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Hospital Regional de Balsas
Páginas 10 e 11

Feira Vegana
do Acqua é
referência na
região

Ação social
faz 800
atendimentos
em São Luís
(MA)

Página 15

Página 19

Em setembro, o Governo do Maranhão e o Instituto Acqua inauguraram o Hospital Regional de
Balsas, unidade de saúde referência no atendimento de média
e alta complexidade, gestação
de alto risco e risco habitual, pediatria e cirurgia geral na região.
Sob gestão da parceria Acqua e
Secretaria de Estado da Saúde,
o hospital tem 50 leitos, 10 leitos
de UTI adulto, seis de Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal

Diante de um período de instabilidade econômica, alto índice
de desemprego e a velha desigualdade social batendo à porta,
transformar um projeto em ação
é mais do que vitória. É a máxima por saber que as pessoas do
interior irão encontrar e receber
tratamento avançado com qualidade. São pessoas que poderão
prolongar a vida para cuidar de
suas terras, daqueles que amam
e dos filhos que têm a esperança

de sentir um amanhã
menos doloroso e
mais otimista.

Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

Fissuras e a harmonia das células
As fissuras faciais, labiais e palatinas resultam da falta de harmonia
entre milhões de células no momento em que estão se organizando para formar a cabeça e a face
do bebê. Se uma parte fica atrasada ou adiantada, estabelece-se
uma fissura no local.
O que pode interferir na proliferação e organização das células
na formação da face? Um defeito
herdado dos pais, via gene defeituoso, tal como um item errado
do manual de fabricação do carro. Geralmente também é necessária a ação de um fator externo,
como medicamentos, álcool, má
alimentação, estresse e drogas.
Por isso, é importante que os familiares sejam conscientizados sobre
as possíveis causas das fissuras faciais, incluindo um esclarecimento
genético, e a gravidez deve ser especialmente planejada e assistida.
Na prática, se a mulher souber que

está grávida e ter bons hábitos a
criança terá uma chance muito
grande de não desenvolver a fissura, mesmo se o gene errado for
transmitido para o embrião.
Quando nasce uma criança fissurada procura-se corrigir o defeito
com base no tratamento ortodôntico para direcionar o crescimento
da face usando-se os dentes. Os
cirurgiões fazem correções para
fechar os espaços e devolver função e estética de acordo com o
crescimento da cabeça.
Em quase todos os casos, é surpreendente o resultado que se
vê ao longo dos anos após o tratamento. Graças à harmonia restabelecida durante o crescimento
da face e seus tecidos, o paciente
tem aparência, fala, alimentação e
deglutição normais.
É incrível: as células conversam,
trocam estímulos e inibições e cor-

rigem migrações e diferenciações
equivocadas para não ter defeitos.
Células e tecidos muito diferentes interagem para um conjunto
harmonioso. Se soubesse como
funcionam células e tecidos, o homem teria uma lição de harmonia
e solidariedade.
No Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Matos oferecemos tratamento
multidisciplinar para crianças com
fissuras lábio-palatinas. Esse serviço foi ampliado em agosto para
reforçar o atendimento e reduzir a
fila de espera por procedimentos
para crianças entre 2 a 14 anos. É
um orgulho para nós disponibilizar
um serviço de qualidade e excelência para nossa população.

Secretário de Estado da Saúde
participou do evento que marcou
a ampliação dos serviços

Evento realizado em 25 de agosto
no Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos, em São Luís (MA), marcou a ampliação dos serviços de
assistência a crianças com fissuras
do lábio leporino e fenda palatina.
A unidade passa a oferecer ortodontia para pacientes na faixa etária de 2 a 14 anos. A atividade contou com a presença do secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula,
além da equipe multiprofissional,
representantes do Instituto Acqua
e familiares de crianças atendidas.

ortodontista também passa a integrar a equipe, diminuindo a fila
de espera por esse tratamento”,
relatou.

A diretora-administrativa da unidade, Andrea Moraes, destacou
a importância da ampliação dos
serviços. “É muito gratificante e
um sonho realizado da unidade,
além de um ganho para a saúde do Estado. O atendimento já
existe desde 2014, mas agora o

“Eu costumo dizer que a gente
não presta serviço, as pessoas
aqui atendidas vivenciam experiências. O nosso papel, no plano
articulador, é de apoiar no dia a
dia médicos, terapeutas, enfermeiros e toda a equipe de saúde para que tenham as melhores

Alberto Consolaro
Professor da USP
(Universidade de São Paulo)

Todas as quintas-feiras o hospital
faz cerca de quatro intervenções e
a equipe é formada por cirurgião
plástico, cirurgião bucomaxilar,
otorrinolaringologista, pediatras,
odontopediatras, nutricionistas,
psicólogos e assistentes socais
que atuam de forma conjunta em
apoio às famílias.

condições possíveis, de forma que
essa experiência seja diferente,
positiva para os nossos pacientes
e seus familiares”, disse o secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula.
O lábio leporino e a fenda palatina são doenças congênitas que
surgem entre a segunda e oitava
semanas de vida intrauterina. Os
dois tipos de fissuras podem provocar má-nutrição, má-formação
da dentição e dificuldades para a
criança desenvolver a fala.
O Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos é referência no Maranhão
para cirurgias desse tipo. A implantação do serviço na unidade
facilita o acesso dos pacientes e
evita o deslocamento de famílias
para o Estado de São Paulo em
busca de tratamento.

A médica Ingrid Oliveira explicou o trabalho
realizado pela equipe da unidade

Ingrid Oliveira
Cirurgiã buco-maxilo-facial do Hospital
Infantil Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís (MA)
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Unidade reforça atendimento para reduzir fila de espera por procedimentos para crianças entre 2 a 14 anos

É
com
esse
compromisso que
nós do Instituto Acqua
junto com o Governo do Maranhão
lançamos o olhar sobre cada
indivíduo que carece, sobretudo,
de atenção. Ao mergulharmos na
sensibilidade do trabalho aplicado
em Balsas estamos desafiando e
assumindo o compromisso com o
rompimento das vidas que separam
pessoas do direito à saúde. O
trabalho não apenas engrandece
o homem, mas o torna capaz de
encontrar maneiras de ajudar o
próximo. É assim que seguimos.
Francisco Campos/SES

Convencional e quatro de Unidade de Cuidado Intermediário
Neonatal Canguru, e vai atender
uma população de 246 mil pessoas - somando os 13 municípios do
entorno. A chegada da unidade
encerra uma espera de décadas
dos moradores, que tinham de receber atendimento mais complexo em Imperatriz, cidade que fica
a 400 quilômetros de Balsas.

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

Francisco Campos/SES

EDITORIAL
ARTIGO

A saúde é tema central em rodas
de discussões políticas, de profissionais do setor e de toda a população e ganha mais relevância à
medida que crescem os desafios.
É assunto sensível, com luz de
alerta há tempos acesa, indicando as necessidades de medidas
efetivas e imediatas para evoluir,
não apenas na rede pública, como
também no setor privado.

Pacientes com fissuras do lábio leporino e
fenda palatina têm assistência ampliada no
Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos

ACQUA SAÚDE

Preenchendo vazios
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Programação de atividades foi realizada entre os dias 22 e 29 de setembro
O Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago,
em Pinheiro (MA), celebrou em
setembro dois anos de serviços
prestados à população das regiões de Pinheiro, Zé Doca e Viana.
Gerenciada pela parceria Instituto Acqua e Secretaria de Estado
da Saúde, a unidade é referência
em diversas especialidades e conta com 122 leitos de internação,
distribuídos entre clínica médica,
pediátrica, ortopédica, cirúrgica
e UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Para marcar a data, diversas ações
aconteceram entre os dias 22 a
29 de setembro. Os profissionais
do hospital realizaram 312 atendimentos, entre consultas, exames
e cirurgias de pterígio e catarata,
durante mutirão oftalmológico
em 22 e 23 de setembro. Uma das
pacientes atendidas, Maria das
Mercês Costa, gostou da iniciativa. “Já passei por vários profissionais e o médico me disse que
só a cirurgia poderia resolver meu
problema. Quando cheguei ao
hospital fui bem atendida. Estou
muito feliz porque consegui fazer
essa cirurgia”, contou.
“As cirurgias de catarata e pterígio são caras e muitos pacientes
não possuem renda para realizar
esses procedimentos na rede privada. O Governo do Maranhão,
em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde e o Instituto Acqua, ofereceu esse serviço
que foi muito importante para a

Unidade atende cerca de 250 mil
pessoas do Itaqui-Bacanga
Unidade beneficia cerca de
600 mil pessoas na região

população. Era notória a alegria
dos pacientes ao terem sua visão
restabelecida”, comentou Dayana
Martins, coordenadora de enfermagem do hospital.
Palestras educativas com a CIPA
(Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) foram ministradas
em 26 e 27 de setembro e, no dia
28, os funcionários participaram
de um momento de confraternização com várias homenagens.
A programação encerrou com
ação social na Praça do Centenário, no centro de Pinheiro, no
dia 29. A população recebeu 783
atendimentos de saúde das equipes, entre testes de glicemia, aferições de pressão arterial, testes
rápidos de HIV, sífilis e hepatites
B e C, consultas médicas, orientações com nutricionistas e aplicação de vacinas de febre amarela e
hepatite B, além de atendimentos
que incluíram cortes de cabelo
e cadastro para atendimento no
hospital.
A tenda da maquiagem foi bas-

tante procurada pelas mulheres
que passaram pelo local. Ao se
olhar no espelho após receber o
tratamento de beleza, a dona de
casa Maria Pedolina de Jesus, 31
anos, disse que estava feliz. “Gostei do tratamento que recebi. Estou me sentindo mais bonita.”
“O objetivo das atividades foi
fortalecer a integração entre hospital e comunidade disponibilizando serviços gratuitos para os
cidadãos da Baixada. As diversas
ações feitas contribuíram para a população ter mais acesso aos serviços
de saúde”, explicou Denise Boás,
diretora-geral da unidade de saúde.
Balanço – Desde sua inauguração,
em 28 de setembro de 2015, o hospital realizou cerca de um milhão
de atendimentos. Ao longo desse
período foram feitas 5.906 cirurgias
nas especialidades geral, mastologia, neurologia, oftalmologia,
ortopedia, otorrinolaringologia e
urologia; 6.781 internações; 53.297
consultas; 293.079 atendimentos
multidisciplinares e 552.621 exames de análises clínicas.

Maternidade Nossa Senhora da Penha
comemora dois anos de implantação com
mutirão e atendimentos de saúde
Unidade realizou programação de atividades entre os dias 25 e 29 de setembro
Serviços gratuitos de saúde à população, mutirão para retirada de
sinais e pequenos procedimentos,
capacitação para os profissionais
e Roda de Gestantes, entre outras
ações, fizeram parte da programação pelos dois anos de implantação
da Maternidade Nossa Senhora da
Penha, no Anjo da Guarda, em São
Luís (MA).
Sob gestão do Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a maternidade oferece atendimento a cerca de 250
mil habitantes do Itaqui-Bacanga e
conta com 23 leitos, sendo 18 para
enfermarias, três no pré-parto e
dois no centro cirúrgico. Ao longo
de dois anos, moradores da região
usufruíram os serviços da unidade,
que realiza partos humanizados,
atendimentos de baixa complexidade e consultas de ginecologia e
pediatria.
Desde sua inauguração, em setembro de 2015, a maternidade realizou
2.736 partos, 3.555 internações e
42.882 consultas, além de 16.257
procedimentos de enfermagem e

Mutirão oftalmológico
realizou 312 atendimentos

Entre os serviços oferecidos, ação
social contou com teste de glicemia
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Hospital Regional da Baixada Maranhense
Dr. Jackson Lago comemorou dois anos de
implantação em Pinheiro (MA)

Ações incluíram capacitação
e confraternização entre os
profissionais

26.538 serviços de diagnóstico de imagem,
como análises clínicas
e
eletrocardiograma.
“Nesses dois anos tivemos muitos avanços. O
número de atendimentos aumentou e vários
serviços foram ampliados, como o teste do
pezinho e do olhinho.
Buscamos diariamente
melhorar o atendimento”, pontuou a coordenadora de
enfermagem, Elisangela Costa.
Atividades – Para marcar a data, a
unidade realizou várias atividades
entre 25 a 29 de setembro. As comemorações iniciaram com palestra sobre o papel do enfermeiro e
apresentação da história e funcionamento da maternidade. Foram
realizados sorteios de brindes para
gestantes e funcionários e serviços
de limpeza de pele e automaquiagem para as equipes.
Maria Lúcia Fonseca de Carvalho,
enfermeira obstétrica que trabalha
desde a inauguração, contou emocionada o motivo de trabalhar na maternidade.
“Me sinto realizada por
atuar aqui. O nosso atendimento é humanizado
e as pacientes que chegam sentem segurança
de que serão bem atendidas”, disse.
No dia 26 as equipes realizaram 479 atendimentos no mutirão de exa-

Mutirão de exames preventivos
registrou 479 atendimentos

mes preventivos, sendo 37 exames
e 442 testes de glicemia, aferição
de pressão arterial, teste rápido de
HIV e hepatites B e C.
Um mutirão para retirada de sinais
aconteceu no dia seguinte. Foram
contabilizados 107 atendimentos e
11 pacientes foram encaminhadas
para pequenas cirurgias após consulta médica. Ao ser atendida, Maria José de Sousa elogiou a ação.
“Uma funcionária da maternidade
me falou do mutirão e resolvi procurar a unidade. Vim retirar os sinais
do meu rosto. Foi muito bom contar com o atendimento rápido que
oferecem aqui”, afirmou.
Futuras mães participaram de atividades na Roda de Gestantes realizada no dia 28. Entre outros temas,
as 35 participantes discutiram as fases da gestação, parto e pós-parto
com enfermeiras da unidade. No
mesmo dia houve exibição de filmes na própria unidade de saúde.
As comemorações encerraram no
dia 29 com uma campanha de vacinação e realização de testes do
pezinho para a população.
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Maternidade Marly Sarney e Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos utilizam tratamento
inédito na rede estadual em recém-nascidos

ACQUA SAÚDE

Atividades pelo primeiro ano de implantação
do Hospital Macrorregional Tomás Martins
agitam Santa Inês
A população de Santa Inês (MA) foi beneficiada com regional Tomás Martins para marcar o primeiro ano
diversas ações feitas pela equipe do Hospital Macror- de funcionamento da unidade.

Ação social - Realizada na Praça da Matriz em 22
de agosto, atividade ofereceu 626 serviços de saúde gratuitos, entre testes de glicemia, aferição de
pressão arterial, testes rápidos de hepatites A, B e
C, orientações com psicólogos e assistentes sociais e
encaminhamentos para consulta com oftalmologista.

Treinamento - Profissionais participaram em 21 de
agosto de capacitação sobre reanimação cardiopulmonar (RCP) e formas de manuseio do Desfibrilador
Externo Automático (DEA). O treinamento foi estendido aos profissionais de saúde dos municípios atendidos pela unidade.

Recurso está disponível
desde o início de setembro

Óxido nítrico inalatório acelera recuperação de bebês internados na UTI neonatal com doenças
relacionadas à hipertensão pulmonar

Mutirão oftalmológico - Ação registrou 277 atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias de catarata e pterígio para pacientes regulados pela Secretaria de Estado
da Saúde. O mutirão foi realizado em 18 e 19 de agosto.

Doação de sangue - Campanha coletou 639 bolsas de sangue para o Hemonúcleo da cidade e foi a
maior arrecadação da unidade em 15 anos de funcionamento.

A Maternidade Marly Sarney e
o Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos, ambos em São Luís (MA),
foram as primeiras unidades de
saúde a utilizar o óxido nítrico
inalatório no tratamento de
pacientes da rede estadual. O
recurso está disponível desde o
início de setembro para bebês
internados na UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) neonatal
dessas unidades gerenciadas pelo
Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde.
O método é de extrema
importância para tratar doenças
graves relacionadas à hipertensão
pulmonar em recém-nascidos
(RNs) prematuros. Sua utilização,
simples e segura, é indicada no
pré e pós-operatório sempre com
monitorização rigorosa.

Corrida - Cerca de 400 pessoas participaram da 1ª
Corrida pela Vida, realizada em 27 de agosto na cidade. Além de contribuir com a doação de 600 quilos
de alimentos, a atividade reforçou a campanha de arrecadação de bolsas de sangue.
06

Visita - O governador Flávio Dino visitou o hospital em
24 de agosto para participar das atividades. Acompanharam a visita o diretor-presidente do Instituto Acqua,
Ronaldo Querodia, e a prefeita de Santa Inês, Vianey
Bringel, entre outras autoridades e profissionais.

“É um tratamento de primeira
linha dentro do que há de mais
moderno no tratamento de RN
com
hipertensão
pulmonar.
Vamos melhorar a sobrevida dos
pacientes e diminuir a mortalidade
dos bebês que passam pelas
nossas UTIs. O óxido nítrico

inalatório tem vantagens em
relação a outros medicamentos
porque atua como vaso dilatador
de forma seletiva, exclusivamente
nos pulmões”, explicou o médico
Edson Cunha, diretor-geral da
Maternidade Marly Sarney.
Com esse tipo de tratamento,
o recém-nascido não apresenta
queda da pressão arterial média e
o fluxo sanguíneo é redirecionado
para áreas com melhor circulação.
Além desses ganhos, a utilização
do óxido nítrico reduz o tempo de
internação e aumenta as chances
de recuperação.
“A Maternidade Marly Sarney e
o Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos são as primeiras unidades
de Saúde da região do MeioNorte a utilizar essa medicação
de ponta. Além da UTI neo,
na Maternidade Marly Sarney,
especificamente, há também a
possibilidade de uso na UTI adulto
em pacientes com patologias que
podem acometer também as
gestantes, como alguma doença
pulmonar obstrutiva”, completou
Cunha.

A supervisora de enfermagem
da UTI neonatal da Maternidade
Marly Sarney, Kátia Dejane Pereira,
destacou que o medicamento é
recomendado para bebês com
idade gestacional superior a 34
semanas. “Sua utilização depende
de uma análise do médico e do
fisioterapeuta. De acordo com
o padrão respiratório do bebê,
eles indicarão quanto o paciente
pode receber de óxido nítrico”,
afirmou. A maternidade possui
sete máquinas para fazer os
atendimentos.
Juvêncio
Mattos – Outra
unidade que também está
equipada com o novo recurso é
o Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos. A diretora-administrativa
da unidade, Andreia Oliveira,
destacou a importância desse
avanço na prestação do serviço
de saúde no Estado. “É um
tratamento que vai favorecer o
reestabelecimento dos pacientes
de forma segura. A equipe está
feliz com esse recurso que será
empregado em pacientes da
UTI neonatal”, frisou. O hospital
conta com seis máquinas.

07

Francisco Campos/SES
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Profissionais apresentam projeto
para gestantes e familiares

Com o projeto Primeiro Olhar, recém-nascidos são fotografados dentro da unidade; maternidade
também recebeu ambulatório obstétrico para ampliar atendimento
As mães dos bebês que nascem
na Maternidade Nossa Senhora
da Penha, no Anjo da Guarda, em
São Luís (MA), começaram a receber em 28 de setembro uma foto
como lembrança do nascimento
do filho. Realizada pelo Instituto
Acqua em parceria com o Governo do Estado, a iniciativa faz parte do projeto Primeiro Olhar, que
oferece às mães um encarte com
foto e informações sobre o nascimento da criança.

de Assistência em Saúde, Carmen
Belfort, e dos diretores da unidade, Edson Cunha e André Moraes,
além de gestantes, acompanhantes e profissionais.
Primeiro Olhar – Como forma de
marcar o nascimento do filho, o
projeto Primeiro Olhar oferece às
mães um espaço dentro da unidade para fotografar o recém-nascido. A imagem impressa é entregue à paciente de forma gratuita.

A Maternidade Nossa Senhora da
Penha foi a segunda unidade sob
gestão do Instituto em parceria
com a Secretaria de Estado da
Saúde a receber o projeto. A iniciativa começou em 29 de março
na Maternidade Benedito Leite,
também na Capital maranhense.

Nesse mesmo dia ocorreu a inauguração do ambulatório obstétrico da unidade, que ampliou
a assistência às gestantes e mulheres da área Itaqui-Bacanga. O
evento contou com a presença do
secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, da secretária-adjunta

Danielle Santos, mãe do pequeno
Josiel, foi uma das primeiras mulheres a ter o filho fotografado.
“Quando crescer vou ter uma foto
para mostrar a ele. É muito legal
um projeto desse tipo”, disse a
estudante. O encarte apresenta
a data e horário do nascimento,

Ambulatório – O ambulatório obstétrico foi mais um avanço na prestação dos serviços oferecidos pela maternidade à comunidade da região.
O local está equipado com aparelhos modernos para realizar exames
preventivos femininos e atendimentos médicos com ginecologistas.

O governador do Estado, Flávio
Dino, elogiou as ações desenvolvidas pela Casa de Apoio Ninar,
em São Luís (MA), durante as
atividades recreativas realizadas
na unidade em comemoração ao
Dia das Crianças, em 12 de outubro. Diversas famílias atendidas
e profissionais participaram da
programação.
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Diversas atividades foram realizadas durante o Outubro Rosa nos projetos gerenciados pelo Acqua em
São Paulo e Maranhão. A programação destacou a
importância do autoexame para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

peso e altura da criança e o nome
do profissional que fez o parto,
além de espaço para colocar as
marcas dos pés do bebê.

Governador Flávio Dino elogia trabalho na
Casa de Apoio Ninar durante comemoração
pelo Dia das Crianças

Acompanhado pela família, Flávio Dino destacou o trabalho do
Instituto Acqua, que, em parceria com a Secretaria de Estado
da Saúde, gerencia a Casa de
Apoio. “Quero cumprimentar e
agradecer as equipes da Secretaria de Estado da Saúde e do
Instituto Acqua que têm se empenhado para que esse trabalho
pioneiro e praticamente único
no Brasil seja bem-sucedido e
produza resultados positivos
para estas crianças e suas famílias”, afirmou.

Ações de conscientização marcam Outubro
Rosa em unidades gerenciadas pelo Instituto
Acqua

ACQUA SAÚDE

Mães de bebês nascidos
na Maternidade Nossa
Senhora da Penha ganham
encarte fotográfico como
lembrança

Cotia - Profissionais da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Cotia participaram de palestra em 12 de outubro sobre como fazer o autoexame. As mulheres foram conscientizadas a procurar um serviço especializado caso encontrem
algum nódulo ou sintam dores durante a palpação.

Casa de Apoio Ninar - Famílias atendidas na Casa de
Apoio Ninar, em São Luís (MA), participaram em 19 de outubro de palestras e roda de conversas para compartilhar
experiências e esclarecer dúvidas sobre o autoexame e a
importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos - Para incentivar a
realização do autoexame e esclarecer dúvidas sobre a doença foi realizada em 16 de outubro a palestra “Câncer de
mama: importância do diagnóstico e tratamento”, para
profissionais que atuam no Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos, em São Luís (MA).

Maternidade Marly Sarney - As equipes da Maternidade
Marly Sarney, em São Luís (MA), realizaram 67 atendimentos
de saúde para gestantes e mulheres que circularam pela unidade ao longo do dia 23 de outubro. Testes de glicemia, aferição de pressão arterial e palestras, além de maquiagem,
estavam entre os serviços ofertados.

Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson
Lago - Atividade educativa ministrada por mastologista foi
realizada em 26 de outubro no Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), para profissionais, pacientes e acompanhantes, além de mutirão de
mamografia e ultrassonografia das mamas.

Hospital Macrorregional Tomás Martins - Palestras para
as funcionárias sobre a importância do autoexame foram
realizadas em 27 de outubro no Hospital Macrorregional
Tomás Martins, em Santa Inês (MA).

Famílias atendidas na unidade
participaram de atividades recreativas

Pintura facial, piscina de bolinhas, pula-pula e escorregador,
entre outras atividades, foram
oferecidas. Filhos de funcionários também participaram da festa dedicada às crianças. “É um

momento muito importante. Foi
gratificante ver essas famílias e
crianças se divertindo”, disse a
neuropediatra Patrícia Sousa, diretora-clínica da Casa de Apoio
Ninar.

Maternidade Benedito Leite - As profissionais da Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), participaram em
9 de outubro da palestra “Os desafios no tratamento do
câncer de mama”. Entre outras informações, o palestrante ressaltou a importância da mamografia para mulheres a
partir dos 40 anos, com ou sem registro de casos na família.

Hospital Regional de Balsas - O autoexame e a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos foram temas de
palestras para funcionárias e mulheres do município que
circularam pelo Hospital Regional de Balsas em 27 de outubro.
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Hospital Regional de Balsas
realiza cerca de 5 mil
atendimentos no primeiro mês
de funcionamento

Unidade é a nona sob gestão do Instituto em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde
O Governo do Maranhão e o Instituto
Acqua inauguraram em 20 de setembro o Hospital Regional de Balsas, em
Balsas (MA), unidade de saúde referência no atendimento de média e
alta complexidade, gestação de alto
risco e risco habitual, pediatria e cirurgia geral na região. Sob gestão da
parceria Acqua e Secretaria de Estado da Saúde, o hospital atende uma
população de 246 mil pessoas e tem
50 leitos, 10 leitos de UTI Adulto, seis
de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e quatro
de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru.
O governador Flávio Dino participou
da inauguração acompanhado de secretários de Estado e do diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo
Querodia, além de diversas autoridades políticas. “Foram quase 50 anos
de atraso. Infelizmente, muitos governos prometeram e não fizeram. Nós
priorizamos a conclusão dessa obra”,

afirmou durante o evento.
A chegada da unidade de saúde encerra uma espera de décadas dos
moradores, que tinham de receber
atendimento mais complexo em Imperatriz. “Há três anos eu levei minha
mãe com urgência para Imperatriz, arriscando não chegar viva. Se já tivesse
um hospital assim, não teria precisado. Vai salvar muitas vidas”, contou a
moradora Maria de Abreu.
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, afirmou que havia “um vazio
assistencial imenso na região” e destacou que a distância até Imperatriz
é de 400 quilômetros. “Muitas vidas
se perderam nessa estrada. E o que a
gente traz hoje é a solução desse problema com um modelo assistencial
que não existia aqui.”
Para o diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia, o Hospital
Regional de Balsas vai atender uma

Alaine Conceição deu à luz ao
primeiro casal de gêmeos da
unidade em 13 de outubro
Evento contou com a
presença do governador
Flávio Dino e diversas
autoridades

demanda por procedimentos especializados. “A população receberá
o cuidado da equipe de multiprofissionais e terá a segurança de ser
bem atendida em uma unidade de
saúde capaz de realizar diversos procedimentos de alta complexidade. O
Instituto Acqua tem orgulho de fazer
parte desse momento tão importante
para a região”, afirmou.
Estrutura – Com 4 mil m², o hospital
realiza atendimentos nas especialidades de clínica médica, ginecologia,
obstetrícia, cirurgia geral e pediatria,
além de contar com estrutura para

exames laboratoriais, diagnósticos
em oftalmologia e cardiologia e serviços de diagnóstico por imagem,
como ultrassonografia, mamografia,
exames de radiologia, tomografia e
endoscopia.
A unidade será referência para os
municípios de Balsas, Alto Parnaíba,
Carolina, Feira Nova do Maranhão,
Formosa da Serra Negra, Fortaleza
dos Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Riachão, Sambaíba, São Félix
de Balsas, São Pedro dos Crentes,
São Raimundo das Mangabeiras e
Tasso Fragoso.

Os profissionais que atuam no
Hospital Regional de Balsas realizaram 5.769 atendimentos nos
primeiros 30 dias de funcionamento da unidade, entre internações,
partos, cirurgias, consultas médicas em diversas especialidades e
cirurgias, entre outros serviços.
Em um mês, o hospital proporcionou atendimento de excelência
em saúde para famílias como a
de Alaine Conceição e seu marido
Geraldo, pais dos primeiros gêmeos que nasceram na unidade. Os
recém-nascidos Geovane e Gabriel vieram ao mundo após a mãe
ser atendida em 13 de outubro na
unidade.
Com tratamento diferenciado e
humanizado, o parto normal foi
bem-sucedido. “Assim que cheguei fui logo atendida. Gostei do
atendimento dos médicos e enfermeiros, eles foram bem atenciosos. Aqui é tudo diferente e cheio
de equipamentos novos”, contou
Alaine com os filhos no colo. A família mora em Alto Parnaíba, distante 233 km de Balsas.

Hospital atende uma população
de 246 mil pessoas
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Governo do Maranhão e Instituto
Acqua inauguram Hospital
Regional de Balsas

Outra história que exemplifica os
benefícios da instalação do hospital é a do aposentado Euclides

Ribeiro de Oliveira, morador de
Balsas. Enquanto aguardava para
entrar no centro cirúrgico, o aposentando falou da importância da
unidade para a região. “É bom ser
atendido em um lugar com essa
estrutura. Aqui tudo é bem diferente e toda a cidade está muito
feliz com a chegada desse hospital”, afirmou.
Balanço – Desde sua inauguração
até o dia 20 de outubro, a unidade
contabilizou 1.178 consultas feitas pela equipe multiprofissional;
2.542 exames de ultrassom, raio-x,
eletrocardiograma e análises clínicas; 817 consultas; 743 atendimentos de enfermagem; 289 cirurgias;
143 atendimentos de urgência
e 57 internações. Além disso, o
hospital realizou 182 cirurgias de
catarata e 63 de pterígio durante
mutirão oftalmológico em 5 e 6 de
outubro.
“Foi um mês de aprendizado, planejamento e aproximação com os
municípios atendidos. A unidade
era um sonho para a região e estamos nos empenhando para prestar um serviço de qualidade a essa
população antes desassistida”,
pontuou Eliabe Aguiar, diretor-geral do Hospital Regional de Balsas.
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Mulheres privadas de liberdade em Franco
da Rocha (SP) recebem cerca de 400
atendimentos de saúde
Testes rápidos de HIV e sífilis, orientações e palestras foram ministradas para 754 reeducandas

ACQUA SAÚDE

ACONTECEU NO ACQUA

Psicóloga abordou o tema
de prevenção ao suicídio

Marly Sarney: As gestantes que aguardavam atendimento em 14 de
setembro na Maternidade Marly Sarney, em São Luís (MA), assistiram
à palestra sobre depressão pós-parto. Participaram da atividade 35
pessoas, entre futuras mães e acompanhantes.

Gastronomia e Chorinho: Com clássicos de Pixinguinha, Severino Araújo
e Chiquinha Gonzaga, a Camerata de Choro animou o público no Espaço
Vivências e Convivências em 2 de setembro, no Instituto Acqua, em Santo
André (SP). O evento contou com prato servido pelo chef Ronnie Corazza.

Doação de sangue: A Maternidade Marly Sarney realizou campanha de incentivo à doação de sangue em 13 de setembro. A unidade arrecadou mais
de 13 litros de sangue. A iniciativa é resultado da parceria entre unidade de
saúde e Hemomar (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão).

Dia das Crianças: Atividades recreativas e doação de brinquedos marcaram as comemorações pelo Dia das Crianças na Maternidade Marly
Sarney em 11 de outubro. Crianças que aguardavam atendimento e os
filhos de profissionais da unidade participaram das brincadeiras. Foram
distribuídos cerca de 150 brinquedos.

Profissionais do Instituto Acqua
realizaram 425 atendimentos de
saúde para 754 mulheres privadas
de liberdade no CDP (Centro de
Detenção Provisória) Feminino de
Franco da Rocha (SP), entre 25 e
29 de setembro. Além disso, foram ministradas 15 palestras sobre temas como saúde bucal, DST
(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e prevenção ao suicídio ao
longo desse período.
As ações fizeram parte da Jornada
de Cidadania e Empregabilidade,
evento que oferece diversos serviços dentro da unidade prisional,
realizado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo e
diversos parceiros.

Treinamento: Equipes de enfermagem e médicos da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) em Cotia participaram de treinamento sobre
parada cardiorrespiratória para atendimento de urgência e emergência
em 28 e 29 de setembro. Foram capacitados 52 profissionais.

Clube de Jardinagem: O primeiro encontro do Clube de Jardinagem
no Instituto Acqua, em Santo André (SP), ensinou os participantes a
montar uma horta vertical suspensa com vasos autoirrigáveis. A aula
gratuita foi ministrada no auditório do Espaço Vivências e Convivências.

As equipes do Acqua responderam por 283 orientações de saúde
bucal e 142 atendimentos médicos e de enfermagem, que incluíram testes rápidos de HIV e sífilis.
“As atividades foram de grande
valia para essa população, que é
muito carente de informações. Tivemos grande participação em todas as ações, mas a que teve mais
repercussão foi a palestra sobre
o pensamento suicida, tema muito próximo da realidade dessas
mulheres privadas de liberdade”,
destacou Wanessa Padilha, diretora de saúde do CDP Feminino.

Rota do Cambuci: Com produtos artesanais à base de frutas típicas da
Mata Atlântica, pequenos produtores participaram em 7 de outubro do
evento Gastronomia e Chorinho com a Rota do Cambuci, realizado na
sede do Instituto Acqua, em Santo André (SP).

Casa de Apoio: O tratamento oferecido às famílias na Casa de
Apoio Ninar, em São Luís (MA),Encontros
motivou aaconteceram
visita de dez em
alunos
do 9ºda
escolas
ano da Escola Menino Jesus, que
fica no
bairro Jardim
América. Elas
Capital
e interior
do Estado
conheceram o funcionamento da unidade em 19 de outubro.

Realizada no dia 29 de setembro,
a palestra de prevenção ao suicídio foi ministrada pela psicóloga
Shirley Damião. “Debater esse

assunto foi muito significativo,
porque abrimos espaço para elas
falarem sobre angústias que vivenciam nesse período de reclusão. Elas foram bem receptivas e
algumas se emocionaram quando
estimulamos reflexões sobre a
conduta infracional de cada uma
e o papel da família”, destacou a
palestrante.
“A atuação das nossas equipes é
fundamental para prevenir doenças e possibilitar às reeducandas

acesso a diversas informações
por meio das palestras. A cada
edição da Jornada de Cidadania
e Empregabilidade ampliamos as
ações de saúde para a população
privada de liberdade nas unidades prisionais”, destacou Priscila
Fernanda, coordenadora técnica
do Instituto Acqua em Franco da
Rocha. O Instituto atua em cinco
penitenciárias no município desde
fevereiro de 2015, oferecendo serviços de saúde para cerca de 10,6
mil pessoas.

Reeducandas fizeram
teste rápido de HIV e sífilis
dentro da unidade prisional
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Feira Vegana se consolida como opção de
economia criativa e atrai público da região

Evento ocorreu no Espaço Vivências e Convivências e contou com diversos produtos artesanais
e atração musical

Referência para veganos do Grande ABC, feira do Instituto Acqua reúne gastronomia de
pequenos produtores e atração musical
A 3ª edição da Feira Vegana do
Instituto Acqua, realizada em 29 de
outubro em Santo André (SP), reuniu pequenos produtores e a comunidade regional para estimular
a economia criativa, hábitos saudáveis e o contato com produtos
livres de ingredientes de origem
animal. O evento também marcou
a semana em que comemora-se o
Dia Mundial do Veganismo, lembrado em 1º de novembro.

Atividade estimulou
economia criativa e
desenvolvimento local

Com entrada gratuita, a atividade
contou com 20 produtores que
apresentaram aos visitantes diversas opções de produtos à base de
vegetais, além de doces, queijos,
patês e até feijoada vegana. Cíntia
Albani, moradora de São Bernardo
do Campo, visitou o espaço para
levar comida congelada. “Aqui
no ABC não tem tantas opções
para nós veganos. Quando soube
da feira fiquei contente. Aproveitei para comprar feijoada vegana
congelada e alguns biscoitinhos”,
disse.
Diante das variedades, a feira tam-

bém comercializou a famosa coxinha de jaca. Marcio Nascimento,
proprietário da marca Dona Zigfrida, garante que o salgado é imbatível. “Sem dúvida é o que mais
vendo. As pessoas procuram muito a coxinha e também o doce de
biomassa. Estou expondo aqui
na Feira Vegana do Acqua desde a primeira edição e percebo
que a população do ABC não vai
para São Paulo em busca desses
produtos. Por isso a iniciativa é
tão importante. E para nossas
vendas é melhor ainda”, opinou.
Aprovada por muitos veganos, a
feira atraiu olhares curiosos até
de quem ainda não pertence a
essa cultura. Isabela Morita Zanoli, 3 anos, provou três tipos de
brigadeiro vegano e pediu à mãe
que levasse o doce para casa.
“Não conhecia a feira. Adorei as
opções, comprei diversos produtos e voltarei todo mês. A Isabela gostou muito do chocolate
vegano. Bacana saber que nossa
cidade agora tem essa opção”,
contou a andreense Alexandra

ACQUA SUSTENTÁVEL

Feira Criativa do Instituto Acqua leva
diversidade para encantar comunidade local

Morita Zanoli, mãe da pequena.
Além das opções gastronômicas, a ação contou com atração musical de violinistas que
percorreram o espaço em duas
apresentações interagindo com
o público. Essa iniciativa integra
a proposta do Acqua de somar
serviço e entretenimento. “Com
mais essa edição percebemos
que o público do Grande ABC
já adotou a feira como opção
de lazer. Desde o início nossa
ideia era estimular a economia
criativa e enaltecer o trabalho de
produtores da região que produzem gastronomia de qualidade
para esse segmento. Sabemos
que em São Paulo há diversas
opções gastronômicas para os
veganos, mas aqui em nossa região ainda não é comum. Nossa
Feira Vegana atua, além de servir
essa demanda, para valorizar o
veganismo e também incentivar
as pessoas a conhecerem essa
cultura”, comentou Ronaldo
Querodia, diretor-presidente do
Instituto Acqua.

Kléber Albuquerque animou o
público durante a tarde com
apresentação no auditório

Com foco na exibição de produtos artesanais e incentivo à produção de artistas regionais, a segunda edição da Feira Criativa do
Instituto Acqua, realizada em 21
de outubro no Espaço Vivências e
Convivências, revelou diversidade
em meio à apresentação musical
do cantor e compositor Kléber Albuquerque, além de enaltecer a
culinária de profissionais do Grande ABC.
A feira contou com tendas para
a venda de velas artesanais, discos de vinil e vitrolas, sabonetes
e aromatizadores de ambiente,
câmeras fotográficas analógicas,
bijuterias e artesanato em tecido,
entre outros produtos e antiguidades. Os visitantes também puderam participar de oficina gratuita
de cerâmica e, entre as opções
14

gastronômicas, teve hambúrguer
artesanal, espetinhos, sardelas,
bolo de pote, pão de mel e outros
produtos.
“Estou adorando participar desta
feira. Já faz cinco anos que faço
esse trabalho. Vendo bolos de
pote, bolos caseiros, caponata de
berinjela, sardela e pão de mel.
Uso sempre frutas e suas cascas
como ingredientes e nenhum produto utiliza leite. Quero vir aqui
mais vezes e mostrar todos os produtos que faço com minha sócia, a
Fabiana Fernandes”, contou Célia
do Couto, 54 anos, dona da Vida
Nova Gourmet.
Além de curtir a culinária, há quem
também tenha visitado o evento para ouvir boa música ao lado
da família. “Gostamos de tudo o

que vimos aqui. Vim com a minha
mãe, porque ela queria ver o show
do Kléber Albuquerque. Mas também compramos algumas coisas”,
comentou Juliana Jaloretto, 40
anos, nutricionista, moradora de
Mauá, que também estava com a
filha, Maria Clara, de 8 anos.
Para valorizar a economia local
e, de quebra, apoiar o trabalho
de pequenos produtores, Rosali
Dantas, 69 anos, assistente social, marca presença frequente
nos eventos do Espaço Vivências
e Convivências. “Eu já tinha participado da feira de produtos de
cambuci e gostei muito. Moro
aqui perto do Instituto Acqua.
Comprei várias coisas aqui, tomei
café, comi bolo e adquiri aqueles
marcadores de páginas também”,
afirmou.

Visitantes puderam
trazer pets ao evento

A pequena Isabela aprovou
o brigadeiro vegano

15

ACQUA SUSTENTÁVEL

Em palestra ministrada na sede do Instituto, Roberto Lima destacou avanços do
setor do audiovisual na região

Documentário sobre Mais Médicos estreia no
Instituto Acqua

ACQUA SUSTENTÁVEL

Diretor da Ancine elogia iniciativa do
Instituto Acqua em lançar ciclo de cinema
em Santo André (SP)

Dirigido por Tarcísio Tadeu Garcia Pereira, ‘Agentes da Vida’ marcou primeiro mês de
funcionamento do Acqua Cineclube; filme será exibido para governo cubano

Após a exibição,
participantes
debateram o filme
Entre outros temas, Lima falou
sobre a produção audiovisual no
País e o trabalho da Ancine

A iniciativa do Instituto Acqua em
lançar um ciclo de cinema e ampliar o debate sobre o desenvolvimento do audiovisual no Grande ABC foi elogiada por Roberto
Lima, diretor da Ancine (Agência
Nacional do Cinema), em palestra
ministrada em 28 de setembro na
sede do Instituto, em Santo André
(SP).
A atividade marcou o lançamento do Ciclo de Cinema Brasileiro
Contemporâneo e contou com a
presença de profissionais do audiovisual, documentaristas, produtores
de vídeo e representantes de instituições na área do cinema. “É muito bom que uma instituição séria e
respeitada como o Acqua se engaje
no desenvolvimento do audiovisual
na região do Grande ABC, que tem
potencial para se destacar como
polo da economia criativa”, ressaltou Lima durante o encontro.
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Para o diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia,
a palestra abriu o diálogo para
impulsionar as produções na região. “Vamos manter aqui uma
porta aberta para contribuir com
esse diálogo e criar um espaço
de discussões que favoreçam as
produções e produtores. Com
essa palestra iniciamos também
o Acqua Cineclube, que semanalmente trará filmes gratuitos para o
Espaço Vivências e Convivências”,
explicou.
Acqua Cineclube – Desde o dia 5
de outubro, o auditório do espaço
exibe gratuitamente grandes produções cinematográficas brasileiras que fazem parte do acervo da
Ancine doado ao Instituto. As sessões acontecem às quintas-feiras,
sempre às 20h.
A programação do Acqua Cine-

clube abriu com o longa-metragem Corações Sujos, baseado no
livro do jornalista Fernando Morais que conta a história verídica
da organização terrorista Shindo
Renmei, composta por imigrantes
japoneses no Brasil na década de
1940, durante o final da Segunda
Guerra Mundial.
No dia 19 de outubro foi a vez de
Aparecida – O Milagre, que narra a
história de Marcos Resende, empresário que reencontra a fé em Nossa
Senhora Aparecida após seu filho
sofrer um grave acidente de motocicleta e ficar entre a vida e a morte.
A programação de outubro encerrou em 26 de outubro com a exibição do documentário ‘Agentes
da Vida’, que mostra a atuação dos
profissionais do programa Mais
Médicos. A produção contou com
patrocínio do Instituto Acqua.

O Espaço Vivências e Convivências do Instituto Acqua recebeu
em 26 de outubro a estreia do
documentário Agentes da Vida,
que apresenta o atendimento realizado por profissionais do programa Mais Médicos. Participaram do evento o diretor do filme,
Tarcísio Tadeu Garcia Pereira, e
representantes da área da saúde. A exibição gratuita também
marcou o primeiro mês de funcionamento do Acqua Cineclube.
Após apresentação no Grande
ABC, produção será exibida em
outros Estados até desembarcar
em Havana (Cuba), para ser vista
por representantes do governo
com o qual o Brasil firmou parceria para intercâmbio de profissionais via Mais Médicos.
Com destaque para o trabalho de
profissionais brasileiros e estrangeiros que atuam no programa,
‘Agentes da Vida’ embora tenha
caráter nacional, “nasceu” no
Grande ABC. As primeiras gravações começaram na cidade de
Mauá, depois ocorreram na Zona
Leste de São Paulo e em fase final
no Maranhão. A obra teve patrocínio do Instituto Acqua.

esforço de voluntários. E, então,
quando estávamos realizando
uma pré-apresentação do projeto para um grupo de amigos, alguém sugeriu que nós fizéssemos
contato com o Acqua. A partir
desse momento, o Instituto não
apenas nos incentivou como estimulou e inclusive patrocinou para
que pudéssemos produzir e gravar com equipes em outros Estados. Agora, além de lançar nacionalmente, faremos uma exibição
para o alto escalão do governo
cubano em Havana”, afirmou.
Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto Acqua, contou que a proposta de ‘Agentes

da Vida’ vai além do que as imagens revelam. O filme funciona
como um alerta para discussões
que envolvem o sistema de saúde brasileiro e a população mais
desassistida. “Sem dúvida é um
registro importante que aponta, além do trabalho incansável
desses profissionais da saúde,
a forma humanizada de atendimento que a população que
vive longe dos centros urbanos
recebeu durante o programa.
Ao mesmo tempo, mostra as
principais dificuldades de se
implantar a medicina preventiva
em cidades pequenas. Para nós
é motivo de alegria fazer parte
dessa história.”
Produção será exibida em
Havana, Capital de Cuba

Para o cineasta Tarcísio Tadeu, a
parceria com o Acqua ajudou a
ampliar a produção do filme e,
consequentemente, expandir a
divulgação nacional e internacional. “Fazíamos a produção no
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Contação de história, apresentações de circo, prática monitorada de skate e esportes radicais
aconteceram nos 11 Centros Educacionais de Santo André

Atividade marcou o Mês das Crianças e incluiu brincadeiras e entrega de kits de
higiene bucal e brinquedos

Apresentações circenses
lotaram unidades de ensino

Uma manhã especial com brincadeiras, atividades recreativas e
serviços gratuitos de saúde marcou a ação social do Instituto Acqua no dia 7 de outubro, na Praça
Deodoro, em São Luís (MA). Foram realizados 813 atendimentos à
população, entre aferição de pressão arterial, testes de glicemia,
consultas médicas, orientações
sobre saúde bucal e aplicação de
flúor, além de atendimentos com
assistentes sociais e nutricionistas
e entrega de kits de higiene bucal
e brinquedos.

Crianças receberam
orientações sobre saúde bucal

Julyane Galvão/SES

Júlio Bastos/ PSA

ACQUA SUSTENTÁVEL

População recebe cerca de 800
atendimentos durante ação social
do Instituto Acqua em São Luís (MA)

ACQUA SUSTENTÁVEL

Projeto do Instituto Acqua em Santo André
(SP) teve programação de atividades para as
crianças em outubro

Vilma Muniz da Silva, mãe da Viviana, de 10 anos, contou que há
vários meses não levava a filha
para uma consulta. “Ela foi bem
atendida pelo médico. Ele receitou umas vitaminas e alguns exames. Estou feliz pelo atendimento”, relatou.

As contações de histórias aconteceram nos CESAs Vila Sá (7/10) e
Jardim Santo André (14/10), e foram conduzidas pelo arte-educador Gregório de Oliveira, que se
caracterizou para tornar as narrativas ainda mais divertidas. Quem
gosta de skate se divertiu no
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CESA Jardim Santo André no dia
7. As crianças também praticaram
o esporte nas unidades Cata Preta
(14/10), Vila Palmares (15/10), Vila
Humaitá (21/10) e Vila Sá (29/10).
Os palhaços Fred e Anatólio, interpretados pelos atores Frederico Tesser e Edward Borges, foram
responsáveis pelas apresentações
circenses nas unidades. Mesclando comédia com malabares, mágicas e acrobacias, eles animaram
o CESA Parque Andreense (7/10),
Vila Floresta (14/10), Parque Novo
Oratório e Vila Linda (os dois últimos em 21/10).
Piscina – Para quem curte esportes radicais, a programação
trouxe uma novidade: o programa “Aventura nas Piscinas dos
CESAs”, que estreou no Jardim

Santo Alberto no dia 7. Quem
passou pelas piscinas pôde andar de caiaque ou fazer waterline,
modalidade aquática do slackline,
um esporte recente que consiste
em se equilibrar e fazer manobras
e acrobacias em uma fita elástica
esticada entre dois pontos.
As atividades nas piscinas também agitaram os CESAs do Parque Novo Oratório (14/10), Vila
Humaitá (15/10), Parque Erasmo
Assunção (21/10) e Vila Floresta
(29/10). As piscinas destes cinco
Centros Educacionais foram reabertas no início de agosto.
Além da programação especial,
as 11 unidades realizaram as tradicionais atividades de lazer com
recreadores do projeto EducAção
em todos os finais de semana.

Secretário de Estado da
Saúde visitou a ação

Além dos profissionais do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos,
que coordenaram as atividades,
participaram da ação equipes das
Maternidades Marly Sarney, Benedito Leite e Nossa Senhora da
Penha, do Centro de Referência
em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças
(Ninar) e da Casa de Apoio Ninar,
todas unidades sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde.
A pequena Ana Júlia Moraes, de
11 anos, detalhou os momentos
de alegria durante a ação social.
“Aqui eu pude brincar no pula-pula e ainda ganhei presente. Está
tudo bem legal. Estou cansada de
tanto brincar”, disse.
Em visita à ação social, o secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, destacou a parceria com o

Julyane Galvão/SES

Ao longo de outubro, atividades
recreativas, contação de histórias,
apresentações de circo, prática
monitorada de skate e esportes
radicais foram realizados nos 11
CESAs (Centros Educacionais de
Santo André), em Santo André
(SP). A programação gratuita contou com o trabalho dos monitores
do Instituto Acqua, que atuam
nessas unidades de ensino por
meio do projeto EducAção, realizado em parceria com a Prefeitura
Municipal.

Julyane Galvão/SES

Ao final da ação, as equipes registraram 330 aferições de pressão
arterial, 202 atendimentos com
nutricionistas, 122 testes de glicemia e 84 consultas com pediatra.
Além desses serviços, foram aplicadas 69 doses de vacinas contra
hepatite B, tétano e influenza e seis
pessoas que não tinham cartão do
SUS puderam fazer o pedido.

Atividades recreativas
aconteceram na Praça Deodoro

Instituto Acqua na realização do
evento. “É mais uma ação que
fazemos para o Dia das Crianças
junto com o Instituto Acqua que

já está virando tradição, porque
além de oferecer serviços de saúde, levamos educação e informação à população”, frisou.
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