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Acqua se consolidou. 

Ao longo dos últimos dez anos, o 
Instituto se especializou na gestão 
em Saúde e hoje conta com cerca 
de 7 mil colaboradores diretos e 
indiretos. Essa equipe é respon-
sável pela gestão de cerca de 600 
leitos e em 2016 realizou mais de 
1 milhão de consultas, além de 
29 mil internações, 15.600 partos, 
8.500 cirurgias, 572 mil procedi-
mentos de enfermagem, 81 mil 
procedimentos odontológicos e 
590 mil análises clínicas.

Para marcar os 18 anos, inaugura-
mos o espaço Vivências e Convi-
vências em nossa sede em Santo 
André para estimular a realização 
de eventos, cursos e feiras que 
incentivem a interação entre pe-
quenos produtores com a comu-
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Em 1º de maio, o Instituto Acqua 
chegou à maioridade, completan-
do 18 anos de uma trajetória escri-
ta junto à comunidade. Hoje, nos-
sa história se confunde com a de 
centenas de milhares de pessoas 
que já foram ou são atendidas di-
retamente por nossos projetos.

Fundado em 1999, o Instituto Ac-
qua teve sua primeira sede em 
Ribeirão Pires (SP), onde criou um 
Centro de Referência Ambiental, 
firmando-se como referência em 
programas socioambientais e de 
qualidade urbana. Foi participan-
do de conselhos de políticas pú-
blicas, atuando diretamente em 
todo um sistema de Educação, 
promovendo debates de política 
urbana, e, posteriormente, cola-
borando na gestão do Sistema 
Único de Saúde, que o Instituto 

Responsabilidade que vem de berço
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Espaço para eventos e 
atividades sustentáveis 
ganha destaque na 
comemoração pelos 18 
anos do Instituto Acqua
Local será ocupado por pequenos produtores e terá programação cultural; evento contou com palestra 
de Gilberto Dimenstein e cardápio saudável

Com palestra ministrada pelo jor-
nalista e escritor Gilberto Dimens-
tein e um cardápio com alimentos 
saudáveis, cerca de 70 convida-
dos participaram do evento em 
comemoração pelos 18 anos do 
Instituto Acqua, realizado em sua 
sede em Santo André (SP) em 25 
de maio. A atividade marcou tam-
bém a inauguração do espaço Vi-
vências e Convivências, dedicado 
a eventos, cursos e feiras que in-
centivem a interação entre peque-
nos produtores com a comunida-
de local.

Agentes públicos e privados e 
empreendedores sociais partici-
param da programação, que ini-
ciou com apresentação do Grupo 
Lúmen, que trouxe composições 
românticas de diferentes estilos e 
autores ao longo do evento. No 
auditório do Instituto, o jornalis-
ta Gilberto Dimenstein ministrou 
palestra sobre a importância da 
apropriação dos espaços públi-
cos, em referência à inauguração 
do Espaço Vivências e Convivên-
cias, inaugurado pelo Acqua para 
estimular o encontro de produto-
res culturais, artesanais, de entre-
tenimento e gastronômicos, entre 
outras atividades.

Colunista da Folha de São Paulo 
e da Rádio CBN, Dimenstein elo-
giou essa iniciativa do Instituto. 
“Esse espaço mostra a importân-
cia que é ter aqui um ponto de 
encontro para a troca de conheci-
mento. Com esses 18 anos vai ser 
muito mais fácil para o Acqua, já 
que entrou na maioridade, conti-
nuar construindo experiências tão 
interessantes pelo Brasil”, desta-
cou o coordenador do site Catra-
ca Livre.

A noite encerrou com um coque-
tel saudável feito pela chef Cris 
Mota. A profissional andreense foi 
a primeira mulher a vencer o reali-
ty show de gastronomia Hell’s Kit-
chen Brasil, em 2016, exibido pelo 
SBT. “Percebo que há cada vez 

mais apelo por uma alimentação 
saudável e por qualidade de vida, 
por isso me identifiquei bastante 
com o Instituto. Agradeço ao Ac-
qua pelo convite para fazer parte 
dos seus 18 anos acredito que os 
produtores locais têm muito a ga-
nhar com a chegada desse novo 
espaço”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Ins-
tituto Acqua, Ronaldo Querodia, 
o evento foi um marco na história 
dos profissionais que fazem parte 
do Instituto. “Atingimos essa mar-
ca de 18 anos carregando uma 
história de envolvimento com a 
população no desenvolvimento 
de projetos nas áreas de saúde e 
sustentabilidade que contribuem 
para a qualidade de vida das pes-
soas”, disse.

Querodia também destacou que 
o Acqua dá mais um passo ino-
vador ao oferecer uma área de-
dicada aos pequenos produtores. 
“Como Organização Social, de-
volvemos à comunidade aquilo 

que construímos com as parcerias 
firmadas ao entregar esse espaço 
dedicado a atividades que envol-
vem cultura, artes, gastronomia, 
vida saudável e economia soli-
dária, entre outras. Essa também 
será uma forma de superar a cri-
se que o País enfrenta e ajudar a 
construir uma sociedade cada vez 
melhor para vivermos.”

Sergio Moretti, diretor do Sesi 
em São Bernardo do Campo, dis-
se estar lisonjeado por participar 
do evento. “Com certeza o cum-
primento das ações e projetos 
desenvolvidos pelo Instituto Ac-
qua até hoje consagraram forte-
mente o nome dessa instituição”, 
pontuou. Moretti afirmou que o 
Espaço Vivências e Convivências 
vai impulsionar ações a favor de 
práticas sustentáveis na região. 
“Quando o local destinado a es-
sas atividades é qualificado com 
uma marca de credibilidade e 
uma história de trabalho, ele fica 
mais enaltecido e consequente-
mente prestigiado.”
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do Acqua no Maranhão
O Instituto Acqua comemorou, em 
maio, dois anos de parceria com o 
Governo do Estado do Maranhão, 
período de grandes avanços con-
quistados para a população.

Na rede materno-infantil, sob a 
gestão da parceria Instituto Ac-
qua/Secretaria de Estado da Saú-
de, tivemos aumento nos indica-
dores de partos normais em 20%. 
Entre as unidades gerenciadas, a 
Maternidade de Alta Complexida-
de do Maranhão (antiga Materni-
dade Marly Sarney), referência no 
atendimento às gestantes de alto 
risco, ganhou em março a primei-
ra UTI Materna do Estado, com 
oito leitos, equipamentos moder-
nos e central de monitorização. 
Além disso, após oito anos sem 
nenhuma intervenção, foi realiza-
da grande reforma e ambientação 
na unidade, oferecendo um espa-
ço mais humanizado.

Avanços também marcaram a Ma-

ternidade Benedito Leite, com a 
inauguração do Centro Sentine-
la de Planejamento Reprodutivo, 
que permite um trabalho de pla-
nejamento familiar. Desde março, 
todos os bebês nascidos na uni-
dade passaram a ser fotografados 
e as imagens entregues para as 
mães, como parte do projeto Pri-
meiro Olhar.

Outro investimento em parceria 
com o Estado foram os hospitais 
de alta complexidade, na Baixa-
da Maranhense e em Santa Inês, 
onde a ampliação de leitos na 
rede de saúde garante atendi-
mento de qualidade. Ainda nestas 
unidades, tivemos a implantação 
de especialidades de relevância, 
como Urologia, Cirurgia Pediá-
trica e Nefrologia, para melhorar 
ainda mais a assistência e diminuir 
as transferências para a Capital.

Neste momento, estamos fina-
lizando a montagem da Casa de 

Espaço estimula desenvolvimento 
local e economia solidária na região

Grupo Lúmen descontraiu 
participantes do evento 

ao longo da noite

A chef Cris Mota 
surpreendeu os convidados 

com pratos saudáveis

Apropriação dos espaços 
públicos foi o tema da 

palestra

Paula Assis

Diretora do Instituto Acqua e 
coordenadora das unidades no Maranhão

nidade local. 
M a n t e n d o 
assim, nossa 
tradição de 
c o l a b o r a r 
com o de-
s e n v o l v i -
mento do 
entorno de 
onde atuamos.

Assim é o Instituto Acqua. Com 
uma participação ativa junto à 
sociedade para promover o de-
senvolvimento das comunidades 
de forma justa e igualitária. Nossa 
maioridade chegou agora, mas a 
responsabilidade vem de berço!

Apoio Ninar, que surge como 
complemento ao trabalho atual 
no Ninar, em São Luís. Em parceria 
com o Governo foram identifica-
das as dificuldades das famílias de 
crianças com doenças que afetam 
o neurodesenvolvimento, prove-
nientes de vários municípios, em 
relação a hospedagem e locomo-
ção até a Capital para realizar con-
sultas, exames e terapias. A partir 
disso, nasceu a ideia da criação 
de um local de apoio e orientação 
multiprofissional.

Por fim, vale destacar que durante 
o último ano toda execução dos 
serviços administrativos está sen-
do feita com grande qualidade e 
eficiência pelos profissionais do 
Instituto Acqua em São Luís, pro-
porcionando, assim, mais agilida-
de aos processos.

Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André - SP - Telefone: 11 4823-1800
Jornalista responsável – Rafael Brito - MTB 55.987
Tiragem: 2.000 exemplares.

comunicacao@institutoacqua.org.br - www.institutoacqua.org.br - facebook.com/InstitutoAcqua - twitter.com/acqua_oficial - Instagram: @institutoacqua

EXPEDIENTE

Ronaldo Querodia 
Diretor-presidente do 

Instituto Acqua
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Período é marcado por avanços no atendimento à população, reformas em unidades, 
implantação de novos projetos e investimentos em capacitação, pesquisa e equipamentos

Ala recém-inaugurada pelo Instituto Acqua e Secretaria de Estado da Saúde também registrou 
oito cirurgias no período

Instituto Acqua comemora dois anos de 
avanços e serviços prestados no Maranhão

UTI Materna realiza 200 procedimentos e 
exames em 30 dias em São Luís (MA)

Profissionais da UTI Materna recebem 
treinamento para manuseio de equipamento 
de diálise

Avanços, conquistas e excelência 
no atendimento à população são 
os ganhos durante os dois anos 
de atuação do Instituto Acqua 
no gerenciamento de unidades 
de saúde no Maranhão em par-
ceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Em 12 de maio, 
funcionários e direção do Institu-
to comemoraram as conquistas 
desse período na gestão das ma-
ternidades Marly Sarney, Benedito 
Leite e Nossa Senhora da Penha, 
do Hospital Infantil Dr. Juvên-
cio Mattos, Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago e Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, além do Centro de 
Referência em Neurodesenvolvi-
mento, Assistência e Reabilitação 
de Crianças (Ninar).

Com 18 anos de experiência, o 
Instituto Acqua levou ao Mara-
nhão sua forma de gestão que 
tem refletido diretamente na qua-
lidade da prestação de serviços à 
população. No início da parceria 
com o Governo do Estado, em 
maio de 2015, o Instituto geren-
ciava apenas três unidades, sendo 
as maternidades Marly Sarney e 
Benedito Leite e o Hospital Infan-
til Dr. Juvêncio Mattos, todos em 
São Luís. Por conta dos resultados 
positivos, o Acqua passou a ge-
renciar outras unidades de saúde, 
entre elas, a Maternidade Nossa 
Senhora da Penha, também na 
Capital, e o Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago, em Pinheiro, ainda em 2015.

Em 2016, se somaram às unidades 
sob gestão da parceria Acqua/
SES, o Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, em Santa Inês, e 
o Centro de Referência em Neu-
rodesenvolvimento, Assistência e 

Nos primeiros 30 dias de funcio-
namento, a UTI Materna da Mater-
nidade Marly Sarney, em São Luís 
(MA), realizou 142 procedimentos 
e 58 exames, além de oito cirur-
gias em 21 pacientes. Inaugura-
do em 28 de março pelo Instituto 
Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde, o espaço conta com oito 
leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e contribui para forta-
lecer a rede materno-infantil no 
Estado e ampliar os cuidados vol-
tados às mulheres maranhenses.

Durante o primeiro mês, a primei-
ra Unidade de Terapia Intensiva 
voltada exclusivamente para esse 
público teve 142 procedimentos, 
tais como curativos, intubação e 
implantação de sonda vesical de 
demora, entre outros, bem como 
58 exames, entre tomografia, raio-
-X, eletrocardiograma e ecocar-
diograma.

André Rossano, coordenador da 
UTI Materna, contou que os ser-
viços estão sendo aperfeiçoados 
para potencializar os resultados 
do trabalho na unidade de saúde, 
especialmente nessa ala. “Esta-
mos investindo no treinamento 
dos profissionais para aprimorar o 

A equipe da UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) Materna da Mater-
nidade Marly Sarney, em São Luís 
(MA), recebeu capacitação para 
manusear equipamento de diáli-
se, entre 24 e 26 de maio. O apa-
relho é mais um recurso disponível 
no local para ampliar a qualidade 
do atendimento às pacientes.

“Com a utilização desta máquina 
de diálise daremos uma assistên-
cia maior às pacientes. Trata-se 
de um aparelho muito moderno”, 
destacou Pedro Humberto Souza, 
coordenador da UTI Materna. Os 
profissionais conheceram o fun-
cionamento do aparelho, desde a 
preparação, conexão e monitoriza-
ção da paciente enquanto estiver 

Reabilitação de Crianças (Ninar), 
em São Luís.

O diretor-presidente do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia, des-
tacou os avanços durante os dois 
anos de gestão. “É um período 
de muito trabalho, mas com uma 
equipe dedicada e qualificada te-
mos conseguido resultados muito 
positivos. Tivemos muitos avanços 
e continuaremos transformando 
projetos em ações para fazer com 
que a população tenha acesso a 
um serviço de qualidade”, desta-
cou.

Avanços – Além das inaugura-
ções, as conquistas nesse perío-
do têm importantes intervenções 
realizadas, como a readequação e 
reforma das instalações da Mater-
nidade Benedito Leite e do Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, 
além da implantação de serviços e 
programas de incentivo às mães e 
bebês. O programa Pequeno Ma-
ranhense, que entrega um kit de 
higiene para mãe e recém-nasci-
do, por exemplo, implantado há 
um ano, já atendeu cerca de 8 mil 
mães em todas as regiões do Esta-
do. O programa tem incentivado 
as consultas no pré-natal na aten-
ção básica.

Uma intervenção de destaque 
neste segundo ano de Instituto 
Acqua no Maranhão foi a insta-
lação, em março deste ano, da 
primeira UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) Materna da rede pública 
de saúde do Maranhão na Mater-
nidade Marly Sarney, que atende 
pacientes obstétricas graves, nos 
períodos pré, intra e pós-parto, 
com doenças próprias da gravidez 
ou nela intercorrentes e que ne-
cessitem de internação em regime 

atendimento, qualificando-o cada 
vez mais. Demos o primeiro passo 
e agora vamos avançar para pres-
tar um serviço cada vez mais com-
pleto”, disse.

Os serviços oferecidos atendem 
pacientes da Maternidade Mar-
ly Sarney e casos encaminhados 
pelo Sistema de Regulação de 
Leitos Obstétricos da Secretaria 
de Estado da Saúde, que assegu-
ra a transferência das gestações 
de alto risco para a unidade de 
saúde. A atual estrutura da mater-
nidade possibilitou atendimento 
eficaz à lavradora Benilde Dias da 
Silva, 37 anos, moradora do muni-
cípio de Urbano Santos e mãe do 
recém-nascido Wesley.

“Vim para uma consulta e acabei 

Readequações na Maternidade 
Benedito Leite possibilitam mais 
privacidade às pacientes

Unidade é a primeira do gênero 
em funcionamento na rede 
pública de saúde do Maranhão

de cuidados intensivos. 

O projeto Primeiro Olhar entrega 
às mães da Maternidade Benedito 
Leite um encarte com a primeira 
foto do recém-nascido e ainda 
oferta outras informações sobre 
o nascimento. A mesma unidade 
de saúde ainda teve outras novi-
dades neste segundo ano de Insti-
tuto Acqua no Maranhão, como a 
implantação do parto humanizado 
e do Centro Sentinela de Planeja-
mento Reprodutivo.

O Instituto Acqua também reali-
zou ações sociais, a cada dois me-
ses, que chegaram a reunir mais 
de mil pessoas para a realização 
de consultas, exames e atividades 
que foram desenvolvidas em pra-
ças públicas. O Hospital Infantil 
Dr. Juvêncio Mattos se tornou re-
ferência no atendimento de crian-
ças com lábio leporino e fenda 
palatina no Maranhão e de neuro-
cirurgias pediátricas.

Pesquisa – As ações de incentivo 
a pesquisa também foram des-
taque nos dois anos de serviços 
prestados pelo Instituto Acqua 
em parceria com a SES. O projeto 
Ninar teve uma pesquisa aprova-
da pelo CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) para realizar, durante 
um ano, avaliação clínica de crian-
ças com microcefalia associada ao 
zika vírus.

Neste terceiro ano de gestão no 
Maranhão, a direção do Instituto 
objetiva o aumento nos níveis de 
qualidade e eficiência dos servi-
ços e crescimento pessoal e pro-
fissional dos colaboradores.

Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos ganhou 
nova ambiência para o 
acolhimento humanizado

Projeto Pequeno 
Maranhense atendeu 
cerca de 8 mil mulheres 
no Estado em um ano

ficando hospitalizada por conta 
da gravidez de risco. Se eu não 
tivesse vindo para a UTI e se não 
fosse essa estrutura, eu e meu 
bebê não teríamos sobrevivido. 
Agradeço a todos que me aten-
deram aqui. Estou me recuperan-
do bem e já aguardando alta para 
voltar pra casa”, contou a pacien-
te.

Trabalham na UTI Materna planto-
nistas especialistas em terapia in-
tensiva e gineco-obstetras, além 
de uma equipe de enfermagem 
especializada. O espaço conta 
com o apoio de médicos de diver-
sas especialidades, como clínico, 
cardiologista, anestesiologista, 
cirurgião geral, neurologista, in-
fectologista, fisioterapeuta e psi-
cólogo.

conectada até 
a desconexão e 
o processo de 
desinfecção do 
equipamento.

Outro pon-
to destacado 
durante o trei-
namento foi 
a aferição da 
pressão arterial 
e a observação 
contínua dos pa-
râmetros da má-
quina. A equipe 
da UTI Materna foi lembrada sobre 
a importância do monitoramento 
das alterações de pressão, uma vez 
que elas podem indicar eventuais 

complicações. Em alguns casos, é 
necessária intervenção rápida para 
evitar riscos à saúde de quem rece-
be o tratamento.

Equipe participou 
de capacitação 
durante dois dias
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Semana da Enfermagem tem programação 
de atividades e capacitações de profissionais 
do Instituto Acqua
Além das confraternizações que tradicionalmen-
te marcam a data, a Semana da Enfermagem 
contou com palestras, dinâmicas e diversas ati-
vidades para as equipes das unidades de saúde 

sob gestão do Instituto Acqua. Realizadas ao 
longo de oito dias, as ações incluíram debates 
sobre os desafios da área e um balanço do tra-
balho desenvolvido.

As ações na Maternidade Mar-
ly Sarney aconteceram em 16 de 
maio, no auditório da unidade. Fo-
ram ministradas palestras sobre os 
temas “A enfermagem que temos 
e a enfermagem que queremos” e 
“Ética na enfermagem”. Em 17 de 
maio os profissionais receberam 
massagem terapêutica e, no dia 
18, participaram de atividades de 
ginástica laboral.

Atividades laborais com música e 
dança, além de palestras e sorteio 
de brindes marcaram a Semana 
da Enfermagem em 12 de maio 
no Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago.

As equipes do Instituto Acqua em 
Franco da Rocha (SP) contaram com 
programação que incluiu capaci-
tações e homenagens. Em 19 de 
maio foram ministradas palestras e 
as equipes participaram de dinâmi-
cas em grupo e confraternização.

Palestras sobre os temas “En-
fermagem que temos e a enfer-
magem que queremos” e “En-
fermagem e a ética” marcaram 
a programação da Semana da 
Enfermagem em 17 de maio na 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha. Os profissionais também 
participaram de dinâmicas e dis-
tribuição de brindes.

As comemorações na UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento) Ata-
laia, em Cotia (SP), aconteceram 
entre 15 e 19 de maio. Os profis-
sionais assistiram às palestras so-
bre segurança do paciente, atu-
ação da equipe multidisciplinar, 
vigilância epidemiológica e admi-
nistração de medicamentos, en-
tre outras. A programação incluiu 
Momento da Beleza, homenagens 
e sorteio de livros.

Com palestra sobre o perfil do 
enfermeiro no Maranhão e no 
Brasil, dinâmicas, brindes e ho-
menagens, os profissionais come-
moraram a data em 12 de maio no 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins.

Maternidade Marly Sarney

Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago

Franco da Rocha

Maternidade Nossa Sª da Penha

UPA Cotia

Hospital Macrorregional Tomás 
Martins

Realizadas em 10 e 15 de maio, as 
atividades no Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos contaram com 
a implantação das Comissões de 
Ética e de Curativos e da equipe 
PICC (sigla em inglês para cate-
ter central de inserção periféri-
ca), composta por profissionais 
capacitados para utilizar esse 
equipamento para acessar a veia 
de bebês prematuros atendidos 
pela unidade. A programação in-
cluiu sorteio de brindes, palestras 
sobre a importância e o trabalho 
dessas duas comissões e gincana 
para arrecadar vidros para o posto 
de coleta de leite humano.

Hospital Inf. Dr. Juvêncio Mattos

Durante as atividades na Mater-
nidade Benedito Leite, em 16 de 
maio, foi realizado um luau com 
a presença da direção e dos pro-
fissionais da unidade. Durante o 
evento, uma roda de conversas foi 
feita no local para falar sobre a im-
portância da ética no exercício da 
profissão.

Maternidade Benedito Leite
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Local tem fortalecido ações de redução da mortalidade materna e infantil no Estado

Centro de planejamento reprodutivo realiza 
680 atendimentos em dois meses na 
Maternidade Benedito Leite

Rodas de Conversas preparam futuras mães 
em maternidades em São Luís (MA)

Em funcionamento desde 29 de 
março, o Centro Sentinela de 
Planejamento Reprodutivo da 
Maternidade Benedito Leite, em 
São Luís (MA), tem orientado 
mulheres de todo o Estado sobre 
planejamento familiar com métodos 
contraceptivos. Em dois meses, o 
local realizou 680 atendimentos com 
orientações sobre procedimentos 
como o uso de camisinha, inserção 
de DIU (dispositivo intrauterino) 
e laqueadura. Em relação ao 
DIU, foram feitas 54 inserções no 
período.

Segunda unidade do gênero 
no Estado e referência em 
planejamento familiar, o local 
atende dois públicos: mulheres 
que deram à luz na unidade ou 
estão internadas e pacientes que 
procuram atendimento de forma 
espontânea. Antes da alta médica, 
as pacientes da maternidade 
participam de uma palestra coletiva 
para receber orientações sobre os 
métodos contraceptivos. Ao final, 
cada mulher tem atendimento 
individual para informar sua escolha.

Debater os desafios da gestação 
com uma equipe multiprofissional 
e trocar experiências com 
outras futuras mães são as 
principais características das 
Rodas de Conversas com 
Gestantes, encontros realizados 
por profissionais dentro de 
maternidades no Maranhão sob 
gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde.

Realizadas desde 2016, as Rodas de 
Conversas acontecem novamente 
a partir de junho nas Maternidades 
Benedito Leite, Marly Sarney e 
Nossa Senhora da Penha, todas 
em São Luís (MA). São encontros 
abertos a todas as gestantes 
interessadas em participar, com 
turmas compostas por 20 mulheres. 
Cada participante pode levar um 
acompanhante de sua livre escolha.

A Maternidade Benedito Leite 

“Nosso objetivo é a prevenção e 
um planejamento familiar para que 
não ocorra uma gravidez indesejada 
e, com isso, tenhamos também 
redução no número de abortos. 
Esclarecemos várias dúvidas 
sobre os métodos contraceptivos, 
principalmente o uso do DIU. A 
gravidez precisa ser um momento 
bem recebido e planejado pelo 
casal”, pontuou Rafaela Frazão, 
enfermeira responsável pelo 
Centro Sentinela de Planejamento 
Reprodutivo.

Atendimento – Ao procurar a 
Maternidade Benedito Leite em 
busca de um método eficaz de 
prevenção, as mulheres preenchem 
o Boletim de Atendimento com 
suas informações pessoais. 
Depois dessa etapa, elas recebem 
orientações da equipe sobre os 
métodos e, conforme a escolha, 
são direcionadas para consulta 
com um ginecologista da própria 
maternidade.

“Após verificarmos os antecedentes 
clínicos e obstétricos e com base 

na escolha da paciente prestamos 
todo o aconselhamento médico 
com orientações e retirada de 
dúvidas. Só a partir desse momento 
é que marcamos o agendamento 
para a inserção do DIU”, explicou o 
diretor-clínico da unidade de saúde, 
o médico Manoel Pimentel.

O Centro Sentinela de Planejamento 
Reprodutivo é fruto do termo de 
cooperação técnica entre Governo 
do Estado, Opas (Organização 
Pan-Americana da Saúde) e OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 
A iniciativa tem apoio do Instituto 
Acqua, que faz a gestão da 
maternidade em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde.

terá seis encontros, sempre às 17h. 
Entre os temas abordados estão: 
parto normal e cesariana (22/6), 
importância do pré-natal (29/6), 
fases do trabalho de parto (6/7), 
dor do parto (13/7), cuidados com o 
bebê (20/7) e amamentação (27/7).

As Rodas de Conversas na 
Maternidade Marly Sarney 
abordarão a importância do pré-
natal e da fisioterapia (22/6), 
aspecto psicológico da gestante 
(29/6), nutrição da gestante e 
do bebê (6/7), trabalho de parto 
(13/7), planejamento familiar (20/7), 
calendário de vacinas (27/7) e 
higiene bucal (3/8). Nessa unidade 
os debates começam às 8h.

A população do bairro Anjo 
da Guarda também poderá 
participar das atividades. A 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha receberá as futuras mães 
a partir das 9h. Parto normal e 

cesariana (23/6), importância do 
pré-natal (30/6), fases do trabalho 
de parto (7/7), dor do parto 
(14/7), amamentação (21/7) e 
cuidados com o bebê (28/7) serão 
os assuntos discutidos.

Para participar basta fazer a 
inscrição pelos telefones (98) 
3244-4470 (Maternidade Benedito 
Leite), 3245-2757 (Maternidade 
Marly Sarney) ou 3228-9763 
(Maternidade Nossa Senhora da 
Penha). Também é possível se 
inscrever por WhatsApp, pelo 
número (11) 94392-6744.

Profissionais fornecem 
orientações teóricas e atividades 
práticas aos participantes

Além das pacientes da unidade, local 
também recebe mulheres que procuram 
atendimento de forma espontânea
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Em funcionamento há um ano e oito 
meses, o Hospital Regional da Bai-
xada Maranhense Dr. Jackson Lago, 
em Pinheiro (MA), se tornou referên-
cia em atendimentos de média e alta 
complexidade na região, com desta-
que para procedimentos ortopédicos 
especializados. Sob gestão do Insti-
tuto Acqua em parceria com a Secre-
taria de Estado da Saúde, a unidade 
atendeu em junho duas crianças que 
reforçaram sua importância no aten-
dimento de casos que necessitam 
desse tipo de intervenção.

Crenilson Pereira dos Santos, 10 
anos, foi um desses pacientes. Mora-

Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago é 
referência em atendimento ortopédico especializado na região

Hospital Regional da 
Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago 
recebe 62 pessoas em 
campanha de doação 
de sangue

Hospital Regional Dr. Jackson 
Lago atende 130 mulheres em 
mutirão de mamografias

Cerca de 600 mil pessoas de 40 cidades da região contam com a unidade para o atendimento de casos de alta e média complexidade

dor do povoado Itaputiua, zona rural 
de Bequimão, o garoto possui má 
formação congênita nos membros 
inferiores, o que prejudica seus movi-
mentos. Após consulta e exames, ele 
foi submetido a cirurgia de osteoto-
mia valgizante na perna direita, em 10 
de junho. O procedimento, realizado 
pela primeira vez na unidade, corrige 
distorções angulares dos membros 
inferiores.

“Estou muito feliz porque meu filho 
vai agora fazer o que ele não fazia 
antes, como andar melhor. Todas as 
vezes que andava, ele sentia muita 
dor. Já estamos ansiosos para realizar 
a cirurgia na outra perna”, contou a 
dona de casa Galdilene Pereira dos 
Santos, 34 anos. O pequeno Crenil-
son foi diagnosticado com geno varo 
bilateral de grande porte, uma má 
formação que limita os movimentos 
das pernas.

“Além do tratamento físico realizado 
na criança, os ganhos sociais são ain-
da maiores. Ele estará mais adaptado 
ao convívio social, como ir à escola e 
sair com a família. Estamos muito con-
fiantes e contentes pelo trabalho rea-
lizado”, explicou o médico Raimundo 
Fonseca, coordenador do grupo de 
ortopedia do hospital.

Elogios – O atendimento humaniza-
do oferecido pelo Hospital Regional 
da Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago também surpreendeu a família 
de pequeno Derick Ruan dos Anjos 
Dias. Com apenas três anos, o me-
nino foi vítima de um atropelamento 
em 24 de maio, na cidade de Guima-

rães, distante 204 quilômetros da Ca-
pital maranhense.

A criança recebeu os primeiros aten-
dimentos no hospital de Guimarães e 
foi encaminhada, por meio da Central 
de Regulação de Leitos da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), ao hospi-
tal em Pinheiro. O paciente chegou 
com suspeita de fratura no fêmur e 
foi imediatamente encaminhado para 
avaliação da equipe ortopédica. Por 
meio de exame de raio-x, os profis-
sionais comprovaram a fratura.

“Fomos bem atendidos nas duas ve-
zes em que estivemos lá. Só temos a 

Campanha de doação de sangue reali-
zada pelo Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago recebeu 
62 doadores em 26 de abril. A ação 
contou com distribuição de material in-
formativo e teve como meta abastecer 
tanto o Hemonúcleo da cidade como a 
agência transfusional do hospital.

Denise Boás, diretora-geral da unidade, 
afirmou que o resultado da campanha 
superou as expectativas. Foram 62 pes-
soas que doaram o equivalente a 27,9 
litros de sangue. “Agradecemos o en-
volvimento de todos os parceiros e pro-
fissionais que nos ajudaram nessa causa. 
O hospital quer estimular as doações 

O Hospital Regional da Baixa-
da Maranhense Dr. Jackson Lago 
atendeu 130 mulheres em mutirão 
de mamografia realizado entre 15 
e 17 de maio. A ação foi idealizada 
para reduzir a fila de espera pelo 
exame. Além das moradoras de 
Pinheiro, mulheres acima dos 40 
anos de Zé Doca e Viana também 
participaram da ação. Enquanto 
aguardavam o atendimento, cada 
paciente recebeu uma rosa.

A gestão do Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago foi desta-
que na I Jornada de Atenção às Urgências 
em Pinheiro e Região da Baixada Mara-
nhense realizada entre os dias 8 a 10 de 
maio no Campus da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) da cidade. Durante 
a mesa redonda “Atendimento Hospitalar 
de Urgência”, a diretora geral da unidade, 
Denise Boás, mostrou os avanços, con-
quistas e funcionamento do hospital, que 
é gerenciado pelo Instituto Acqua em par-
ceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).

“Um dos compromissos do Hospital Dr. 
Jackson Lago é oferecer uma assistência 
humanizada com equipes integradas que 
desenvolvem a solidariedade na sua prá-
tica assistencial”, afirmou Denise Boás aos 
estudantes e profissionais da área da saú-
de que participavam do evento.

O Hospital Dr. Jackson Lago recebe uni-
camente pacientes de hospitais dos mu-
nicípios de abrangência, mediante um 
processo de regulação assistencial que 
compreende o cadastro do paciente no 
sistema com suas informações clínicas e 
autorização prévia do leito pela Central de 
Regulação.

Entre as especialidades ofertadas pelo 
hospital estão clínica médica, oftalmolo-
gia, anestesia, gastroenterologia, pedia-
tria, cardiologia, mastologia, nefrologia, 
otorrinolaringologia, neurologia e urolo-

Gestão do Hospital da Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago é destaque na Jornada de 

Atenção às Urgências em Pinheiro (MA)
gia. Durante a apresentação, a dire-
tora-geral lembrou que, em um ano e 
oito meses de funcionamento, foram 
realizadas 46.493 consultas, 5.844 cirur-
gias e 6.424 internações.

Nesse período, no Hospital Dr. Jack-
son Lago foram realizados 177.662 pro-
cedimentos por profissionais de nível 
superior, entre os quais, enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, 
psicologia e serviço social. Em rela-
ção aos procedimentos de imagem, 
Denise Boás destacou os exames de 
radiologia, tomografia, endoscopia, 
mamografia, eletrocardiograma e ul-
trassonografia, que totalizaram 61.779.

“Outra preocupação é com a capacita-
ção dos 600 profissionais que prestam 
serviços na unidade. Buscamos ofere-
cer diversas capacitações por meio do 
NEP (Núcleo de Educação Permanen-
te). São treinamentos que abordam 
desde lavagem das mãos até técnicas 
para atendimentos de casos específi-
cos, como a diálise”, explicou a direto-
ra geral da unidade.

Além de Denise Boás, fizeram parte 
da mesa redonda Marcos Antônio Pa-
checo, secretário de Articulação das 
Políticas Públicas do Estado do Mara-
nhão; Gerson Alves, professor da USP 
(Universidade de São Paulo), e Jucilene 
Estrela, diretora do Hospital Materno 
Infantil.

agradecer a todos. Quero logo ver 
meu filho dançando, que é o que ele 
mais gosta de fazer”, declarou a mãe 
de Derick, a dona de casa Roseane 
Farias dos Anjos, 23 anos.

A diretora geral da unidade de saú-
de, Denise Boás, afirmou que as equi-
pes que trabalham no hospital têm se 
empenhado diariamente para ofertar 
um serviço de excelência à popula-
ção. “No segundo atendimento na 
unidade nos disponibilizamos para 
buscar a criança e sua mãe para a re-
alização da consulta de retorno. En-
quanto estavam em deslocamento, 
mobilizamos o setor de ortopedia 
para receber o paciente, avaliar o 
caso e emitir um parecer”, detalhou.

O ortopedista Antônio Ribeiro, que 
fez o atendimento no garoto Derick 
no último fim de semana, explicou 
o procedimento. “Está tudo normal. 
Ele teve uma fratura de fêmur e foi 
realizado tratamento adequado com 
alinhamento da fratura e colocação 
de gesso pelvipodálico, indicado 
para casos como esse”, detalhou o 
médico.

Ele explicou que, após o primeiro pro-
cedimento, a criança retornou em 21 
dias para avaliação e, após novo exa-
me de raio-x, o profissional realizou a 
mudança do gesso para imobilizar o jo-
elho e o tornozelo. O médico também 
fez o controle radiológico, utilizado 
para avaliar o tempo de consolidação 
da fratura. No próximo dia 2 de julho, a 
criança retornará à unidade para nova 
avaliação que verificará a possibilidade 
de retirada total do gesso.

Crenilson 
passou por 
procedimento 
que corrigiu 
má formação 
dos membros 
inferiores

Garoto vítima de 
atropelamento passou 
por consulta e exames na 
unidade de saúde

O procedimento preventivo detec-
ta qualquer alteração suspeita e o 
câncer de mama, além de auxiliar 
o médico no diagnóstico precoce e 
tratamento. A moradora de Pinheiro, 
Silvene Pinto Araújo, 46 anos, desta-
cou a importância da ação. “Estou 
esperando o exame há cerca de um 
ano e meio. Muitas mulheres preci-
sam, assim como eu, e não faziam 
porque a dificuldade era muito gran-
de e o mutirão resolveu esse proble-

ma”, pontuou.

No momento do exame, Silvene 
contou como descobriu uma altera-
ção na mama ao fazer o autoexame.  
“O autoexame é um salvador de vi-
das. Eu tinha um nódulo na mama 

esquerda e descobri ao fazer o to-
que na mama.” O mamógrafo ins-
talado no hospital é o primeiro da 
Baixada Maranhense. Desde a im-
plantação do serviço, em outubro 
de 2016, já foram realizadas 1.492 
mamografias.

não só para ajudar aqueles que preci-
sam de imediato, mas garantir a oferta 
para pacientes com outras demandas”, 
explicou. O hospital usa, em média, en-
tre 80 a 100 bolsas de sangue por mês.

Realizada pelo Instituto Acqua e Secre-
taria de Estado da Saúde em parceria 
com o Hemonúcleo da cidade, a ação 
contou também com a participação do 
corpo de bombeiros, Igreja Católica, 
IFMA (Instituto Federal do Maranhão), 
Secretaria Municipal de Saúde e grupo 
Anjos da Alegria, formado por alunos do 
curso de medicina da UFMA (Universi-
dade Federal do Maranhã), entre outros 
parceiros.

Ao final do dia, 
foram doados 
27,9 litros de 

sangue
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Pacientes aguardam atendimento 
durante mutirão realizado em maio
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Lançado em 8 de maio, o Programa 
Pequeno Maranhense, executado em 
parceria entre o Instituto Acqua e a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
já beneficiou um total de 8.032 mães 
que deram à luz em 18 unidades de 
saúde de todas as regiões do Mara-
nhão. Somente nos primeiros meses 
deste ano foram entregues mais de 3 
mil kits às mães.

O Pequeno Maranhense consiste na 
entrega de uma bolsa com kit para os 
primeiros cuidados com os recém-nas-
cidos e tem como objetivo estimular 
a realização do pré-natal na atenção 
básica e oferecer orientações sobre 
gestação, parto e pós-parto para mu-
lheres durante o período de gravidez. 
Além disso, o projeto fortalece o com-
promisso integrado da rede municipal 
e estadual e a importância do traba-
lho humanizado, acolhendo não só as 
mães, mas o bebê e familiares.

Para receber o kit, a futura mãe precisa 
cumprir alguns requisitos, entre eles, 
ter realizado, no mínimo, seis consul-
tas de pré-natal, das sete preconiza-
das pelo Ministério da Saúde; estar 
em dia com as vacinas e exames de ro-
tinas do pré-natal (VDRL, HIV, tipagem 

Programa Pequeno Maranhense assistiu 8 mil mães 
um ano após ser implantado no Maranhão
Projeto do Instituto Acqua em parceria com a SES atende mulheres em todas as regiões do Estado e 
incentiva o pré-natal na atenção básica

sanguínea e hemograma completo) e 
ainda participar de ações educativas, 
como rodas de apoio ao parto e nas-
cimento. A cada consulta ou participa-
ção nas atividades, as informações são 
anotadas na carteira da gestante.

A coordenadora de enfermagem da 
Maternidade Benedito Leite, Kelma 
Lucena, elencou a importância do pro-
jeto durante o processo gestacional 
das futuras mães. “O kit, do ponto de 
vista técnico, traz muitos ganhos para 
as mães. Dentro dele, elas recebem 
materiais que vão ajudar a impedir 
que ocorra infecção no cordão umbili-
cal, por exemplo. Aliado ao programa, 
oferecemos, também, orientações 
sobre vários assuntos relacionados à 
saúde do bebê e da mãe”, explicou.

Além das mulheres que dão à luz nas 
maternidades Marly Sarney, Benedito 
Leite e Nossa Senhora da Penha, to-
das em São Luís e sob gestão da par-
ceria Instituto Acqua e SES, o Peque-
no Maranhense ajudou, ainda, mães 
em Itapecuru-Mirim, Coroatá, Morros 
e outras cidades espalhadas pelo Ma-
ranhão.

“Obrigado por esse projeto existir e 

Mulheres recebem 
kit para auxiliar nos 

primeiros cuidados com 
os recém-nascidos

Encontros aconteceram em escolas da 
Capital e interior do Estado

ACONTECEU NO ACQUA

Santa Inês: As equipes do Hospital Macrorregional Tomás Martins, em 
Santa Inês (MA), participaram de treinamento sobre avaliação e trata-
mento de feridas em 24 de maio. Com a capacitação, a unidade passa a 
contar com cobertura especializada para o tratamento de lesões de pele 
e técnicas em curativo.

CESAs: Em junho e julho, oito CESAs contam com uma programação 
específica de atividades para as crianças aos sábados, com esportes 
radicais como rapel, escalada e slackline. As atividades são gratuitas 
e realizadas pelo projeto EducAção, iniciativa do Instituto Acqua em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André.

Higienização: O cuidado com a higiene das mãos, palestras e oficinas 
sobre boas práticas, entre outras atividades, marcaram as ações da 
campanha “Lavagem das Mãos – Um gesto que pode salvar vidas”, 
em alusão ao Dia Internacional de Higienização das Mãos, comemora-
do em 5 de maio.

Doação de sangue: Conscientização e palestras marcaram a campa-
nha de doação de sangue realizada em 12 de abril na Maternidade 
Benedito Leite, em São Luís (MA). Por meio de triagem, 21 pessoas 
receberam encaminhamento para fazer a doação no Hemomar (Cen-
tro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão).

Teia Verde: O Instituto Acqua desenvolveu vídeo com as atividades do 
Teia Verde, projeto patrocinado pela Petrobras e com apoio da Prefeitura 
de Santo André. A iniciativa formou 150 agentes de transformação por 
meio de curso de jardinagem, em dois anos, no Parque Erasmo Assunção, 
Tamarutaca e Conjunto Prestes Maia, todos em Santo André (SP).

Curso: Começaram em 22 de junho as primeiras palestras da 14ª turma 
do Curso de Gestantes da Maternidade Marly Sarney, realizadas no 
auditório da unidade para 26 gestantes, em São Luís (MA). O curso 
proporciona conhecimento sobre os períodos de gestação, parto e 
pós-parto às mulheres que realizam o pré-natal na unidade. 

Vacinas: Em quatro meses de funcionamento na Maternidade Marly 
Sarney, em São Luis (MA), o SI-PNI (Sistema de Informações do Progra-
ma Nacional de Imunizações) possibilitou a aplicação de 6.010 doses 
de diversas vacinas. A maternidade foi a primeira do Maranhão a aderir 
ao sistema do Ministério da Saúde.

Pulsoterapia: A equipe do Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças 
(Ninar), em São Luís (MA), realizou pela primeira vez na rede pública 
do Maranhão o procedimento de pulsoterapia para o tratamento de 
crianças com microcefalia e epilepsia refratária, em 20 e 21 de maio.

ser tão gratificante. Várias mães preci-
sam. Estou muito feliz por ver que mi-
nha filha já é bem cuidada desde que 
nasceu”, disse emocionada a mãe da 
pequena Aylah Valentina, a dona de 
casa Raquel Conceição Santos, 26 
anos, ao receber o kit do Programa 
Pequeno Maranhense, na Maternida-
de Benedito Leite, na semana em que 
o projeto completou um ano.

Mãe pela primeira vez, Caroline Rocha 
Castro, 21 anos, lembrou o momento 
em que recebeu o kit após dar à luz 
ao seu primeiro filho, o pequeno João 
Guilherme, no Hospital Regional de 
Barreirinhas, em novembro de 2016. 
“Eu gostei muito, pois quando soube 
que poderia ganhar a bolsa com os 
materiais, eu fiquei muito mais empol-
gada para continuar a fazer meu pré-
-natal certinho”, disse.

No Hospital Regional de Barreiri-
nhas, a dona de casa Maria José Rosa 
Aguiar, 28 anos, falou da sua felicidade 
ao receber o kit. “Estou muito feliz por 
estar recebendo esse kit. Vai me aju-
dar muito. O dinheiro que eu ia gastar 
comprando esses materiais eu vou ter 
agora para comprar outra coisa para 
minha filha”, disse.



12 13

A
C

Q
U

A
 S

A
Ú

D
E Instituto Acqua lança moeda VilaMundo e 

agita região da Vila Madalena em São Paulo
Secretário de Estado da Saúde elogia atuação 
do Instituto Acqua na gestão de unidades no 
Maranhão durante simpósio

Campanha de doação de leite materno 
incentiva mães

O feriado de 15 de junho foi agita-
do para os pequenos produtores 
locais da região da Vila Madalena, 
em São Paulo (SP). Eles foram os 
primeiros a utilizar a Moeda Vila-
Mundo, uma iniciativa do projeto 
Vilas Criativas, lançado nesse dia 
no Armazém da Cidade. O proje-
to, que estimula o desenvolvimen-
to local, é realizado pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Rede 
Brasileira de Criatividade e As Coi-
sas Mais Criativas do Mundo, com 
apoio do Catraca Livre, da Cidade 
Escola Aprendiz e da Cuponeria.

O local foi o primeiro a receber a 
moeda, disponibilizada por meio 
da plataforma VilaMundo, que 
recebeu cerca de 3 mil acessos 
durante a ação de lançamento. 
Em sete dias, a moeda proporcio-
nou 2.518 descontos em diversos 
produtos e serviços nos estabe-
lecimentos parceiros, como lojas, 
bares, restaurantes, galerias, casas 
de shows, salões de beleza e até 
coworkings (modelo de trabalho 
que consiste no compartilhamen-
to de espaços), contribuindo para 
o desenvolvimento local.

A região da Vila Madalena foi se-
lecionada como um laboratório 
para essa iniciativa, que será le-
vada para outras regiões de São 
Paulo, como a Avenida Paulista e 
o Centro. Ao longo do dia, quem 
passava pelo Armazém da Cidade 
adquiriu produtos com a Moeda 
VilaMundo, entre os quais uma ca-
miseta estampada com o grafite 
“A Bailarina”, cedido pelo grafi-
teiro Eduardo Kobra para o lança-
mento do projeto. Quem adquiriu 

A gestão das maternidades Bene-
dito Leite e Marly Sarney, do Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, 
do Centro de Referência em Neu-
rodesenvolvimento, Assistência e 
Reabilitação de Crianças (Ninar) e 
dos hospitais regionais de Pinhei-
ro e Santa Inês, feita pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secre-
taria de Estado de Saúde (SES), 
foi elogiada pelo secretário de Es-
tado da Saúde, Carlos Lula, no 1º 
Simpósio da Federação Brasileira 
dos Administradores Hospitala-
res. Patrocinado pelo Acqua, o 
evento aconteceu em 20 de junho 
no Hotel Pestana, em São Luís 
(MA), e contou com a participação 
da coordenação de enfermagem 
do Instituto.

O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, destacou o trabalho 
do Instituto Acqua durante a pa-
lestra “Os esforços da SES para 
uma saúde melhor no Maranhão”. 
Para ele, além das unidades na 
Capital, o Hospital Regional Dr. 
Jackson Lago, em Pinheiro, e o 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês, têm contri-
buído de forma significativa para 
a prestação de um serviço púbico 
de saúde de boa qualidade. Essas 
unidades também são referência 
em diversas especialidades médi-
cas e estão sob o gerenciamento 
da parceria Acqua/SES.

A coordenadora de enfermagem 
do Instituto Acqua no Estado, 

a peça recebeu um Lápis Semen-
te, produto desenvolvido pelo Ins-
tituto Acqua e que possui semen-
tes na ponta para serem plantadas 
após sua utilização.

“Estamos orgulhosos por ver que 
podemos contribuir para apro-
ximar mais pessoas dos diversos 
produtores locais e atores sociais 
a partir de uma tecnologia como 
essa. Vamos espalhar esse mode-
lo para que outros locais também 
recebam incentivos ao desenvolvi-
mento local”, comemorou Ronal-
do Querodia, diretor-presidente 
do Instituto Acqua.

Como funciona – Para utilizar a 
Moeda VilaMundo basta acessar 

o site https://vilamundo.catraca-
livre.com.br/moeda/ por meio de 
um smartphone. A página reúne 
os cupons de descontos disponi-
bilizados pelos parceiros do proje-
to na região.

Em seguida, toque no cupom 
escolhido para receber o código 
promocional por email. No esta-
belecimento, antes de efetuar o 
pagamento no caixa, é necessário 
apresentar o código do cupom 
para receber o desconto.

Os estabelecimentos interessados 
em utilizar a Moeda VilaMundo 
podem enviar um email para mo-
edadavilamadalena@gmail.com e 
solicitar mais informações.

Iniciativa integra o projeto Vilas Criativas, que estimula o desenvolvimento local e a economia 
criativa, realizado pelo Instituto Acqua com apoio do Catraca Livre e parceiros

Coordenação de enfermagem de unidades do Acqua participou do evento, que teve patrocínio 
do Instituto
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Analamacia Brito, e as coordena-
doras Elisangela Costa e Marcya 
Ferreira de Souza, das materni-
dades Nossa Senhora de Penha 
e Marly Sarney, respectivamente, 
participaram dos debates que 
envolveram a gestão e prestação 
de serviços de excelência ao ci-
dadão. O evento teve como tema 
“Repensar a Saúde: Modelo – Fi-
nanciamento - Gestão - Assistên-
cia”.

“Buscamos diariamente prestar 
um serviço de qualidade e parti-
cipar deste tipo de evento nos faz 
compreender ainda mais a impor-

tância da organização e controle 
hospitalar, sempre focando no pa-
ciente para que possamos prestar 
um acolhimento direcionado às 
necessidades não só do pacien-
te, mas do ser humano com um 
todo”, comentou Analamacia.

Temas como segurança do pa-
ciente, hotelaria hospitalar e hu-
manização do atendimento, o ad-
ministrador hospitalar frente aos 
desafios do mercado de saúde 
e os desafios para uma boa ges-
tão de enfermagem nos hospitais 
também foram debatidos no sim-
pósio.

Com o intuito de aumentar o nú-
mero de doadoras de leite mater-
no e o estoque do Banco de Leite 
Materno da Maternidade Marly 
Sarney, em São Luís (MA), foi re-
alizada campanha de incentivo à 
prática nas Maternidades Benedi-
to Leite e Marly Sarney, em 19 de 
maio, com o tema “Quem doa lei-
te materno faz a diferença na vida 
de muitas crianças: doe vida”.

Os profissionais das duas unida-

des sob gestão do Instituto Ac-
qua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde ministraram 
palestras e atividades, como a 
distribuição de material educativo 
com orientações sobre o preparo, 
higiene pessoal antes da coleta e 
local adequado de armazenamen-
to do leite, entre outras informa-
ções. Um grupo de estudantes do 
Liceu Maranhense entregou cerca 
de mil frascos para auxiliar na co-
leta.

Mães participaram de 
palestras e atividades em 

unidades de saúde

1º Simpósio da 
Federação Brasileira 
dos Administradores 

Hospitalares aconteceu 
em São Luís (MA)

Entorno do Armazém da 
Cidade foi escolhido para 
receber as primeiras ações 
do projeto Vilas Criativas

Ação de lançamento 
teve camisetas com 

edição limitada contendo 
estampa com arte do 

grafiteiro Eduardo Kobra
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Ação social realiza cerca de 800 atendimentos 
de saúde e orienta população sobre DSTs em 
São Luís (MA)

Universidade Cidadã inicia cursinho 
preparatório para o Enem em espaço dedicado 
ao acolhimento de LGBTs em São Paulo

As salas de aula do Colégio Cida-
de de São Luís, no bairro Cohab, 
em São Luís (MA), receberam em 
10 de junho mais uma edição do 
Instituto Acqua em Ação, iniciati-
va que levou atendimentos mé-
dicos e dicas de prevenção con-
tra DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) para a população, 
entre outros serviços. Os profis-
sionais que participaram da ação 
realizaram 810 atendimentos, en-
tre testes de glicemia, aferição de 
pressão arterial, aplicação de va-
cinas, consultas com ginecologis-
tas e coletas de preventivos, além 
de palestras de prevenção contra 
DSTs, distribuição de preservati-
vos masculino e feminino, avalia-
ção nutricional e com psicólogos, 
limpeza de pele e aulas de zumba 
com fisioterapeutas.

As atividades foram coordenadas 
pela Maternidade Benedito Lei-
te e contaram com equipes do 
Centro de Referência em Neuro-
desenvolvimento, Assistência e 
Reabilitação de Crianças (Ninar), 
das Maternidades Marly Sarney 
e Nossa Senhora da Penha e 
do Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, unidades sob gestão do 
Instituto Acqua em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde.

O primeiro passo para obter uma 
vaga na universidade começou a 
ser dado por 21 jovens em 7 de ju-
nho, em São Paulo (SP). Eles fazem 
parte da primeira turma de 2017 
do projeto Universidade Cidadã, 
curso preparatório gratuito para o 
Enem realizado pelo Instituto Ac-
qua em parceria com a Noctuam 
Educação e a Casa 1, uma repú-
blica de acolhimento para LGBTs 
(lésbicas, gays, bissexuais e trans-
gêneros) e centro cultural na Capi-
tal paulista.

A iniciativa oferece capacitação 
gratuita para o Enem. Professores 
com ampla experiência nas disci-
plinas exigidas pelo exame minis-
trarão as aulas ao longo do ano na 
sala de atividades Vange Leonel, 
dentro da Casa 1, às segundas e 
quartas-feiras, das 13h30 às 18h30. 
O projeto priorizou a participação 
de pessoas de baixa renda que 
farão o Enem neste ano, mulhe-
res chefes de família sem trabalho 
e pessoas da comunidade LGBT, 
além de considerar critérios de 
raça para a seleção dos alunos.

“A primeira aula foi excelente. Os 
alunos são curiosos, motivados e 
demonstraram interesse no con-
teúdo do curso. Isso é ótimo, por-
que é necessário que a classe e o 
docente tenham uma relação de 
cumplicidade e que possam tro-
car conhecimentos e experiências 
mútuas. Será um trabalho enrique-
cedor para todos”, destacou Gui-
lherme de Lucas, coordenador de 
projetos educacionais da Noctuam 
Educação.

Marcia Costa, 28 anos, encontrou 
no projeto a oportunidade que 
precisava para se preparar para a 
prova. “Eu procurei um curso parti-
cular, mas a mensalidade não cabia 
no orçamento. Como eu fazia curso 
de inglês na Casa 1, eu vi o anún-
cio sobre o projeto e me inscrevi”, 
contou a estudante, que pretende 
cursar biomedicina na USP (Univer-
sidade de São Paulo). “Achei essa 
primeira aula maravilhosa. Gostei 

Atividades foram realizadas por profissionais de unidades sob gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde

Alunos serão capacitados ao longo do ano em projeto que conta com parceria da Casa 1 na 
Capital paulista

Adolescentes 
passaram 
por avaliação 
nutricional

População foi vacinada 
contra gripe, tétano e 

hepatite B

A dona de casa Vilma da Graça, 
47 anos, moradora da Vila Isabel 
Cafeteira, área próxima ao local 
da ação social, contou que não 
realizava o exame preventivo (pa-
panicolau) há dois anos. “É sem-
pre bom ter acesso a esses servi-
ços. Aqui fiz o exame mais rápido. 
Agora é só aguardar o resultado e 
levar ao médico”, relatou.

Do total de atendimentos, foram 
feitos 388 testes de glicemia e 
aferição de pressão arterial e 225 
aplicações de vacinas, sendo 175 
contra gripe, 30 antitetânicas e 20 
contra hepatite B. A ação também 
registrou consultas ginecológicas 
com coleta de preventivo e aten-
dimentos por psicólogos. Além 

disso, os participantes receberam 
limpeza de pele, adolescentes e 
adultos participaram de palestra 
com orientações sobre formas de 
prevenção contra DSTs e uso de 
camisinha e também passaram 
pela sala de avaliação nutricional 
para receber orientações sobre a 
importância de uma alimentação 
saudável e a prática de exercícios 
físicos.

Ao saber da ação social, Keila 
Regina, 35 anos, levou o filho, de 
14 anos, e o enteado, de 15 anos, 
para receber orientações sobre 
as doenças sexualmente trans-
missíveis. “A idade deles é uma 
fase em que precisam saber so-
bre os problemas e riscos dessas 
doenças, e orientar é a melhor 
forma de fazer isso. Esse foi um 
momento de alerta não só para 
eles mas para todos os adoles-
centes que passaram por aqui”, 
disse a dona de casa.

O diretor-clínico da Maternidade 
Benedito Leite, o médico Manoel 
Pimentel, pontuou que esse tipo 
de atividade aproxima os profis-
sionais de saúde da comunidade. 
“Com essa iniciativa consegui-
mos levar à população uma sé-
rie de serviços médicos de várias 
especialidades. Essas ações são 
políticas de Estado que aproxi-
mam cada vez mais o médico da 
população.”
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muito da estrutura do curso e dos 
professores. Também acredito que 
o contato com pessoas de diferen-
tes opções sexuais abre a nossa 
mente, e essa é outra vantagem 
que o curso proporciona.”

O início do curso também foi co-
memorado pelos profissionais que 
atuam na Casa 1. “Acreditamos 
muito que o curso pode contribuir 
tanto com a formação do público 
da Casa 1 e região quanto dos par-
ticipantes que chegam aqui por 
meio desse projeto. É muito legal 
começar a ver essa sala frequenta-
da por estudantes e pessoas pen-
sando na universidade como um 
espaço possível. É a realização de 
um sonho”, reforçou Bruno Olivei-

ra, coordenador do centro cultural 
da Casa 1.

Durante a abertura da primeira 
aula, o diretor-presidente do Ins-
tituto Acqua, Ronaldo Querodia, 
reforçou que o projeto se destaca 
na formação educacional de pes-
soas que não teriam condições 
de pagar por um curso preparató-
rio de qualidade. “Essa iniciativa 
colhe frutos desde 2016, quando 
capacitamos pessoas em Santo 
André (SP) e São Luís (MA). Agora 
queremos que essa turma também 
tenha a oportunidade de adquirir 
conhecimentos que poderão mu-
dar a condição socioeconômica 
de vocês por meio da educação”, 
afirmou.

Diretor-presidente do 
Instituto Acqua (esq.) 
destacou importância 
do projeto

Coordenador da 
Casa 1 considerou 

a chegada do curso 
como um marco na 
história do espaço
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