidade orienta as mães sobre como fazer a
retirada e o armazenamento.

Coordenadores do projeto explicaram
aos pesquisadores o funcionamento das
atividades

Premiação valoriza práticas que contribuem para o aprimoramento da Justiça no Brasil
As ações de conscientização sobre
alimentação saudável e prevenção
de doenças, realizadas pelo
Instituto Acqua com familiares de
reeducandos em Franco da Rocha,
concorrem à 14ª edição do Prêmio
Innovare, na categoria Justiça e
Cidadania. O prêmio identifica,
divulga e difunde práticas que
contribuem para o aprimoramento
da Justiça no Brasil e que possam
ser referência para outros locais.
As iniciativas são avaliadas por uma

Crianças participaram
de atividades lúdicas
durante ação social

Recém-inaugurada, Casa de Apoio
Ninar recebeu mães para mamaço
com orientações de saúde

comissão julgadora composta por
ministros do STF (Supremo Tribunal
Federal) e STJ (Superior Tribunal
de Justiça), desembargadores,
promotores, juízes, defensores,
advogados e outros profissionais
de destaque interessados em
contribuir para o desenvolvimento
do Poder Judiciário. Desde 2004 já
passaram por essa comissão cerca
de 5 mil práticas de todo o País.
A atuação do Instituto Acqua
em Franco da Rocha atendeu

ao regulamento e o escritório
do Acqua no município recebeu
a visita de pesquisador do
Instituto Datafolha, que verificou
as informações sobre as ações
realizadas no CDP (Centro de
Detenção Provisória) Feminino
e no CPP (Centro de Progressão
Penitenciária) da cidade.
Os premiados serão conhecidos
em dezembro durante cerimônia
no Supremo Tribunal Federal, em
Brasília (DF).

Profissionais do Instituto Acqua realizam
cerca de 500 atendimentos de saúde em
evento em Franco da Rocha
Os profissionais do Instituto Acqua realizaram aproximadamente
500 atendimentos para os reeducandos da Penitenciária Nilton
Silva, em Franco da Rocha, durante a Jornada de Cidadania e
Empregabilidade em 4 de julho. Teste rápido de HIV, aferição de
pressão arterial, palestras e avaliações de saúde bucal estavam
entre as ações oferecidas à população privada de liberdade.
Realizado periodicamente pela Secretaria da Administração
Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo com diversos
parceiros, o evento ofereceu vários serviços dentro da unidade
prisional, como emissão de documentos, orientação jurídica e
corte de cabelo, entre outros.

Foto: Francisco Campos/SES

Foto: Francisco Campos/SES

Ao visitar a ação social, o secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, pontuou a importância de o evento ser realizado na Casa de Apoio Ninar. “É
importante que possamos entender o simbolismo da Casa,
que de segunda a sexta é voltada ao tratamento de crianças
com doenças relacionadas ao
neurodesenvolvimento e, aos
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Ações de conscientização do Instituto Acqua
em Franco da Rocha concorrem ao 14º
Prêmio Innovare
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Ação social e mamaço coletivo marcam
Semana Mundial de Amamentação nas
maternidades em São Luís (MA)

As equipes de saúde do Acqua responderam por 203 testes rápidos
de HIV, 197 aferições de pressão arterial e 30 avaliações de saúde
bucal. “Esses serviços são muito importantes para o diagnóstico
precoce de doenças que, quando tratadas em estágio inicial,
tendem a permitir uma melhor qualidade de vida ao paciente”,
afirmou Maísa Batochi, diretora de saúde da Penitenciária Nilton
Silva ao destacar que esse trabalho atende as principais demandas
por atendimento médico do sistema prisional.
Aferição de pressão arterial e
testes de glicemia estavam entre
os atendimentos oferecidos

Enfermeiros e auxiliares de
enfermagem realizaram os
procedimentos de saúde

As ações também incluíram palestras sobre prevenção de DSTs
(Doenças Sexualmente Transmissíveis), HIV e hepatites e a
importância da saúde bucal, ministradas dentro da unidade.
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A Casa de Apoio complementa o
atendimento realizado no Centro
de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de
Crianças (Ninar), inaugurado em 2016
e que é o primeiro centro público do
País com esse perfil de atendimento.
A antiga Casa de Veraneio tem capacidade para abrigar 11 adultos e 9
crianças por vez, e é coordenada pela
neuropediatra Patrícia Sousa, responsável pelo ambulatório de microcefalia
do Ninar.
A solenidade de entrega contou
com a presença do governador Flávio Dino, do secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, do prefeito de São
Luís, Edivaldo Holanda Junior, de deputados federais e estaduais, além de
prefeitos, secretários estaduais e do
diretor-presidente do Instituto Acqua,
Ronaldo Querodia, entre outras autoridades.
Durante seu emocionado discurso, o

governador Flávio Dino destacou a importância do projeto que será desenvolvido na Casa de Apoio Ninar. “Conheço esse projeto desde que nasceu
a ideia. Este espaço foi construído com
as lágrimas de amor e do cuidado de
cada pai e mãe. Cada tinta aqui usada
tem a lágrima de vocês, o sentimento
de luta e de amor. A Casa de Apoio
Ninar foi pensada para cada família
que será atendida. É uma casa com
múltiplas funções, não será apenas um
espaço de tratamento especializado,
mas também um local de treinamento
e capacitação dos profissionais de saúde dos municípios. A Casa de Apoio
será a vértice de uma rede de cuidados que será espalhada por todas as
regiões do Maranhão”, afirmou.

Evento contou com a
presença de diversas
autoridades

o Estado e também para o Brasil. Estamos devolvendo esse espaço a quem,
de fato, merece, que é o povo maranhense. As famílias e os bebês serão
bem acolhidos e cuidados”, garantiu o
secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula.

Os pacientes são atendidos por equipe de 58 profissionais, entre médicos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos,
enfermeiros, psicólogos e psicopedagogos. A meta é que sejam realizados
cerca de 1.260 atendimentos mensais,
distribuídos em 1.560 horas de estímulo às crianças com problemas de
neurodesenvolvimento. Além do atendimento médico especializado, serão
oferecidas oficinas, cursos e palestras
aos familiares.

Em conversa com familiares que serão recebidos pela Casa de Apoio, o
diretor-presidente do Instituto Acqua,
Ronaldo Querodia, destacou a importância da participação do Acqua no
momento histórico que passa a saúde
do Maranhão. “Participar desse pro-

Reconhecimento – Durante a solenidade, o governador Flávio Dino agradeceu o empenho e dedicação de
toda a equipe que compõe o Instituto
Acqua. O governador foi enfático ao
afirmar que a gestão realizada pelo
Instituto nas maternidades Benedito
Leite, Marly Sarney e Nossa Senhora
da Penha, no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, no Hospital Regional
da Baixada Maranhense Dr. Jackson
Lago, em Pinheiro, e no Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa
Inês, traz tranquilidade à execução de
projetos na gestão Flávio Dino.
Repercussão – A inauguração da Casa
de Apoio Ninar repercutiu na mídia
maranhense e nacional. Em dois dias
foram registradas centenas de menções na imprensa sobre o evento. O
assunto pautou desde jornais (O Imparcial, Pequeno e O Quarto Poder)
até emissoras de rádio (Difusora, Capital e Jovem Pan News) e televisão
(TV Cidade, TV Difusora e TV Brasil),
entre outros veículos. Na internet, a
inauguração também foi tema de reportagens em grandes portais, como
UOL, Brasil 247 e Revista Fórum, além
de blogs no Maranhão.

Espaço de reabilitação
possui infraestrutura e
equipamentos

Consultórios
também receberam
ambientação

Equipe do Instituto Acqua
durante inauguração da
unidade

Casa de Apoio Ninar realiza primeiro exame

Unidade fica na antiga
Casa de Veraneio do
Governo do Estado

“Neste espaço faremos toda a diferença na forma de cuidar. A Casa de Apoio
Ninar vai servir de exemplo para todo

Foto: Francisco Campos/SES
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cesso de melhora no atendimento materno-infantil no Estado tem sido motivo de muita alegria e satisfação para
todos do Instituto Acqua. É importante destacar que, quem precisar utilizar
esse espaço, saiba que terá os melhores profissionais atuando nas equipes
multidisciplinares”, pontuou.

Além de oferecer tratamento para crianças com problemas de
neurodesenvolvimento, unidade possui infraestrutura para receber
famílias de São Luís e do interior do Maranhão
Local destinado à assistência no tratamento de bebês com microcefalia
e outras doenças que afetam o neurodesenvolvimento e com olhar direcionado às famílias, a Casa de Apoio
Ninar foi entregue em 4 de julho ao
povo maranhense em São Luís pelo
governador Flávio Dino. A unidade
tem gestão compartilhada entre Instituto Acqua e Secretaria de Estado da
Saúde.
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Governo do Maranhão e Instituto
Acqua entregam Casa de Apoio
Ninar à população

Local tem sala de música
para atividades de
estímulo às crianças

Profissional monitora paciente
durante o procedimento

Cozinha equipada
para receber oficinas
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Um dia após ser inaugurada, a Casa de
Apoio Ninar realizou o primeiro exame
de vídeo-EEG (eletroencefalograma),
que mapeia e monitora toda a parte
elétrica do cérebro. No local, o exame
conta com uma inovação: todo o procedimento é filmado, o que vai permitir
ao neuropediatra identificar também o
comportamento físico do bebê durante
alguma crise convulsiva, caso ela ocorra.

O primeiro paciente que recebeu o
procedimento foi o pequeno Mateus
Sales, de 11 meses, natural de Amarante do Maranhão. Acompanhando
da mãe, Marineide Freitas, ele foi
submetido ao exame após passar em
consulta com a neuropediatra Patrícia Sousa, coordenadora da Casa de
Apoio Ninar. Cada exame dura, em
média, duas horas.
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Ao longo de sete dias, familiares participaram de oficinas e receberam orientações da equipe
multiprofissional; local também é centro de formação para profissionais do interior do Estado
Guará contou que o envolvimento
dos pais no tratamento foi o destaque da semana. “Foi uma semana de
expectativas, ansiedade e aprendizado também para nós. Neste primeiro
ciclo houve o envolvimento e a disponibilidade muito grande da figura do
pai. Eles tinham vontade de aprender
e era visível que estavam internalizando tudo o que era repassado”, pontuou.
Coordenadora da Casa de Apoio Ninar, a neuropediatra Patrícia Sousa
avaliou como positiva essa primeira
semana. “Durante a última atividade notamos que conseguimos fazer
com que cada pai e mãe resgatasse
a maternagem e compreendesse que
pode reconstruir diversos objetos em
sua própria casa e que isso vai auxiliar
muito no tratamento do bebê”, disse.

Produzir quadros foi
uma das atividades
realizadas nas oficinas de
arteterapia

Com troca de experiências e muito
aprendizado, nove famílias que passaram pela Casa de Apoio Ninar, em São
Luís (MA), durante a primeira semana
de funcionamento da unidade participaram de diversas atividades e compartilharam, no auditório da Casa, o
sentimento vivenciado em cada área
do local. A cada três meses essas famílias devem retornar à unidade para
novos ciclos de tratamento, buscando
resgatar o vínculo com o bebê.
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No início do ciclo, Luziete Ribeiro,
mãe da pequena Danielly, estava com
muitas expectativas em relação às
atividades que iria realizar. No último
dia, a dona de casa já avaliava o tratamento como positivo. “Aqui tivemos
uma aproximação maior com a nossa
criança. Aprendemos que podemos
ter utensílios em casa para usar na
reabilitação e que não é preciso ter
sempre objetos caros. Os profissionais são muito atenciosos e as atividades foram bem interessantes. A pala-

vra que resume tudo isso é gratidão”,
comentou a moradora de Paço do
Lumiar.
A fisioterapeuta respiratória Olga

Ninhos de Cuidados – Paralelo ao
tratamento especializado, o local
também é um centro de formação
continuada. Semanalmente, profissionais de diversas áreas participam
das atividades, desde consultas médicas até oficinas de culinária. “Essa
semana vivemos uma experiência
rica. Notamos que as famílias têm
acesso a um atendimento digno, humano e que vai além do atendimento
à criança. Saímos com uma semente
e muita vontade de realizar esse trabalho também no nosso município, e
assim oferecer mais assistência a essas famílias”, destacou entusiasmada
a assistente social de Paço do Lumiar,
Érica Reis, uma das profissionais que
passou pela Casa de Apoio

Profissionais da UPA Atalaia ampliam qualidade
do atendimento com programa de melhoria
contínua em Cotia (SP)
Equipes aderiram ao programa 5S após três dias de capacitações na unidade; economia de insumos e
rapidez no atendimento são alguns resultados percebidos
A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Atalaia, em Cotia (SP), ampliou a qualidade do atendimento ao
público após a implantação do programa 5S, metodologia que melhora
a organização, limpeza e padronização dos ambientes de trabalho nas
empresas. A iniciativa envolveu todos
os profissionais, que foram capacitados durante os dias 5, 6 e 7 de agosto.
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Famílias de pacientes e profissionais elogiam o
primeiro ciclo de tratamento na Casa de Apoio Ninar

Materiais foram
organizados para
evitar desperdícios

Criado no Japão, o programa pode
ser utilizado por empresas de qualquer segmento, porque contribui
para aumentar a produtividade das
equipes por meio da criação de uma
cultura de melhoria contínua nos serviços prestados. Seu nome vem de
cinco palavras japonesas que começam com a letra S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketso e Shitsuke. Cada termo
indica uma das etapas dessa metodologia e representam senso de utilização, ordenação, limpeza, disciplina
e manutenção das condições físicas e
mentais de trabalho favoráveis para
os trabalhadores.
“Realizamos treinamentos com os
profissionais e elegemos líderes de
cada plantão para realizar as auditorias e verificar se todos estavam realizando as mudanças propostas. É
visível o envolvimento das equipes e
os benefícios que esse programa já
trouxe para o ambiente da UPA”, explicou a enfermeira Tânia Souza, responsável técnica do Instituto Acqua
na unidade de saúde.

Equipes escolheram
auditores internos para
acompanhar as mudanças

Uma das mudanças percebidas foi a
organização de materiais e equipamentos nos ambientes. Os produtos
utilizados no atendimento ao público
foram classificados e etiquetados de
acordo com a frequência de utilização. Como resultado, os atendimentos são realizados com mais agilidade
e há menos desperdício de insumos.

Palestra de encerramento
contou com participação da
equipe multiprofissional

“Além da economia que geramos no
dia a dia, reutilizamos espaços ociosos, passamos a usar equipamentos
e objetos guardados e retiramos entulho do estacionamento, o que facilitou a entrada e saída de veículos.
A criação de um ambiente que gera
satisfação nos funcionários se reflete
no atendimento que oferecemos à
população”, destacou Tânia.
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Primeira aula do curso de culinária
saudável é sucesso no Espaço Vivências e
Convivências em Santo André (SP)

ACQUA SUSTENTÁVEL

ACONTECEU NO ACQUA

Na primeira aula, o chef de cozinha Ricardo Fioravanti ensinou receitas para o café da manhã
Chef ensinou o passo a
passo de cada receita

Marly Sarney: Equipes médicas e de enfermagem e profissionais
de diversos setores da Maternidade Marly Sarney, em São Luís (MA),
participaram do curso sobre Biossegurança e Noções de Infecções
Hospitalares, realizado em 27 e 28 de junho e 3 e 4 de julho no
auditório da unidade.

Universidade Cidadã: Os alunos do Universidade Cidadã fizeram o primeiro simulado para o Enem em 9 de agosto. Os participantes acertaram em
média 50% das 40 questões da prova, que incluiu uma redação. O projeto
oferece curso pré-vestibular gratuito para o Enem e as aulas acontecem na
Casa 1, em São Paulo (SP).

Foto: Latoya Winnie
Canal Saúde: Equipe de reportagem do Canal Saúde, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), entrevistou em julho a coordenação do projeto
realizado pelo Instituto Acqua em Franco da Rocha (SP). Os atendimentos
de saúde oferecidos em cinco unidades prisionais da cidade despertaram
o interesse da emissora carioca.

Simpósio – A Casa de Apoio Ninar ganhou destaque no simpósio
Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, realizado em 13 de julho na
Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro (RJ). O evento
reuniu acadêmicos e profissionais da saúde e debateu iniciativas na
área de atenção integral à saúde da criança, entre outros projetos.

Espaço – A segunda edição do Gastronomia e Chorinho aconteceu
em 5 de agosto no Espaço Vivências e Convivências, na sede do
Instituto Acqua, em Santo André (SP). Durante o evento, os participantes puderam adquirir prato do chef de cozinha Arthur Sauer e apreciar
uma apresentação musical da Camerata de Choro.

Concerto – Quem passou pelo Beco do Batman em 30 de julho,
na Vila Madalena, em São Paulo (SP), participou de um concerto de
música clássica ao ar livre regido pelo maestro João Carlos Martins. A
atividade cultural inédita é parte do projeto Vilas Criativas, realizado
pelo Instituto Acqua em parceria com o portal Catraca Livre.

Rodas – Cerca de 20 gestantes da região do Itaqui-Bacanga, em São
Luís (MA), participaram de confraternização em 28 de julho. A atividade
marcou o último encontro das Rodas de Conversas com Gestantes, realizadas na Maternidade Nossa Senhora da Penha desde o final de junho.

Registro – A Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), inaugurou
em 7 de julho o Posto Avançado
de Registro
Civil. Os recém-nascidos
Encontros
aconteceram
em escolas da
da unidade já recebem o primeiro
documento
antes da
Capital
e interiorde
doidentificação
Estado
alta hospitalar, ainda dentro da maternidade.

Granola, pão integral, torta de
banana, patês sem colesterol, tofulete e suco verde. Esse foi o cardápio de café da manhã apresentado na primeira aula do curso de
culinária saudável ministrada em
26 de julho no Espaço Vivências e
Convivências do Instituto Acqua,
em Santo André (SP), pelo chef de
cozinha Ricardo Fioravanti. Cerca
de 20 participantes aprenderam
a usar diversos produtos naturais
em receitas que podem ser feitas
inclusive por quem não tem experiência em cozinhar.
Este é o primeiro curso oferecido
pelo espaço. Instalado na sede do
Acqua, na Avenida Lino Jardim,
905, Vila Bastos, o local receberá
mais nove aulas do chef andreense sobre temas como doces e
pratos veganos, pizzas saudáveis
e comida árabe, entre outros. Os
encontros acontecem a cada duas
semanas, das 19h às 21h, e cada
aula custa R$ 40 por pessoa.

receberem informações técnicas,
os alunos experimentaram todos
os pratos produzidos. “Uma amiga indicou esse curso e aí resolvi
participar para conhecer melhor
essa parte natural da cozinha.
Gostei bastante de ter contato
com novos sabores”, explicou a
assistente fiscal Lívia Komatsu, 44
anos. Ela mora em São Bernardo do Campo e já se inscreveu
para o próximo encontro, que vai
abordar receitas para o dia a dia.
“Fiquei muito feliz ao perceber
como cada aluno tinha uma origem diferente. A aula falou com

pessoas que vieram de todo o
ABC, iniciantes na cozinha e também gente que já tem negócios
na área. Estou muito satisfeito
e espero que a gente só cresça
com essa iniciativa”, destacou Ricardo Fioravanti.
Próximas atividades – Entre
outras atividades, o Espaço Vivências e Convivências realizará
apresentação da Camerata de
Choro em 2 de setembro e, nos
dias 16 e 17 de setembro, haverá
uma feira com produtos artesanais e antiguidades trazidos por
pequenos produtores.

“Essa aula foi sensacional! Além
do bom humor, o chef é muito
didático e ensina o passo a passo
de cada receita de forma prática,
com ingredientes acessíveis. Com
certeza retornarei aqui”, contou
Paulo Cezário, 38 anos, um dos
participantes do curso. Cozinheiro
amador há cerca de um ano, essa
foi a primeira aula prática que ele
assistiu.
Em cada receita, Fioravanti dava
dicas e esclarecia curiosidades
sobre os ingredientes. Além de

Participantes
experimentaram
todos os pratos
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Iniciativa supera a marca de 90% de aprovação desde que foi implantado, em 2013, por meio da
parceria entre Instituto Acqua e Secretaria Municipal de Educação
Aplicada em julho, a pesquisa de
satisfação do projeto EducAção
indicou que 98,48% dos pais ou
responsáveis das crianças que participam das atividades de ações
complementares nos 11 CESAs
(Centros Educacionais de Santo
André) disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com o projeto.
O resultado seguiu a tendência
dos últimos três levantamentos,
ao apontar índice de satisfação
com as atividades acima de 90%.
Realizado pelo Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o EducAção
proporciona aos alunos da rede
de ensino acesso gratuito a aulas de dança, teatro, circo, ginástica artística, xadrez, capoeira e
taekwondo, ministradas por educadores sociais do projeto durante o contraturno escolar.
A pesquisa mostrou que 98,94%
dos entrevistados consideram os

ou com frequência aos CESAs.
As atividades acontecem nas
unidades de ensino nos bairros
Cata Preta, Jardim Santo André,
Jardim Santo Alberto, Parque
Andreense, Parque Erasmo Assunção, Parque Novo Oratório,
Vila Floresta, Vila Humaitá, Vila
Linda, Vila Palmares e Vila Sá.

Projeto Teia Verde revitaliza áreas de
comunidades e capacita cerca de 200 agentes
de transformação em Santo André (SP)
Cerca de 50 espaços nas comunidades Tamarutaca, Conjunto Prestes Maia e Parque Erasmo Assunção, todas em Santo André (SP),
foram transformados ao longo de
dois anos por meio do projeto Teia
Verde, realizado pelo Instituto Acqua com patrocínio da Petrobras.
Entre junho de 2015 e junho deste
ano, os locais foram revitalizados
por aproximadamente 200 pessoas capacitadas como agentes de
transformação.
Com essa iniciativa, locais como
associações de bairro, escolas, creches, casas e edifícios ganharam
jardins verticais, vasos com várias
espécies de plantas e áreas verdes
por meio de oficinas práticas. O
projeto proporcionou aos moradores destas regiões acesso gratuito
14

Iniciativa ofereceu aulas
gratuitas de jardinagem
e paisagismo ao longo
de dois anos

a um curso de jardinagem e paisagismo. Os alunos também participaram de visitas técnicas para ampliar os conhecimentos adquiridos
durante os encontros.
Geração de renda – O amplo conteúdo oferecido pelo Teia Verde
também contribuiu na preparação

Projeto Vilas Criativas premia músicos de rua
durante festival em São Paulo (SP)
Após vencer as etapas de seleção e votação do Festival 99 de Música de Rua, três artistas ou
bandas participarão de show na Vila Madalena e cada um receberá R$ 10 mil
Por meio do projeto Vilas Criativas, a parceria
entre Instituto Acqua e Catraca Livre realizará
um show na Vila Madalena, em São Paulo (SP),
com os três músicos de rua que receberam mais
votos no primeiro Festival 99 de Música de Rua.
O evento acontecerá em 27 de agosto e cada
artista receberá um prêmio de R$ 10 mil.

Os três artistas de rua
vencedores receberam
votação popular pela
internet

Para participar era necessário ter atuação comprovada há no mínimo seis meses como músico nas ruas, praças e parques de São Paulo e
se inscrever no site do festival. Os participantes
gravaram um vídeo e dez bandas ou artistas individuais foram selecionados e fizeram apresentações em diversos locais da Capital, que foram
gravadas e abertas para votação do público pela
internet entre 11 a 17 de agosto.

Dança é uma das
sete modalidades
oferecidas aos alunos
no contraturno escolar

temas das aulas ótimos ou bons.
Entre os motivos que incentivam os alunos a participar das
atividades, as aulas continuam
se destacando, com 58,73%. Por
fim, outro resultado registrado pela pesquisa mostrou que
78,43% dos pais ou responsáveis
acompanham as crianças sempre

ACQUA SUSTENTÁVEL

Projeto EducAção é aprovado por 98,48%
dos pais ou responsáveis dos alunos que
participam das atividades em Santo André (SP)

dos participantes para o mercado
de trabalho. “Com o conhecimento que recebi hoje faço manutenção e paisagismo em Santo André,
São Caetano do Sul e Ribeirão
Pires”, contou Wallace Mathias,
um dos participantes da primeira
turma do projeto, na comunidade
Tamarutaca.

As três atrações mais votadas foram: Lilian Jardim (MPB/rock nacional), Orquestra na Rua (orquestra de cordas) e Sax in the Beats (música
instrumental pop). Eles participarão do evento
de encerramento no dia 27, na Vila Madalena,
com direito a premiação.

Moeda Vila Mundo oferece cerca de 25 mil
descontos ao longo de 60 dias em São Paulo (SP)
Dois meses após seu lançamento,
a Moeda VilaMundo possibilitou
acesso a cerca de 25 mil cupons
de descontos em estabelecimentos parceiros na Vila Madalena,
Avenida Paulista e região central
de São Paulo. Lançada em 15 de
junho, a moeda virtual estimula
o desenvolvimento local e é uma
iniciativa do projeto Vilas Criativas, realizado pelo Instituto Acqua
em parceria com a Rede Brasileira
de Criatividade e As Coisas Mais
Criativas do Mundo, com apoio
do Catraca Livre, da Cidade Escola Aprendiz e da Cuponeria.
A moeda pode ser obtida por
meio da plataforma VilaMundo
(https://vilamundo.catracalivre.
com.br/moedas-da-vila/) e utilizada em lojas, bares, restaurantes,
galerias, casas de shows e até salões de beleza, entre outros locais.
A novidade começou na Vila Madalena, mas em pouco tempo expandiu para outras regiões de São

Diversos pequenos produtores
no Armazém da Cidade, na Vila
Madalena, aderiram à moeda

Paulo. “Nosso salão participou
do lançamento da moeda cortando cabelos e fazendo barbas.
Tivemos um retorno maravilhoso.
Por meio desse serviço pudemos
apresentar nosso projeto de beleza natural e empoderamento para
um número maior de pessoas”,
contou Lucio Almeida, dono do
salão Luxo, um dos estabeleci-

mentos parceiros.
Aproximadamente 40 locais estão cadastrados e podem oferecer descontos para quem utiliza
a moeda. Os estabelecimentos
interessados em aderir à novidade
podem enviar um email para moedavilamundo@gmail.com e solicitar mais informações.
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