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Eficiência e
equilíbrio para
cuidar de você
Especializado na gestão da Saúde, o Acqua atua no
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complexos hospitalares. Seguimos encarando os
desafios e mantendo diálogo com a população,
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Editorial
R

enovar é também um ato de coragem. Está em consonância com
os desafios e faz oposição aos medos. Para crescer é preciso
responsabilidade, mas acima de tudo, transparência. A partir desta
diretriz o Instituto Acqua, que completou 20 anos de fundação
em 1º de maio, se propôs a caminhar com a mesma essência, mas
adotando a renovação como estratégia da mais recente política de
desenvolvimento, agora consolidada em quatro estados do País.

Semeamos
conhecimento
para colher
o bem

Quem acompanha o Instituto Acqua sabe do nosso
compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade.
Já capacitamos milhares de agentes transformadores,
realizamos centenas de debates ambientais e
estimulamos o rearranjo urbano em várias cidades.

Parte do trabalho aparece de forma mais íntima, humana e
revelando pessoas impactadas por ações sob as três linhas: Acqua
Saúde, Acqua Cultura e Acqua Sustentável. Nesta edição, ampliada
e em novo formato, reportagens especiais mostram personagens
capazes de encorajar e estimular nossos sonhos. São histórias
reais, e com finais felizes, que emocionam desde a luta da menina
Thalita, que passa por acompanhamento no Centro de Reabilitação
IV, no interior da Paraíba, ao tratamento odontológico de Maria,
aposentada que sofria por não ter dentes. Tais avanços só foram
alcançados graças aos funcionários diretos e indiretos do Acqua. A
eles, e a todos que passaram pela instituição nas últimas décadas,
restam todas as homenagens e agradecimentos.
E para honrar as vidas retratadas pelas iniciativas do Acqua,
apresentamos novo projeto gráfico da revista institucional que
chega para somar à recente mudança de logomarca, novo slogan e
também nova página virtual. É a grandeza de tantos bons momentos
registrada com dinamismo, clareza e modernidade. Nossa gestão
transforma, reacende o imaginário e se mantém sócia do equilíbrio.
Nestes 20 anos nós só pensamos em trabalhar por você.
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ACQUA ASSUME
HOSPITAL REGIONAL
DE PONTA PORÃ (MS)
O Instituto Acqua, em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso
do Sul, assumiu a gestão do Hospital Regional
Dr. José Simone Netto, em Ponta Porã, desde
29 de março. A unidade atende população
de Ponta Porã e dos sete municípios da
microrregião: Amambai, Antônio João, Aral
Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete
Quedas e Tacuru que juntos perfazem uma
população de mais de 220 mil habitantes.
A modernização tem sido foco da
administração. Em 20 dias, o hospital realizou
mutirão de cirurgias eletivas que foi possível
a partir da reativação de duas salas cirúrgicas
e da chegada de três novos equipamentos de
anestesia e aparelhos para o centro cirúrgico.
No total, foram operados 261 pacientes no mês
de abril - aumento de 210% comparado ao
mesmo período praticado pela gestão anterior.
“Estamos realizando um trabalho com muita
responsabilidade e eficiência. Devolveremos
ao Estado a confiança no trabalho das
Organizações Sociais”, afirmou o diretorpresidente do Instituto Acqua, Samir Siviero.

TRÊS UPAS DA
PARAÍBA TAMBÉM
PASSAM À GERÊNCIA
DO ACQUA
O Instituto Acqua, por meio de parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba,
também assumiu nos últimos meses gestão de
três Unidades de Pronto Atendimento - UPAs:
em Guarabira, Santa Rita e Princesa Isabel. Em
soma, as três unidades são referência para 580
mil pessoas.

Publicidade
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Planet Quality (SP) Cemic (MA)
Tiragem
2 mil exemplares

A nova gestão caminha em conjunto com o
fortalecimento da instituição em demais regiões
do País e segue o modelo eficaz aplicado em
outros projetos. “O Acqua obedece os padrões
da mais alta qualidade técnica esperada para
uma gestão concreta e moderna. Vamos
oferecer serviços de urgência e emergência
com o comprometimento e respeito que cada
cidadão merece. Estamos felizes em trabalhar
somando os esforços do Governo para uma
região importante e que atende milhares de
pessoas das cidades vizinhas”, pontuou o
diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir
Siviero.

Site institucional
Agência Solare Interativa

www.institutoacqua.org.br

Revista impressa em papel couchê 70g produzido
a partir de madeira de reflorestamento
*As colunas assinadas nesta publicação não expressam necessariamente
a opinião do Instituto Acqua e são de responsabilidade de seus autores.
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MAÉCIO LIMA SOUSA, 4 ANOS, diagnosticado com TEA
e atendido no Centro Ninar; ele está matriculado em creche
municipal e já consegue interagir com abraços e olhares

T

odo mundo tem, em diferentes
níveis, algo que possa incomodar
no ambiente: um barulho
irritante, o som do atrito entre um objeto
e uma superfície, uma cor em tonalidade
excessiva, a textura de uma lixa. No filme de
terror “A Hora do Pesadelo”, a cena icônica do
personagem Freddy Krueger arranhando com
as unhas o quadro negro no pesadelo de uma
das crianças é de arrepiar.
Para uma pessoa diagnosticada com
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
qualquer estímulo no ambiente pode causar
essa mesma sensação que temos de irritação.
Isso acontece não por uma disfunção no
corpo, mas pela hipersensibilidade que não
filtra os estímulos externos, como explica
a psicopedagoga e especialista em terapia
ocupacional, Adriana Carvalho, que atende
diariamente crianças com autismo no Centro
de Referência em Neurodesenvolvimento,
Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar),
unidade de saúde gerenciada pelo Instituto
Acqua e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
no Maranhão.
“As crianças com autismo são muito
sensíveis. Tudo é exacerbado demais. O toque,
o som, não é uma disfunção auditiva, é uma
disfunção no cérebro. E estímulos imprevisíveis
assustam muito. Até o toque no corpo, a
etiqueta que incomoda numa roupa”, explica.

Som
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à
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Diagnóstico de crianças com autismo tem
aumentado no país; Centro Ninar, referência
pública no tratamento de problemas de
neurodesenvolvimento no Maranhão,
revoluciona com métodos de acolhimento e
estímulo a pacientes e familiares
Por Alberto Junior
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“

“As crianças com
autismo são muito
sensíveis. Tudo é
exacerbado demais.
O toque, o som”
INSTITUTO ACQUA

O autismo ainda é um transtorno com muitos
mistérios e perguntas a serem respondidas
pela comunidade científica. Cada diagnóstico
é feito de forma singular e específica. Entre
as principais características identificáveis
no comportamento estão as dificuldades
no contato visual, a comunicação verbal, a
interação social, além da repetição de alguns
movimentos ou na verbalização de palavras ou
frases.
Segundo dados do CDC (Center of Deseases
Control and Prevention), órgão ligado ao
governo dos Estados Unidos, existe hoje um
caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa
forma, estima-se que o Brasil, com 200 milhões
de habitantes, possua cerca de 2 milhões de
autistas.
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No Maranhão, o Centro Ninar atende, em
média, 120 crianças com autismo na faixa de
zero a sete anos, mensalmente. A unidade de
saúde conta com cinco terapeutas ocupacionais
e cinco fonoaudiólogos nos dois turnos para o
atendimento. Um diferencial no resto do país.
Segundo diretrizes do Ministério da Saúde, a
rede pública deve oferecer atendimento por meio
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que
inclui equipamentos diversos, como os Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) e também os
Centros Especializados em Reabilitação (CER).

Por ser um espectro, o autismo engloba
vários e diferentes níveis de funcionamento e
transtornos. A literatura científica mais recente
considera o que diz o Manual de Diagnóstico e
Estatística das Perturbações Mentais ou Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (DSM, sigla em inglês), classificando
o transtorno em leve, moderado ou grave,
a depender do quanto a pessoa apresenta
dependência na realização de suas atividades
básicas de vida diária, intermediárias e/ou
avançadas.

A fisioterapeuta do Centro Ninar, Rachel
Sereno, ressalta que essa é uma realidade
crescente, sobretudo no estado do Maranhão.
“A demanda vem crescendo bastante porque
mais famílias estão procurando os serviços do
Centro Ninar. Aqui no estado também existe
um Centro Especializado em Reabilitação
(CER) para atendimento a longo prazo e
sempre recomendamos a continuidade do
tratamento. Lá, já são mais de 400 crianças
sendo atendidas”, pontua.

A criança com autismo - a maioria meninos recebe o diagnóstico com base no DSM-5, como
explica a psicopedagoga Adriana Carvalho.
“O atraso na fala é a principal preocupação
e algumas crianças podem até apresentar um
desenvolvimento normal. Já outras crianças
começam a falar depois dos 10 anos. É como se
estivessem numa casca”, exemplifica.

ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO
São as famílias que primeiro observam a
necessidade do tratamento. Foi assim com
Maécio Lima Sousa, 4 anos, diagnosticado
com TEA e atendido no Centro Ninar. A mãe,
Maria Antônia Lima Silva, 24 anos e natural
da cidade de Magalhães de Almeida (distante
403,5 km da capital maranhense), comentou
que, na fase dos dois anos, o menino tinha
algumas características curiosas.
“Ele organizava tudo e enfileirava objetos.
Achei que era um comportamento parecido
comigo, e também não falava ainda nenhuma
palavra. A minha cunhada, que é professora de
educação infantil, foi quem suspeitou que tinha
algo diferente”, diz.
Um dia, Maécio teve febre e foi consultado
por uma pediatra da cidade. A médica
perguntou se ele não reclamava das dores e se
já falava. “Foi quando meu marido falou que
suspeitava do transtorno do autismo e a médica
orientou levar o mais rápido possível para um
especialista. Quando chegamos em casa eu
perguntei a ele por que tinha falado aquilo e
ele pediu para eu ler informações na internet.
Quando fui lendo sobre as características
foi um choque para mim. Chorei bastante
e rapidamente procurei ajuda médica para
consultar meu filho”, desabafou a mãe.
INSTITUTO ACQUA
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”

“Quando fui lendo sobre as características foi um choque para
mim. Chorei bastante e rapidamente procurei ajuda médica”

TRATAMENTO
A primeira consulta para o tratamento
do transtorno é feita com um neuropediatra
ou fonoaudiólogo que vão examinar as
disfunções cognitivas. O diagnóstico definitivo
é apresentado por um neuropediatra ou
neuropsiquiatra por meio de um exame de
eletroencefalograma e aplicação de questionário
com perguntas sobre o perfil da criança com
TEA.

consegue interagir com abraços e olhares para
outras pessoas, superando o mito de que a
criança autista não expressa nenhum tipo de
emoção.

essa seletividade alimentar. É uma conquista
constante de aproximação de sabores e sentidos
e isso se torna uma experiência desafiadora e
estimulante também para os pais.

“No dia do autismo eu fiz um bolo com o
símbolo da campanha e registrei umas fotos.
Como eu sabia que ele não comia bolo, fiz um
prato para mim. Ele pegou da minha mão e
começou a comer. Essas pequenas coisas que
podem parecer comuns são um grande avanço”,
disse a mãe do menino.

“Eu reorganizei minha vida para cuidar do
Maécio. Uma vez por mês venho a São Luís e
fico uma semana para tratamento. A terapeuta
sugeriu alguns sites e livros específicos para
aprender mais e é importante quando a gente
pode trocar relatos com outras mães”, finaliza
Maria Antônia.

MUNDO EM DESCOBERTA

AUTISMO EM FOCO

No Centro Ninar é feito um plano de
atendimento específico para cada criança, de
acordo com as especificidades de estimulação.
Os pais são orientados a dar continuidade às
atividades em casa, com uma meta de evoluções.
“Acompanhar a oralização da criança, se ela
consegue se relacionar melhor, proporcionar
atividades sensoriais e jogos pedagógicos, tudo
isso vai ajudando bastante no tratamento”,
informa Leilian.

A psicopedagoga Patrícia Carvalho destaca
que cuidar de uma criança com autismo é
uma experiência sensorial estimulante para
todo mundo. “Essas crianças têm capacidade
de seguir regras e limites. Porém, é preciso
reaprender a como lidar com elas devido as
especificidades do transtorno. Por exemplo,
uma criança com autismo quando tem dor de
barriga pode não se expressar com palavras e
se jogar no chão. Aquela foi a forma que ela
encontrou para comunicar um desconforto”,
explica.

Maécio, aos 4 anos, é um exemplo de
superação no tratamento. O menino está
matriculado em uma creche municipal e

Outra questão é a alimentação. Existem
casos de crianças que só conseguem comer um
tipo de comida e é preciso orientar e adequar

O dia 2 de abril é dedicado mundialmente
às atividades de conscientização do autismo.
A data foi criada em 2007 pela Organização
das Nações Unidas (ONU), com o intuito de
alertar as sociedades e governantes sobre o
transtorno, ajudando a derrubar preconceitos.
No mês de abril foram realizadas atividades
alusivas à data no Centro de Referência
em Neurodesenvolvimento, Assistência e
Reabilitação de Crianças (Ninar), no Hospital
Macrorregional Tomás Martins e no Hospital
Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson
Lago, todas unidades gerenciadas pelo Acqua
em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão.

Leilian Carneiro, terapeuta ocupacional e
especialista em Psicopedagogia, explica que
o tratamento inicial tem como foco ajudar
as famílias a se comunicar com as crianças
e a aplicação de atividades e estímulos de
condicionamento para que elas cumpram
atividades básicas. As mães geralmente chegam
bastante fragilizadas com o diagnóstico e é
realizado um momento de escuta e acolhimento.
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Conexão
Além da

SAÚDE

Parto humanizado é realidade na maternidade do Hospital Regional de
Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e transforma a experiência de gestantes
a partir de acompanhamento multiprofissional
Por Camila Kaveski

Fotos: Bárbara Colla
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O

sonho e desejo em se tornar
mãe surgem ainda na infância
na vida de muitas mulheres.
Com a autônoma Lucilene Prezzi não
foi diferente. Quando brincava com
as bonecas, idealizava como seria a
maternidade real. Já na fase adulta,
aos 30 anos, ela sentiu que era o
momento certo e se preparou com
o marido João Carlos Camboias.
Ao descobrir que estava gestante,
iniciou a jornada para conseguir
ter um parto normal humanizado
na cidade de Ponta Porã, no Mato
Grosso do Sul, fronteira com a
cidade de Pedro Juan Caballero, no
Paraguai. Lucilene conta que passou
por vários médicos obstetras,
mas que a cada consulta vinha a
frustração e o desencorajamento ao
parto normal.
“Ter
um
parto
normal
humanizado no Brasil é uma luta,
pois o sistema das cesáreas está
enraizado. Se eu não tivesse buscado
e sido tão bem acompanhada pelas
enfermeiras obstetras provavelmente
teria virado mais uma cesariana.
Hoje em dia querer ter um parto
normal é visto como espanto.
Diziam que eu era louca em querer
ter filho de parto normal”, conta.

De acordo com dados da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e UNICEF, o Brasil é o
segundo país com a maior taxa
de cesáreas do mundo. O estudo
mostra que no ano de 2018 o índice
geral de partos cesárea no Brasil
foi de 55,5%, sendo que, no setor
privado, este número ficou em torno
de 88%. Estima-se que a proporção
de cesáreas necessárias por motivos
médicos seja entre 10% e 15%.
Após várias tentativas frustradas,
a autônoma recebeu indicação de
um médico para que fosse procurar
a maternidade do Hospital Dr. José
de Simone Netto. Prontamente
ela e o marido foram conhecer a
maternidade em busca do parto
normal humanizado.
“Fomos procurar a maternidade
e conhecer a estrutura e as
enfermeiras obstetras. Na hora
tivemos uma sintonia com a
coordenadora da maternidade,
que nos recebeu e convidou para
um evento de amamentação. Fui
adquirindo confiança, li vários
livros sobre parto. Quando chegou
a hora, estava pronta para receber
meu filho. Assim que ele nasceu

colocaram no meu colo para ficar
barriga com barriga, não houve
episiotomia, tudo foi de forma
natural e respeitosa”, relatou.
Lucilene ainda lembra com
carinho sobre o momento de
calmaria e conexão durante o
procedimento
natural.
“Não
tiveram pressa alguma para cortar
o cordão umbilical. Esperaram
ele parar de pulsar sozinho, todo
sangue que ainda estava no cordão
foi para o João Otávio como uma
vacina de nutrientes tão importantes
para a saúde dele, e assim meu filho
permaneceu conectado à placenta
até estar respirando bem. O pai
cortou o cordão quando ele já
estava pronto para viver aqui fora”.
João Otávio Prezzi Cambóias
veio ao mundo na maternidade do
Hospital Regional de Ponta Porã,
sob luz de penumbra, ao som de
músicas relaxantes escolhidas pela
mãe, pesando 3.100 kg com 50 cm.
O menino teve o contato pele a pele
com a mãe, hora de ouro e corte
de cordão tardio que são diretrizes
preconizadas pelo Ministério da
Saúde.
COMEMORAÇÃO após nascimento de João Otávio;
pais Lucilene e João Carlos ao lado da equipe médica.

REFERÊNCIA E ESTRUTURA
A maternidade do Hospital
Regional Dr. José de Simone Netto
– unidade que é mantida sob
administração do Instituto Acqua
e Secretaria de Estado da Saúde do
Mato Grosso do Sul - é referência
em parto humanizado na fronteira
do Brasil com o Paraguai. O setor
conta com nove enfermeiros
obstetras, três salas de parto
equipadas com medidas de alívio de
dor, bolas de pilates, banqueta para
parto vertical, duchas grandes para
banhos quentes, som ambiente,
barras de apoio e treinamentos
constantes sobre humanização.
A enfermeira obstetra, Dyolla
Grance, explica que a unidade
busca realizar todos os protocolos
estabelecidos pelo Ministério da
Saúde e principalmente respeitar as
mulheres.
“Treinamos os enfermeiros
obstetras para o parto vertical na
banqueta, que pode ser usada no
chão ou sobre a cama. Ela possui um
design especial do assento, permite
total conforto para a parturiente,
ao mesmo tempo em que o cóccix
e ossos da bacia ficam livres. Nesta
técnica a parturiente consegue
conduzir melhor o parto. Assim que
o bebê sai, ele vem para os braços da
mãe. O pai também pode ficar mais
próximo e envolver-se mais, já que
ele pode se sentar atrás da mulher,
abraçando-a pelas costas. Aqui a
mulher tem voz e valorização, ela
pode parir como preferir”, disse.
A média mensal da maternidade
do Hospital Dr. José de Simone
Netto é de 120 partos, desses,
aproximadamente
70%
são
normais e 30% cesarianas. O
Hospital é credenciado pelo projeto
Rede Cegonha, programa do
Sistema Único de Saúde (SUS) que
propõe a melhoria do atendimento
às mulheres durante a gravidez,
parto e o pós-parto, e também ao
recém-nascido e às crianças até dois
anos de idade.
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“Realizei meu sonho do parto
normal humanizado através do SUS
e das excelentes profissionais da
maternidade do Hospital Regional
de Ponta Porã. Fui muito bem
tratada desde o momento que
cheguei até a saída do hospital.
Graças a profissionais que abraçam
a causa do parto humanizado, na
rede pública foi o lugar onde me
senti segura e confiante para trazer
meu filho ao mundo, houve respeito
ao meu corpo, respeito ao meu filho,
respeito ao meu tempo de parir
naturalmente”, contou emocionada
Lucilene.

As palestras têm o objetivo de
capacitar todos os colaboradores da
unidade sobre parto humanizado e
amamentação.
O psicólogo da unidade, Gabriel
Flores, ressaltou a importância do
atendimento e respeito ao parto
humanizado.
“Precisamos
ter
respeito a toda complexidade de
uma gestação, é necessário dar
apoio a essa mulher, para que ela
consiga enfrentar todas as fases do
parto. A complexidade da gestação
explica o seu significado para a
experiência humana, a vivência

“Diziam que eu era louca em
querer ter filho de parto normal”
As terapias alternativas estão
atraindo as gestantes que buscam
o parto normal humanizado na
região. A maquiadora Jéssica
Ayala de Souza, 27, buscou a
equipe da maternidade do Hospital
Regional após não ter encontrado
maternidades que ofereçam esse
tipo de atendimento. A partir de
vasta pesquisa e recomendações
de amigos, Jéssica foi conhecer a
equipe.
“Antes mesmo de pensar em ter
filho, eu já sonhava com o parto
humanizado. Pesquisei muito, mas
fiquei triste porque aqui na cidade
e região da fronteira não tinha
nenhum serviço especializado em
humanização do parto, uma vez
que a maioria fazia cesariana, o
que me entristeceu muito. Até que
conheci a equipe da maternidade do
HR de Ponta Porã, e me surpreendi
com o excelente trabalho que está
sendo desenvolvido”, contou.
A maternidade iniciou no mês de
março de 2019 um ciclo de palestras
que são pré-requisitos para o
credenciamento ao projeto Hospital
Amigo da criança. A unidade
pretende pleitear a ação para trazer
mais recursos à população e criar
um banco de leite e melhorias.

INSTITUTO ACQUA
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plena desta fase só traz benefícios
para a mãe e o bebê”, ressalta.
“Desde o momento que cheguei
à maternidade fui muito bem
assistida. As enfermeiras, muito
atenciosas, me auxiliavam o tempo
todo. Recebi massagem, fiquei do
jeito que me sentia confortável,
caminhei no solário para ajudar na
evolução do parto, utilizei a bola de
pilates, além dos banhos quentes.
Foi muito mais do que eu sonhei,
pude realizar o meu sonho de ter o
parto humanizado na cidade em que
moro”, relatou emocionada Jessica
Ayala. O filho dela, Saulo Matheus
de Souza Benites, nasceu através de
parto natural vertical na banqueta,
ao som de músicas ambiente e meia
luz.
A pediatra Patrícia Caetano, que
acompanha todos os procedimentos
de pós-partos dentro do centro
cirúrgico, ressalta o incentivo ao
parto normal humanizado. “Sempre
recomendamos o parto normal
humanizado, porém as cesáreas são
feitas quando há uma indicação
médica precisa e se houver risco
para a mãe ou para o bebê. Fora
isso, o parto natural é sempre o
mais indicado”, completa.

SAÚDE

SuperAÇãO

Conheça a história do agente administrativo Fernando de Santos Gomes, 34 anos, pessoa com deficiência
contratado pelo Instituto Acqua que tem feito a diferença em unidade de saúde do Maranhão

E

Por Alberto Junior

m novembro do ano passado, o cadeirante
Fernando de Santos Gomes, 34 anos, viu
surgir uma nova oportunidade profissional
quando foi informado sobre o processo seletivo do
Instituto Acqua para pessoas com deficiência (PCD)
nas unidades de saúde gerenciadas no Maranhão.
Contratado pela empresa, o maranhense presta
serviço como agente administrativo do Serviço
de Arquivo Médico da Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão, a MACMA.
Fernando é o primeiro profissional com
deficiência que atua na equipe do arquivo da
unidade de saúde. A cadeira de rodas não é
empecilho para o exercício profissional. De
segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, o registro de
ponto do funcionário é atualizado sem atrasos,
a não ser quando o dia amanhece nublado ou
chuvoso. “Porque eu venho na própria cadeira de
rodas para a maternidade, já que eu moro aqui
mesmo no bairro, a 500 metros de distância. No
dia que chove eu aviso para não ter prejuízo e a
equipe compreende”, explica.

conta Fernando.
Antes de ser contratado pelo Acqua, o agente
administrativo foi operador de caixa e cobrador de
empresa de ônibus. Atividades de contato direto
com o público que deram a ele popularidade.
“Quando cheguei aqui o pessoal já me conhecia
de minhas outras atividades no supermercado e
no transporte coletivo. Agora sou conhecido por
ser funcionário da MACMA”, disse.

ROTINA NO ARQUIVO
Luvas e máscaras estão entre os equipamentos
individuais que garantem proteção contra
fungos e ácaros no ambiente do arquivo, onde
estão armazenados milhares de documentos que
registram todos os atendimentos realizados na
unidade de saúde. Entre consultas e internações,
todo mês, mais de 3 mil pessoas são acolhidas na
MACMA e o controle dessa movimentação é feita
pelo prontuário, como explica a bibliotecária
e coordenadora do Serviço de Arquivo Médico
(SAME) da unidade, Luzia de Sá Magalhães.

Compreensão, aliás, é um exercício que se
tornou aprendizado e troca entre os colegas do
setor onde ele trabalha e que, nos pequenos gestos,
vão aprendendo a lidar com a acessibilidade
atitudinal, mudança de atitude que gera
acolhimento e respeito às pessoas com deficiência.
O cadeirante nasceu com má formação congênita
dos membros inferiores.

“Nosso foco é o prontuário. Ele é o documento
onde são registrados todos os atendimentos da
paciente e intercorrências. Uma vez que a gestante
é internada ou atendida ela recebe um número de
cadastro. Se a paciente retornar 10 anos depois, o
prontuário dela voltará novamente e atualizado,
inclusive as pacientes que são acompanhadas no
pré-natal”, explica.

“Já nasci assim, não me tornei deficiente. Aqui
fui bem acolhido. Aceitação não é me dar tudo
pronto, é me deixar à vontade para ser tratado
como igual e essas pequenas coisas fazem a
diferença. Por exemplo, alguém pegar um copo
d’água para você porque acha que você tem
dificuldade em fazer isso sozinho. Sempre fui de
expor as minhas capacidades e falar o que eu
posso fazer e meus limites sem que isso fosse uma
questão de superioridade minha ou dos outros”,

O setor existe na maternidade há mais de 20
anos. Diariamente, a equipe organiza as agendas
de atendimento e encaminha os prontuários de
pacientes que vão ser internados. Existem duas
modalidades de atendimento: as internações e
o ambulatório. O primeiro atendimento é na
urgência e emergência. Após o registro na admissão
e atendimento médico é feito o prontuário, que
vai da admissão ao centro cirúrgico, enfermaria
até a alta da paciente.
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OPORTUNIDADE
Fernando ocupa um espaço de direito
adquirido por ele e mais outras 14
pessoas com deficiência contratadas pelo
Instituto Acqua para a Maternidade
de Alta Complexidade do Maranhão gerenciada em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde. São pessoas com
diferentes deficiências e que contribuem
na convivência em diversidade e um novo
olhar sobre especificidades não percebidas
pelas outras pessoas.
Para o diretor-presidente do Instituto
Acqua, Samir Siviero, a inclusão de
pessoas com deficiência no mercado
de trabalho vai além do cumprimento
da obrigação de leis trabalhistas. “O
Acqua vem ocupando novos espaços em
vários estados do Brasil. A instituição
tem como missão a valorização
social das pessoas, e garantir que
nos ambientes onde o instituto atua,
especialmente nas unidades de
saúde, é imprescindível contar com
a colaboração e presença de pessoas
diversas”.
Sobre o que é ser diferente e como
lidar com o preconceito, Fernando
define: “Ando de joelhos. Sei que
é diferente para a maioria das
pessoas e procuro entender os dois
lados. Já vi reações diversas, mas
também não posso considerar
que todo olhar estranho está
relacionado a isso. Se for achar
que tudo é preconceito eu vou
ter problema em conviver com
muita gente”, conclui.

“

“Aceitação
não é me dar
tudo pronto,
é me deixar à
vontade para
ser tratado
como igual”
INSTITUTO ACQUA
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20 anos
você

SAÚDE

por

Da área ambiental a gestão de importantes equipamentos de saúde, Instituto
Acqua completa duas décadas chegando a quatro estados e 12 cidades; várias
frentes de iniciativas já impactaram milhões de pessoas

M

Por Bruno Bocchini

Mais de 170 mil horas. Esse é o tempo que
o Instituto Acqua investiu em projetos até o
mês de maio, período em que completou 20
anos de fundação. Qualidade, transparência e
compromisso com a população seguem como
padrão do trabalho idealizado em consonância
com os órgãos públicos municipal, estadual
e federal, além de importantes instituições e
empresas privadas. O resultado chegou a cinco
cidades do Maranhão, quatro na Paraíba, uma
no Mato Grosso do Sul e duas em São Paulo. E
esse percurso, longo, merece ser compartilhado.
Fundado em 1º de maio de 1999, o Acqua
teve como primeira sede o Parque Milton
Marinho de Moraes, em Ribeirão Pires
(SP). No local, o Instituto criou o Centro de
Referência Ambiental, firmando-se no Terceiro
Setor nacional com programas socioambientais
e de qualidade urbana. Quatro anos mais tarde,
foi reconhecido como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público). Promoção
de seminários sobre saneamento básico e
discussões de instâncias e fóruns regionais
sobre causas ambientais eram atividades
que o Instituto Acqua consolidava. Na área

INSTITUTO ACQUA

ambiental, ocupou protagonismo em várias
pautas, sendo vice-presidente do Sub-Comitê
de Bacias Billings Tamanduateí; Membro
do Comitê de Bacias do Alto Tietê; Membro
Titular do Conselho de Gestão e Saneamento
Ambiental de Santo André; Membro Titular
do Conselho Municipal de Meio Ambiente de
Ribeirão Pires; Membro Titular do Conselho
de Cultura de Ribeirão Pires; Membro
do Conselho Municipal de Urbanismo e
Habitação de Ribeirão Pires; Representante
da Sociedade Civil no Conselho Consultivo do
Consórcio Intermunicipal do ABC e da Região
Metropolitana de São Paulo.
A partir de atividades de imunização e
formação de agentes de saúde que orientavam
a população em campanhas sobre o Aedes
aegypti, o Acqua acessava o segmento da saúde.
Em 2013, a instituição se qualificou como OSS
(Organização Social de Saúde) em diversas
esferas governamentais, foi reconhecida e
credenciada para participar de editais em vários
estados e municípios do Brasil. O trabalho, até
então focado em sustentabilidade, rearranjo
e mobilidade urbana, práticas esportivas,
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Foto: Johney Tavares

INSTITUTO ACQUA

21

ABR | MAI

GRANDES ARTISTAS já passaram pelo auditório
do Instituto Acqua em Santo André (SP); na
imagem, Bocato durante especial de Jazz

SAÚDE
CURSOS com várias temáticas ambientais são promovidos
pelo Acqua; Clube da Jardinagem reúne comunidade local

São Paulo e ABC Paulista.
“Os arranjos criativos geram a
possibilidade de inclusão cultural,
digital e social, além de geração de
renda. É um modelo de tecnologia
social que pode ser replicado
por todo o Brasil. O VilaMundo
desempenha esse papel e conta com
o importante apoio do Acqua”,
comenta Dimenstein.

educacionais e sociais, ampliou para
mobilização de serviços em saúde.
Nos programas que desenvolveu,
o Instituto promoveu parcerias
com poderes público e privado,
universidades, empresas e fundações
para
implementar
programas
de saúde, sociais, educacionais,
culturais e ambientais. O mote
do desenvolvimento sustentável,
política inaugural da instituição
e que fortaleceu a marca ao longo
do tempo, segue até hoje como
revolucionária. “O Acqua construiu
uma imagem sólida por traduzir os
problemas da população regional e
levar essas questões para o debate,
para a política. Com ênfase em
promover a cidadania da forma
mais visceral, bem como a qualidade
urbana e social, entendo que a
instituição deixou um grande legado
para o ABC Paulista. Mais do que
isso, foi a faísca para criar políticas
públicas mais eficientes e próximas
dos anseios das comunidades”,
opina Ronaldo Querodia, diretor
do Instituto Acqua e figura central

para a expansão da entidade.
O ano de 2014 demarcou
período de grande mudança. A
instituição transfere sua sede para
a cidade de Santo André e, dois
anos depois, fideliza os serviços em
imóvel mais amplo e estruturado
para receber projetos culturais e
educacionais. É neste espaço que
surgiram importantes iniciativas
do Acqua como a Feira Vegana do
ABC, considerado o segundo maior
evento do segmento na região
metropolitana de São Paulo, além
do Bazar VilaMundo de economia
criativa, que incentiva artesãos,
pequenos produtores e artistas
regionais, bem como cursos de
várias áreas (confira o infográfico
nesta reportagem). A inauguração
da sede cultural, em 2017, contou
com a presença do jornalista
Gilberto Dimenstein, idealizador
do portal Catraca Livre - que se
tornou parceiro do Acqua diante
da iniciativa VilaMundo - uma
plataforma que mapeia roteiros
culturais gratuitos e/ou baratos em

Nos últimos três anos, o
estímulo à economia criativa,
empreendedorismo e a valorização
da música brasileira marcaram as
programações culturais do Instituto
Acqua, inclusive com parceria da
Rádio Brasil Atual e o programa
“Hora do Rango”, que realizou
edições ao vivo direto do auditório
do instituto. O local recebeu
diversos artistas como Andreas
Kisser, guitarrista da banda
Sepultura, Kleber Albuquerque,
Nômade Orquestra, Lurdez da
Luz, Everson Pessoa, Bocato, Duda
Neves, Juçara Marçal, Kiko Dinuci,
Suzana Sales, Marcia Cherubin,
João Cristal, Michel Freidenson e
outros.

EXPERIÊNCIA EMBLEMÁTICA
Em cinco cidades maranhenses,
administrando cinco maternidades,
um
centro
odontológico,
um centro de referência em
neurodesenvolvimento,
cinco
hospitais e uma casa de apoio a
crianças com microcefalia, o Acqua
também acaba de completar quatro
anos no Maranhão. A gestão
realizada no estado é uma das
experiências mais emblemáticas na
história do Instituto ao longo de
seus 20 anos. O acesso a serviços
de qualidade e a humanização do
atendimento se tornaram marcas de
um trabalho que prioriza as pessoas

e investe na melhoria contínua de recursos
e profissionais. “Nós provamos, junto ao
Governo, que é possível mudar a realidade
da saúde pública a partir do esforço político,
da capacidade de realizar atendimentos de
excelência, desde uma consulta médica
até uma cirurgia de alta complexidade. O
olhar do Acqua para as pessoas, para o
compromisso, tem feito a diferença. Todos
reconhecem”, destaca Paula Assis, diretoraexecutiva do Instituto Acqua e responsável
pelas unidades do Maranhão.
O trabalho realizado pelo Acqua
no Maranhão conferiu à instituição
credibilidade em projetos de saúde. Nos
últimos seis meses, os estados da Paraíba e
Mato Grosso do Sul creditaram confiança
na gestão do instituto. Em dezembro do
ano passado, o Acqua inaugurou junto à
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
um Centro Especializado em Reabilitação
do Tipo IV na cidade de Sousa, a mais
de 400km da Capital. Desde março, três
Unidades de Pronto Atendimento do estado
também passaram a ser administradas pelo
instituto - mesmo período em que assumiu
o Hospital Regional de Ponta Porã (MS).
A expectativa é que a instituição somatize
força para ampliar serviços para mais
regiões em curto prazo. “A expansão surge
no melhor momento do Acqua. É a fase que
consolidamos um trabalho respeitado pelos
gestores públicos e elogiado pela população.
Esse trabalho não para e vamos conquistar
ainda mais projetos. A história revela a
credibilidade que o Acqua adquiriu e o
fortalecimento das ações implementadas”,
afirma Samir Siviero, diretor-presidente do
Acqua.

SEMINÁRIOS para debater saneamento e rearranjo
urbano foram marcas da gestão

Veja em quais áreas o Acqua atua e faz gestão:
4 estados e12 cidades
MARANHÃO

São Luís
Maternidade Nossa Senhora da Penha
Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão
Maternidade Benedito Leite
Complexo Hospitalar Infantil Dr. Juvêncio Mattos
Centro de Referência em Neurodesenvolvimento,
Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar)
Casa de Apoio Ninar
Unidade de Especialidades Odontológicas (Sorrir)
Hospital de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira
Colinas - Maternidade Humberto Coutinho
Balsas - Hospital Regional de Balsas
Pinheiro - Hospital Dr. Jackson Lago
Santa Inês - Hospital Macrorregional Tomás Martins

PARAÍBA

Sousa - Centro Especializado em Reabilitação CER IV
Guarabira - Unidade de Pronto Atendimento
UPA Guarabira
Princesa Isabel - Unidade de Pronto Atendimento
UPA Princesa Isabel
Santa Rita - Unidade de Pronto Atendimento
UPA Santa Rita

MATO GROSSO DO SUL

Ponta Porã - Hospital Regional Dr. José de Simone Netto

SÃO PAULO

“O Acqua construiu uma imagem sólida por traduzir os problemas
da população regional e levar essas questões para o debate”
INSTITUTO ACQUA
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Franco da Rocha - Assistência em saúde para cinco
penitenciárias
Santo André - Gestão nas áreas da Cultura,
Sustentabilidade, Educação e Social
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Divi
dirpara

SAÚDE

Somar
Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do
Maranhão fortalece relação de amor entre mães e bebês
Por Glauber Dias

do Banco de Leite aprendi que o
leite materno é o melhor alimento
para um bebê. Vivo chamando as
outras mães para conhecerem o
espaço”, conta.
A história de Lana se confunde
com a mãe das gêmeas Raielle
e Raynara, Lindenete Gomes.
Após um período em que as filhas
permaneceram na UTI Neo, ela
acompanha as recém-nascidas na
Unidade de Cuidado Intermediário
Neonatal Canguru (UCINCa), onde
são estimulados o vínculo materno
e o desenvolvimento completo do
bebê.
Lindenete
também
ressalta
os cuidados recebidos da equipe
do Banco de Leite. “Eu amo
amamentar. Tenho o maior prazer
em ver minhas filhas no meu peito.
O carinho que o Banco de Leite me
deu, assim como todo afeto que a
equipe do hospital tem com a gente,
me fez querer ficar sempre mais
perto de minhas filhas”, expressou
sorridente.
Lana e Lindenete fazem parte das
1.718 mães atendidas pelo Banco de
Leite da MACMA nos três primeiros
meses deste ano. No primeiro
trimestre foram beneficiados 334
bebês. Em 2018, foram realizados
6.708 atendimentos gerais. O
Banco de Leite foi abastecido com
979,680 litros de leite humano.

após realizar todo o pré-natal na unidade
especializada em gestações de alto risco e que
demandam acompanhamento especializado.
Primeira filha do casal, Rana nasceu prematura,
inspirando cuidados e permanece internada na
UTI Neonatal.

A técnica que as duas mães
relatam é desempenhada pela
equipe coordenada pela enfermeira
Irenildes Rodrigues, supervisora
do Banco de Leite. Ao lado de
duas enfermeiras e 10 técnicas
de
enfermagem,
diariamente,
ela explica a forma correta para
amamentação e os benefícios desse
ato tanto para a mãe como para o
bebê.

“Todos os dias faço esse trajeto ao Banco
de Leite. Quando não vou pela manhã, vou
à tarde. Já compreendi que preciso estimular
essa produção do leite para quando puder
amamentar minha filha. Com o acolhimento

Para completar o estoque, o
Banco de Leite ainda realiza a coleta
externa. Doadoras cadastradas
recebem orientação sobre a forma
correta de ordenha e a cada sete

MATERIAL COLHIDO fica em repouso por 48h até que seja
realizado teste laboratorial para validar o consumo humano

C

om passos firmes e aguardando ansiosa
o momento de amamentar seu filho, Lana
Simone Gaspar, 33 anos, moradora do Parque
Jair, no município de São José de Ribamar, área
da região metropolitana da grande São Luís
(MA), caminha todos os dias pelo corredor
principal da Maternidade de Alta Complexidade
do Maranhão (MACMA) se deslocando da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)
ao Banco de Leite da unidade. No local, ela
vai estimular a produção de leite. Lana deu à
luz à pequena Rana Vitória, em 21 de janeiro,

Foto: Johney Tavares
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dias a equipe de coleta vai à casa
da doadora e recolhe o material.
Durante a visita, a enfermeira realiza
uma consulta aos bebês verificando
tamanho, peso, como está a sucção,
entre outros aspectos dos recémnascidos. Só este ano já foram
visitados 369 domicílios. Durante o
ano de 2018, 1.630 crianças foram
beneficiadas com o leite materno do
Banco de Leite da MACMA, que é
gerenciada pelo Instituto Acqua e
Secretaria de Estado da Saúde (SES).

CUIDADOS
Seguindo as normas de coleta e
processamento preconizadas pelo
Ministério da Saúde, de janeiro
até março foram recolhidos 234
litros de leite humano e 175 litros
pasteurizados distribuídos para
UTI. “Esse leite materno serve para
os bebês que estão na UTI Neonatal.
É um ganho muito importante para
cada bebê internado”, mencionou
Irenildes.
Quando o leite chega ao Banco de
Leite é dado um tratamento técnico
no material. Ele passa por processos
onde é verificada a qualidade. Antes
de ser pasteurizado, a bioquímica
verifica, entre os vários aspectos,
se há presença de sujidades para,
só então, ser iniciado o processo
de pasteurização. Caso a acidez do
leite exceda 8, a carga bacteriana
é muito grande. “Quando isso
ocorre está indicando que ele não
foi coletado dentro dos parâmetros

desta vez, térmico. Ele permanece
durante 30 minutos em uma
estufa a uma temperatura de 62,5º
C. Logo após, ele é retirado e
amostras são submetidas a exames
microbiológicos.
O
material
permanece em repouso por 48 horas
e finalizada essa fase é realizado
o último teste laboratorial para
comprovar que ele está liberado
para consumo humano, sem
oferecer riscos ao bebê.

GANHOS
A nutricionista Patrícia Almeida
explica que nenhuma fórmula
desenvolvida
em
laboratório
conseguirá se igualar ao leite
materno. “No leite materno
temos a melhor gordura, a melhor
proteína, o que há de melhor para
o bebê. Tudo que poderá fazer a
criança crescer de forma saudável.
Dessa forma, as mães precisam
compreender que ele tem que ser
único alimento até o sexto mês da
criança”, detalha.
Os benefícios da amamentação
não se restringem aos bebês. Ao
amamentar a mãe pode retardar
nova gravidez, evitar câncer de
útero e ovário, osteoporose,
hipertensão e ainda diabetes com a
amamentação.
As ações na MACMA seguem
linha de gestão desenvolvida
pelo Instituto Acqua em todas
as unidades de saúde buscando

“O carinho que o Banco de Leite me deu me fez
querer ficar sempre mais perto de minhas filhas”
de qualidade e nem conservado da
forma correta. Se não mantiver a
qualidade no domicílio, ele não
serve para pasteurização. Por isso,
orientamos as mães para manter o
leite sempre dentro do congelador”,
explica Irenildes.
Após essa verificação, o leite
passa por mais um processo,
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sempre a prestação de um serviço
de excelência com atendimento
humanizado. No estado do
Maranhão existem quatro Bancos
de Leite, o da MACMA, no Hospital
Universitário Materno Infantil, do
Governo Federal, e nas cidades de
Imperatriz e Caxias.

Sorrir

MARIA SANTANA, 76 ANOS,
sofria com dores, baixa autoestima e
não sorria

(ATM), podendo levar à disfunção
temporomandibular (DTM), o que
causa dores orofaciais como as
dores de cabeça, na região próxima
ao ouvido, na mastigação ou nos
movimentos da boca e tontura.

é o melhor remédio

A ausência de um dente
pode ainda causar problemas de
sensibilidade. “Isto acontece porque
o dente que deveria tocar o faltante
acaba descendo sem o apoio do
seu par na parte inferior, deixando
sua raiz exposta e também sujeita à
cárie”, afirma o diretor do Sorrir.

Quase 39 milhões de brasileiros sofrem com a perda total
ou parcial dentária, destes, um em cada cinco tem entre 25
e 44 anos; maranhense conta como resgatou a autoestima
após tratamento via rede pública
Por

Michelly Cyrillo

“As pessoas não têm ideia do que
é ficar sem os dentes. A gente fica
com dor na boca, no pescoço e não
consegue comer direito. Meu sonho
era morder uma maçã novamente
e acabar com as enxaquecas”, diz
Maria Santana.

A

ausência parcial ou total de
dentes gera problemas estéticos
tão profundos que podem levar o
indivíduo à depressão, além de afetar
diretamente a fala, a mastigação
e causar doenças estomacais.
“Se as pessoas soubessem como
dói e envergonha ficar banguela,
cuidariam melhor dos seus dentes”,
relata a aposentada Maria Santana
Souza da Rocha, 76 anos, moradora
de São Luís, no Maranhão.
Dores de cabeça, musculares e
até mesmo problemas estomacais,
cardíacos, pulmonares ou nos
rins podem ser ocasionadas por
mastigação incorreta devido à
ausência de dentição ou mesmo
infecções dentárias.
“Muitas vezes as pessoas não
relacionam o problema bucal
com as doenças que estão sendo
diagnosticadas ou em tratamento.

Foto: Johney Tavares

Em casos mais graves de infecção,
por exemplo, a bactéria instalada
na cavidade bucal pode se deslocar
para outras regiões do corpo. E
esse deslocamento gera problemas
no fígado, pulmão ou coração.
Diversos órgãos podem ficar
comprometidos”, explica o diretor
da Unidades de Especialidades
Odontológicas
do
Maranhão
(Sorrir), Fabrício Saraiva.

que as pessoas mastiguem apenas
de um lado. Isso mexe com toda a
região da cabeça e gera disfunção
crânio-facial ou mandibular. Por
isso é comum enxaquecas, fortes
dores na região da mandíbula e
nos músculos do pescoço. Além
do alimento não ir totalmente
triturado para o estômago, podendo
gerar problemas em todo sistema
digestório”, pontua Saraiva.

Cerca de 39 milhões de brasileiros
sofrem com a perda total ou parcial
dentária, destes, um em cada cinco
tem entre 25 e 44 anos. Os dados
do estudo Percepções Latinoamericanas sobre Perda de Dentes e
Autoconfiança, feito pela Edelman
Insights, em 2018, revela ainda que
perder os dentes é o segundo fator
que mais prejudica a qualidade de
vida de pessoas entre 45 e 70 anos.

A arcada dentária se realinha
para cobrir a funcionalidade de
dentes perdidos. O especialista
explica ainda que a ausência de
um único dente pode ser capaz de
causar mudanças na posição dos
outros dentes por conta do espaço
que fica vazio na arcada. Essa
alteração pode gerar trauma na
mastigação por contato inadequado
entre os dentes e também alterações
na articulação temporomandibular

“A ausência de dentes faz com
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A aposentada conseguiu apenas
em 2018 colocar as próteses superior
e inferior. “O Sorrir mudou a minha
vida. O tratamento foi rápido e
em poucos meses já estava com os
dentes. As dores foram acabando
e a adaptação foi rápida. Não
imaginava sentir esse bem estar de
novo na minha vida. Além de estar
me sentindo linda”, garante Maria.
Outro agravante da falta de
dentes são os problemas sociais
e emocionais. Dados de pesquisa
colhida pela Edelman Insights
mostram que 52% dos participantes
perderam os dentes e tiveram,
por consequência, a aparência
prejudicada. Isto porque a falta
de dentes traz o prejuízo estético
visível, inclusive a percepção de
envelhecimento precoce.
“O tecido alveolar em que os
dentes ficam fixados é absorvido
quando não há um dente preso a
ele, aprofunda o espaço do dente
faltante, causando um efeito de
enrugamento e envelhecimento da
boca. As próteses dentárias ocupam

esses espaços, devolvendo um
sorriso completo e evitando a perda
de tecido alveolar”, define Saraiva.
A pesquisa revela ainda que 43%
dos entrevistados afirmaram que a
perda de dentes atrapalha namorar
ou paquerar; 21% disseram que
a condição lhes impediu de fazer
novos amigos, 38% se sentem
mais inseguros para ir a festas e
eventos sociais; e 41% relataram
mais dificuldade na pronúncia das
palavras.

PRÓTESES E CUIDADOS
Cerca de 800 próteses foram
entregues pelo Sorrir, desde a
inauguração em fevereiro de 2018.
A unidade, gerenciada pelo Instituto
Acqua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão
(SES),
oferece
atendimento
de
urgência,
referenciado
e
espontâneo, inclusive com serviço
de diagnóstico de câncer bucal. A
aposentada Genésia Maria Cardoso
de Sousa, 52 anos, também passou
por assistência no Sorrir. E a maior
alegria dos últimos tempos foi
concluir o tratamento antes da
festa de formatura do filho. “Por
conta da falta dos dentes vivia com
dores e até com diarreia. Estava
pensando em não ir à festa porque
tinha vergonha até de falar. Mas
com a prótese eu pude sorrir o
tempo todo e comer todas as opções
do cardápio. Foi uma felicidade
imensa e me diverti como nunca”,
comemora.
No Brasil, 16 milhões vivem sem
nenhum dente, sendo que 41,5%
das pessoas com mais de 60 anos
perderam todos eles, ainda de
acordo com a pesquisa da Edelman
Insights.
Qualquer tipo de prótese é capaz
de reabilitar um paciente com
perda dental. A odontologia oferece
alguns modelos de próteses para
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“Meu sonho era
morder uma maçã
novamente e acabar
com as enxaquecas”
atender diferentes necessidades
clínicas. As próteses dentárias fixas
são as coroas e pontes. As coroas
são indicadas para substituir a
capa original do dente quando
o paciente ainda tem uma parte
danificada. Elas são feitas em
cerâmica ou metal. Quando o
dente se perdeu por completo,
utiliza-se a ponte para substituí-lo.
Já a prótese removível possibilita a
retirada para higienização, o que
garante autonomia para higiene.
É um modelo que tem muitas
variedades, sendo que o mais
popular é a dentadura, que pode
substituir total ou parcialmente os
dentes perdidos.
O implante é uma opção mais
cara para a reabilitação de arcada,
já que são usadas peças de titânio
para substituir a raiz do dente
extraído. É sobre essa estrutura
que é colocada a prótese, ou seja,
o dente artificial. Como prevenção,
Saraiva explica que a higiene oral,
com o uso adequado da escova
e do fio dental, e o controle da
dieta alimentar (menor ingestão
de açúcar) do paciente são os
fatores cruciais para evitar a perda
dos dentes. A visita periódica ao
dentista também é fundamental.
“O especialista fará o diagnóstico
e tratará a cada visita, podendo ser
possível evitar a perda do dente, ou
até já agilizar o tratamento para a
prótese adequada para o perfil do
paciente”.

SAÚDE

Ainda
há
tempo

pé), logo após o treino de marcha, do andar.
Consequentemente o movimento”, explica a
fisioterapeuta.
O Centro de Reabilitação de Sousa,
inaugurado em dezembro do ano passado, é
a porta principal para atenção às pessoas com
deficiência física, intelectual, visual e auditiva
de 89 municípios que necessitam de serviços
de diagnóstico e reabilitação. A unidade tem
4.000 m² divididos em três grandes espaços
de atenção ambulatorial especializada. Os
pacientes são encaminhados pela rede básica,
hospitais e também via demandas espontâneas.
O trabalho é concretizado pela gestão do
Instituto Acqua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde da Paraíba.
A equipe multiprofissional, formada
por profissionais de dez especialidades,
está relacionada aos segmentos de clínica
geral, neurologia, oftalmologia, ortopedia,
otorrinolaringologia, psiquiatria e pediatria.
O local também oferece serviço de referência
ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse
time representa o cuidado e dedicação diante
dos tratamentos realizados à população via
Sistema Único de Saúde (SUS). Aqui, nessa
história, é representado, por Emiliana.

Como o tratamento realizado pela equipe multiprofissional do Centro de Reabilitação IV, no interior da
Paraíba a 438km da Capital, transformou esperança em realidade na vida de uma criança com problemas de
desenvolvimento neuropsicomotor

F

Por Bruno Bocchini

oi uma festa. A equipe multidisciplinar do
Centro Especializado em Reabilitação (CER
IV) de Sousa, na Paraíba, comemorava os
primeiros passos de Thalita Vitória Barbosa
Gomes, que está prestes a completar dois anos.
Ladeada à pequena, uma doença que nunca
está sozinha. Ela surge revelando fragilidades,
medos, mas também paixões que tornam o
desafio menos doloroso. O que se iniciava ali,
não na dúvida, mas na esperança, era um ciclo
próspero e instigante para a vida.
Thalita foi diagnosticada com ‘Hipotonia’,
uma diminuição do tônus muscular e da força,
que causa moleza e flacidez. O sintoma está
comumente relacionado à paralisia infantil
ou desordens neuromusculares. “Quando ela
INSTITUTO ACQUA
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chegou ao Setor de Estimulação Precoce 2, do
CER, quase não sentava, não conseguia ficar
em pé, não segurava objetos, e não falava
nada”, conta Emiliana Elias Camboim, 33
anos, fisioterapeuta que auxilia, junto à equipe
especializada, no tratamento de Thalita.
Há três meses a criança passa por atendimento
no CER IV. Nesse período realizou além de
sessões de fisioterapia, fonoaudiologia. Os
objetivos nessa mais recente fase do tratamento
incluíram treinar o andar totalmente sem
apoio e continuar fortalecendo a musculatura.
“Iniciei ganhando a confiança da Thalita, em
seguida comecei os estímulos para controle
do tronco, depois ela conseguiu ficar sentada.
Aos poucos atuamos com a posição bípede (de
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“Para mim, enquanto profissional, é
gratificante e prazeroso acompanhar a evolução
dessa criança. Costumo dizer que aqui é
mais do que um trabalho, é um aprendizado
constante. Uma verdadeira lição de vida. É
muito desafiador você ter em suas mãos um ser
tão pequeno, frágil, cheio de limitações e que
tem uma história de vida de muito sofrimento.
Saber que, de alguma forma, fui agente
transformadora na realidade de Thalita me
deixa imensamente feliz”, completa Emiliana.

GRANDE FAMÍLIA
Thalita tem um local para chamar de lar.
Ela conta com atenção, amor e carinho de
profissionais da Casa Lar. O espaço recebe
crianças que estão sob medida protetiva de
acolhimento, conforme prevê o Art. 101 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
por meio de demanda judicial. Andrea Dantas,
assistente social e diretora da Casa Lar, foi
quem iniciou o processo de transformação na
vida de Thalita.
INSTITUTO ACQUA

Saber que fui agente
transformadora na
realidade de Thalita me
deixa imensamente feliz

”

“Como foi visto em pouco tempo ela teve
uma boa evolução. Nós como profisionais
acolhemos Thalita como se fosse nossa filha.
E o CER IV tem sido de principal importância
para nós com toda assistência desde o
transporte, auxílio dos profissionais, além dos
atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e
terapia ocupacional. Esse trabalho em conjunto
é essencial na vida de Thalita. Desde que ela
chegou para nós, realizamos série de exames
e notamos que existiam diversas limitações”,
opina Andrea.
Já nos primeiros meses de vida, algumas
crianças podem ter músculos frouxos. Em
inglês, esses pequenos ficaram conhecidos
como “floppy babies”, ou bebês molengas,
em tradução livre. Apesar do termo jocoso,
a hipotonia pode sinalizar questões de saúde
importantes. Quanto mais precoce a detecção
do quadro, maiores as chances de contornálo. Thalita é exemplo dessa cena: desempenha
papel de protagonista da própria história e
mostra que sempre há tempo para recomeçar.
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PERFIL

HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA (MA)
É SELECIONADO PARA PROJETO PILOTO
O Hospital Dr. Carlos
Macieira (HCM), de São Luís
(MA), sediará projeto piloto
do programa Hospital Seguro
para a internação da Pessoa
Idosa, desenvolvido pelo
Hospital do Coração (HCor),
por meio do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do Sistema
Único de Saúde (PROADISUS), do Ministério da
Saúde. Em 25 e 26 de abril,
profissionais da unidade
de saúde gerenciada pelo

Instituto Acqua e Secretaria
de Estado da Saúde (SES)
participaram de capacitação
para
qualificação
do
atendimento à pessoa idosa.
Na prática, a qualificação
vai melhorar o atendimento
à pessoa idosa em todo o
estado tendo a caderneta
como principal instrumento
de informação para as
unidades de saúde. “A ideia é
fazer o percurso do idoso bem
cuidado, tanto na atenção

especializada quando nas
unidades básicas de saúde.
A caderneta tem todo o
histórico de atendimento. É
como se fosse um prontuário.
E
as
equipes
estarão
preparadas para identificar
questões específicas, por
exemplo, a indicação de
medicamentos”, pontuou a
coordenadora do Laboratório
de
Implementação
do
Conhecimento em Saúde
(LICS) do HCor, Enilda Lara.

HOSPITAL DR. JACKSON LAGO
(MA) GARANTE QUALIDADE A
PACIENTES RENAIS
A saúde de Luís Silva, 40
anos, morador do município de
Maracaçumé, distante quase cinco
horas da capital maranhense,
ganhou mais qualidade com
o serviço de hemodiálise no
Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago,
em Pinheiro. Antes, ele precisava
ir a São Luís para realizar o
tratamento.
Na
unidade
de
saúde
gerenciada pelo Instituto Acqua
e Secretaria de Estado da Saúde
(SES) do Maranhão, o serviço
de hemodiálise, implantado há
sete meses, atende média de
54 pacientes, diariamente, três
vezes por semana, em regime de

turnos. Quem está em tratamento
no serviço do Hospital Regional de
Pinheiro recebe café da manhã ou
lanche, caso o procedimento seja
feito à tarde.
“Precisei deixar o trabalho
para me tratar e sempre tinha
de viajar para outra cidade. Era
mais complicado. Levava tempo,
gastava muito com transporte e
agora estou perto de casa. Só em
não enfrentar uma longa viagem
eu já me sinto bem melhor. Esse
espaço aqui veio para aliviar a
dor de muita gente, como eu, que
precisa deste tratamento para viver
e sofria muito com a distância”,
enfatizou Luís Silva.
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CUIDADO com atenção especializada ao
idoso vai garantir maior segurança

54 PACIENTES são atendidos diariamente;
serviço funciona há sete meses na unidade

HUMANIZAR É PRECISO
Maria Gorete Pereira Nunes, assistente social, está à frente de ações para
tornar o ambiente hospitalar mais leve e acolhedor
Por Michelly Cyrillo

a

humanização no ambiente hospitalar sempre
despertou atenção da assistente social Maria
Gorete Pereira Nunes, 53 anos. Educada, gentil
e preocupada com o bem-estar do próximo é
como alguns colegas de trabalho definem esta
profissional do Hospital Dr. Carlos Macieira
(HCM), de São Luís, no Maranhão.
A trajetória de Gorete começou há sete anos
na unidade que é gerenciada pelo Instituto
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde. Até o início deste ano, ela atuou no setor
de Epidemiologia, mas se colocou à disposição
para trabalhar na Comissão de Humanização do
hospital.
Sempre sorridente, a funcionária conseguiu ao
longo dos anos tornar o clima ainda mais agradável
no hospital, auxiliando a Comissão a organizar as
comemorações de datas como o Dia das Mães,
cursos de capacitação para os profissionais da
unidade, apresentações musicais de corais, entre visita, além de explicar os procedimentos após a
outras ações.
alta hospitalar com o retorno para a avaliação,
Diversas pesquisas apontam que o atendimento dentre diversas iniciativas que aproximam
humanizado, com foco nas reais necessidades do pacientes e acompanhantes e esclarecem dúvidas.
paciente, contribui de forma determinante para
“As pessoas precisam de profissionais que
acelerar o tratamento. “O ambiente hospitalar as atendam com carinho e atenção. Não basta
precisa oferecer um atendimento humanizado, já resolver o problema. É necessário se colocar no
que todas as situações que estão ali são delicadas lugar do outro e ver como ele gostaria de receber
e mexem demais com as famílias e com a estrutura qualquer orientação. É saber conversar para
emocional”, afirma.
descobrir as reais necessidades e ir atrás para
Gorete percebeu sua real vocação e fez o curso
de serviço social e uma pós-graduação voltada
à área da saúde. Foram anos de dedicação e
preparo até receber o reconhecimento e ser
promovida à assistente social do HCM no começo
deste ano. Agora a rotina de trabalho mudou: é
100% dedicada a ajudar o próximo e resolver os
problemas sociais dos pacientes.
Entre as novas atividades estão orientar as
famílias sobre a parte burocrática da internação
e os benefícios que podem ser concedidos pelo
governo, informar o procedimento para receber

resolver”, comenta a assistente social.

A profissional continua desempenhando
trabalho junto à Comissão de Humanização e
afirma que os planos para ampliar o atendimento
humanizado no HCM vão longe. “Aos poucos
já implantamos tantas atividades que fazem a
diferença no dia a dia do ambiente hospitalar.
Deixam leves, animados, e percebemos claramente
a melhora dos pacientes e estabilidade dos
acompanhantes. O objetivo é sempre ampliar e
ver mais sorrisos, em um local em que a tristeza
ou desespero geralmente prevalecem”, conclui.
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EQUIPE TÉCNICA oferece suporte 24h, sete
dias da semana, para atender 67 municípios do
Maranhão que conduzem gestantes; protocolos
seguem metodologia da OPAS

MATERNIDADES MARANHENSES
INCENTIVAM RODAS DE
CONVERSAS COM GESTANTES
Três maternidades gerenciadas pelo Instituto
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado
da Saúde do Maranhão promoveram novo
ciclo de rodas de conversas com gestantes. As
atividades, realizadas na última semana de abril,
foram promovidas pelas maternidades Benedito
Leite, de São Luís, Humberto Coutinho, de
Colinas, e no Hospital Regional de Balsas. No
total, 55 gestantes participaram da experiência
que debateu amamentação, direitos da gestante
e métodos não farmacológicos para alívio da
dor.

MARANHÃO INAUGURA
SERVIÇO DE ATENÇÃO
OBSTÉTRICA

HOSPITAL REGIONAL
DE BALSAS (MA)
REALIZA AÇÃO PELO
DIA MUNDIAL DA
ATIVIDADE FÍSICA

Para ampliar as ações de enfrentamento à
mortalidade materno-infantil no Maranhão foi
inaugurada, em 11 de abril, a primeira sala de
atenção às urgências e emergências obstétricas
do Estado. Instalada na Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão (MACMA),
unidade de saúde gerenciada pelo Instituto
Acqua e Secretaria de Estado da Saúde (SES),
a sala CUIDAR oferece suporte 24h, todos os
dias da semana, para 67 unidades de saúde
de 60 municípios maranhenses que conduzem
gestantes.

Um dia de interação e descontração entre
os funcionários do Hospital Regional de
Balsas (MA) com exercícios físicos, música
e alongamentos marcou a ação em alusão ao
Dia Mundial da Atividade Física. A iniciativa
ocorreu em 6 de abril no auditório da unidade
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Evelise Stella Magri Reis, supervisora
administrativa da unidade, expressou a
importância que o Instituto Acqua tem com
os funcionários. “É uma iniciativa muito boa e
motivadora, pois nós, profissionais, precisamos
estar bem para que possamos dar boa
assistência aos nossos pacientes. Além disso,
foi um momento com o qual sorrimos e nos
movimentamos. Ao final, quando retornamos
para nossas atividades a impressão que
tínhamos era de que o plantão havia começado
naquele instante”, contou.

O intuito é agilizar o atendimento de
intercorrências nos municípios dentro da
unidade de saúde com maior capacidade de
receber casos de alta complexidade de gravidez de
risco. Seis enfermeiros obstetras especializados
e treinados realizam o atendimento das ligações
e conduzem a aplicação dos protocolos com
metodologia orientada pela (OPAS/OMS).
INSTITUTO ACQUA
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PINTURA de barriga é uma das
iniciativas aplicadas que integram as
boas práticas nas maternidades

As unidades aplicam modelo de gestão
Acqua que se destaca pelas ações humanizadas
desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais,
incluindo apoio emocional às gestantes e
incentivo à participação do acompanhante nos
processos pré e pós-parto. O evento também
reforçou os benefícios da amamentação para
retardar uma nova gravidez, evitar câncer de
útero e ovário, osteoporose, hipertensão e
ainda diabetes.

MATERNIDADE BENEDITO LEITE
REALIZA WORKSHOP SOBRE
ARTE GESTACIONAL

GESTANTES recebem suporte especializado, sanam
dúvidas, aprendem exercícios, além de compartilharem
experiências sobre a gestação

A Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA),
realizou em 15 de abril, o Workshop Arte Gestacional
e Amamentarte. Na ocasião, enfermeiras que atuam em
diversos setores da unidade aprenderam como realizar
pinturas nas barrigas das gestantes com desenhos que
representam os momentos da gravidez. A unidade é
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde (SES).
A ação faz parte da política de acolhimento e boas
práticas implementadas pelo Acqua em todas as unidades
gerenciadas no estado do Maranhão. A arte gestacional é
a técnica utilizada de pintura na barriga das gestantes. A
iniciativa faz parte das atividades da Roda de Conversa para
Gestantes. Lucidalva dos Santos, 33 anos, que está em sua
terceira gestação, contou da alegria em ter participado do
momento na maternidade. “Eu amei muito. É a primeira
vez que estou tendo esse privilégio de ter minha barriga
pintada. As mulheres que pintaram também foram muito
atenciosas comigo”, comentou a moradora do bairro
Coquinho, zona rural de São Luís.
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EMOCIONAL
Como manter equilíbrio no ambiente de trabalho

M

Por Michelly Cyrillo

Manter a calma e atender com cordialidade
pode ser um desafio para os profissionais que atuam
na área da saúde. Pacientes e acompanhantes
podem ser agressivos com as palavras ao abordar
os funcionários que estão na linha de frente do
atendimento. Desenvolver a inteligência emocional
evita que essas situações abalem a saúde do
funcionário.

MUSICOTERAPIA NO HOSPITAL
MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS (MA)
Violão, vozes em coro e adereços
relacionados ao tema da Páscoa. Foi assim que
nove estudantes do curso de Enfermagem da
Universidade Estadual do Maranhão – Campus
Santa Inês – participaram de uma visita em 16
de abril ao Hospital Macrorregional Tomás
Martins, unidade sob gerência do Instituto
Acqua e Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Os estudantes percorreram todas as
enfermarias da unidade cantando músicas
com temas populares. Mensalmente, eles
se reúnem para a ação que tem como
principal objetivo oferecer um momento
de relaxamento e sensibilização emocional

dentro do ambiente hospitalar. “A música e o
acolhimento proporcionado pelos estudantes
ajudam na recuperação porque garantem esse
olhar direcionado e tiram o foco da rotina de
medicamentos e cuidados médicos”, explicou
a diretora-administrativa da unidade, Thayse
Lima.
O foco no acolhimento e atendimento
humanizado é uma das metas das unidades de
saúde gerenciadas pelo Acqua. A iniciativa dos
alunos da Universidade Estadual do Maranhão
é financiada por bolsa de incentivo da própria
instituição. O projeto de musicoterapia
acontece desde 2018.

FLUXOGRAMA DA MATERNIDADE DE ALTA
COMPLEXIDADE DO MARANHÃO É REFERÊNCIA
A Maternidade de Alta Complexidade
do Maranhão (MACMA), gerenciada pelo
Instituto Acqua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde (SES), apresentou em 15 de
abril o fluxograma dos 32 setores da unidade.
O objetivo é atualizar, otimizar os serviços,
facilitar a comunicação entre os setores e prestar
melhor assistência às gestantes que procuram
a maternidade. A construção do fluxograma
geral ocorreu em quatro meses e será referência
para outras unidades gerenciadas pelo Acqua
no Maranhão.

INSTITUTO ACQUA

“Foi um trabalho em conjunto iniciado
em janeiro, no qual todos os supervisores se
reuniram e puderam ter além da visão para o
seu setor, também conhecer os demais setores
dentro da unidade. E assim construímos o
fluxograma para que cada setor pudesse ter
a amostra visual do passo a passo dos outros
setores e a comunicação ficar muito mais clara.
No total, temos 32 setores com 49 fluxos.
Nosso intuito é também ter o fluxo de todas
as terceirizadas dentro da unidade”, explicou
a gerente-administrativa da MACMA, Maria
Margarida de Carvalho Neta.
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+ RH

INTELIGÊNCIA

sentimentos e os dos outros. Uma das grandes
vantagens é a capacidade de controlar impulsos,
se automotivar e seguir em frente, mesmo diante
de frustrações e desilusões.
A empatia é um dos principais pilares para
desenvolver a inteligência emocional. “Nada
melhor para compreender o outro do que colocarse na pele dele. Isso ajuda a pessoa a entender suas
atitudes e a ser mais tolerante e compreensiva.
E esse pilar é fundamental para os profissionais
que atuam com atendimento, principalmente da
saúde”, afirma a coordenadora-geral de Recursos
Humanos do Instituto Acqua, Rosana Cardoso.

O estresse ocupacional, desenvolvido no
ambiente de trabalho por um conjunto de fatores,
gera uma série de consequências à saúde. No
ambiente hospitalar as situações de emoções
são extremas, principalmente as que oferecem
atendimentos de urgências e emergências. Já que
No ambiente de trabalho o estresse do dia a
além dos pacientes, os acompanhantes exigem
dia é mais amplo do que apenas o atendimento.
respostas rápidas para aliviar a dor do ente
Algumas situações que são desfavoráveis como
querido.
a falta de postura com um colega, um retorno
Para evitar o desequilíbrio emocional é negativo, um chefe mal-humorado ou até algum
necessário desenvolver o autocontrole. “A problema pessoal interferem no emocional e
inteligência emocional é fundamental para quem no desempenho. “Quando as nossas conexões
atua com atendimento ao público. Além de emocionais estão bloqueadas, somos incapazes
evitar que esse profissional adoeça por conta do de tomar decisões simples e isso gera erros ou
estresse, garante atendimento com mais qualidade descontroles”, explica a psicóloga.
e melhoria no ambiente de trabalho”, explica a
O autocontrole é necessário e garante a
psicóloga Juliana Monte da Costa.
contenção de excessos. Porém, é importante
A psicologia denomina a inteligência emocional lembrar que o objetivo deve ser o equilíbrio e não
como o ato de reconhecer e avaliar os próprios a supressão das emoções, mas sim o controle delas.

+ DICAS
Confira dicas para desenvolver a inteligência emocional
+ Avalie suas atitudes e sensações. Compreenda como elas impactam o seu cotidiano.
+ Domine os impulsos e as emoções antes de tomar decisões ou dizer alguma coisa. Tente
redobrar a calma e a razão. Alguns exercícios podem ajudar nesse processo: respiração,
meditação e atividades físicas.
+ Autoconfiança. É necessário reconhecer seus pontos fracos e fortes, trabalhando para
modificá-los ou aprimorá-los. Acreditar em si e ressaltar suas qualidades ou seus talentos
são ações fundamentais.

INSTITUTO ACQUA

35

ABR | MAI

EDUCAÇÃO

Muito mais do
que a lousa
Professora da rede pública de ensino aprimora conhecimento para aplicar música em sala de aula por
meio da flauta doce; projeto da Fundação Sopro Novo Yamaha com apoio do Instituto Acqua já permite
educadora ensinar instrumento para aluno autista
Por Bruno Bocchini

I

PROFESSORA JOSELAINE virou aluna do curso de musicalização na sede
do Acqua, em Santo André (SP), e já ensina estudantes da rede pública estadual

maginar uma sala de aula repleta de crianças
entusiasmadas em ouvir e assimilar tudo o que
os livros e professores traduzem é sempre tarefa
complexa. Desconhecer ou inserir a tecnologia
são realidades em diferentes regiões do País: há
escolas sem água, professores que improvisam
carteiras escolares e crianças que jamais viram o
ícone do YouTube – outras instituições permitem
acesso a tablets e demais dispositivos móveis,
fornecem conteúdo extra em plataformas
digitais e, mais do que isso, já tratam a robótica
educacional como assunto ultrapassado. Sob esse
panorama diverso que apresenta ‘Brasis’ e suas
dúvidas em um Brasil, a certeza é que ferramentas
auxiliam profissionais da educação a cada vez
mais instigarem alunos. Mas uma, bem mais
simples, pode ser alternativa eficaz e em comum
para tornar a escola espaço atraente, de estímulo e
que promova o compartilhamento: a flauta doce.
Joselaine Aparecida dos Santos Barbosa, 49
anos, professora da rede pública estadual no
ABC Paulista há 25 anos, decidiu ser diferente
e fazer a diferença. Desde fevereiro, é aluna
do projeto Sopro Novo Flauta Doce, primeiro
passo da parceria entre Fundação Yamaha e
Instituto Acqua em Santo André (SP). “Eu queria
aprimorar o conhecimento. Já havia estudado um
pouquinho de flauta doce. Quero aprender mais,
me dedicar e usar cada vez mais em sala de aula”,
comenta.
INSTITUTO ACQUA

As aulas marcam o curso de iniciação à flauta
doce direcionado para professores de música
ou professores leigos em música que atuam nas
escolas de ensino regular. A ideia é expandir as
áreas de atuação desses profissionais e, sobretudo,
incentivar os educadores a estarem mais próximos
da música em sala de aula para instigar novas
formas de ensino.
“Com seminários e monitorias o participante
estuda e pratica em grupo. Esse curso, que tem
carga-horária de 92 horas, cerca de cinco meses de
duração, também vai preparar os alunos para um
recital de formatura, programado para julho. A
ideia é que os profissionais da Educação consigam
atraír os alunos para conteúdos pedagógicos com
mais eficiência e leveza”, explica Cristal Velloso,
diretora Pedagógica e Artística da Fundação
Sopro Novo.
A professora, formada em Educação Artística
com especialização em Artes Plásticas, atuou
em escolas de Ribeirão Pires e Mauá. Desde
2011, leciona em Santo André para turmas de
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela
conta sobre a experiência que já aplica junto aos
estudantes. “Já estou utilizando em sala de aula
algumas músicas e teorias com os sextos anos.
No nono ano tenho um aluno autista que estou
tentando ensiná-lo a tocar flauta. Está sendo um
desafio gratificante”, revela Joselaine.
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Há 14 anos, a metodologia do Método Sopro
Novo de iniciação musical já capacitou mais de
sete mil educadores em 180 cidades do Brasil. Em
Santo André, o curso desembarcou com incentivo
do Instituto Acqua que já confirmou a realização
de nova turma para o segundo semestre. “A
didática é uma característica marcante neste curso.
É preciso praticar sempre para não se confundir
ou esquecer. Mas poder trabalhar com esse novo
método em sala de aula na escola pública é super
enriquecedor. Os alunos de sextos anos apreciam
muito e é preciso manter este interesse aceso”,
define a professora.

CAMINHO A SER SEGUIDO
O pesquisador e educador musical britânico
Keith Swanwick, referência para diversas pesquisas
acadêmicas que tratam sobre música em ambiente
escolar, pontua que a prática educativa associada
à linguagem musical apresenta desenvolvimentos
no aspecto de conteúdo, cognição e interação
entre crianças, além de exercer papel de mediador.
Para ele, a evolução intelectual do aluno requer
elementos que contribuam tanto na participação
quanto na estimulação para aprendizagem dos
conteúdos.
Elementos e estímulos que são aplicados pela
professora do curso de musicalização da Fundação
Sopro Novo, Sandra Guedes de Andrade. “É
sempre um desafio para quem não tem nenhum
INSTITUTO ACQUA

conhecimento sobre música, mas com treino e
estudo é possível chegar a resultados importantes.
Levar esse método para as crianças é a garantia
de que os alunos possam ter mais flexibilidade em
assimilar novos conteúdos”, conclui.

“

Trabalhar com esse
novo método em
sala de aula na
escola pública é
super enriquecedor

”
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VIDA EMPREENDEDORA

O JARDINEIRO FIEL

MELHOR AUMIGO
IMPOSSÍVEL

A partir da Feira Vegana do ABC, idealizada pelo Instituto
Acqua em Santo André (SP), adoção de cães mostra que
para ser feliz você só precisa de algumas lambidas
Por Bruno Bocchini

Ex-aluno do curso de jardinagem do Acqua empreende, conquista grandes clientes e expande
serviços com foco em revitalização e manutenção de jardins para empresas
Por Bruno Bocchini

D

a terra nascem organismos multicelulares
capazes de transformar o ambiente e,
consequentemente, a vida. A interação entre
o homem e a natureza, os biomas e seus animais,
da semente ao fruto, passando pela sobrevivência,
mostram que toda conexão estabelecida a partir
do plantio é originária da ciência, do inexplicável
e das mãos humanas. Wallace Mathias, 48 anos,
morador de Ribeirão Pires (SP), compreende que
para evoluir é preciso cuidar do amanhã. Ele não
apenas sabe dessa premissa, como vai além: é fiel
ao jardim dos outros. Quase como um guardião
que se encarrega de manter sob proteção o meio
natural.

A

Após
investir
em
estudos,
adquirir
conhecimento e se tornar um empresário com
estabilidade e segurança financeira, Wallace pode
afirmar que a mudança surgiu para instigar ainda
mais a possibilidade de conciliar a paixão pelo
trabalho com a responsabilidade cidadã. Sua
escola, o Instituto Acqua, mantém o mesmo curso
de jardinagem que o instruiu há cinco anos e tem
formado dezenas de profissionais comprometidos
com as questões ambientais.
Formado em gestão ambiental, o empresário
mantinha uma empresa que prestava serviços
na área de limpeza, mas após cursar a grade
de paisagismo do Acqua, ampliou o negócio,
chegando a ganhar espaço no mercado. Hoje ele
está à frente da Eco Serviços e Paisagismos. Além
da rede Burger King no ABC Paulista (contratos
mensais para 22 unidades) e a contratação para
revitalizar os jardins de 50 outras unidades
da marca em São Paulo e cidades do interior, a
empresa de Wallace consolida atuação junto às
lojas da Padaria Brasileira em Santo André (SP),
Droga Raia, Concessionária Volvo, Colégio
Universitário, Bradesco e Banco do Brasil.
“Devo muito ao Acqua e aos professores
Edmilson e Carmem que motivaram meu trabalho.
INSTITUTO ACQUA

No momento estou com quatro funcionários, mas
já vejo a necessidade de contratar mais profissionais
para atender essas recentes demandas. Não posso
dar o passo maior do que as pernas”, explica.
Carmen Bosso e Edmilson Gianoni comandam
as aulas do Clube da Jardinagem, além do curso de
formação para jardineiros que o Acqua promove.
A ideia é mesclar arquitetura e paisagismo para
oferecer bagagem aos alunos que pretendem
seguir na área, ou apenas estão em busca de
uma atividade paralela, como terapia ou por
lazer. Todas as aulas acontecem semanalmente
na sede do Acqua em Santo André. O curso
profissionalizante na área de jardinagem tem
duração de quatro meses.
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colher um animal em casa traz benefícios para
a saúde dele e alegria para a família. Essa
afirmação parte de cuidadores de cães e gatos que
são unânimes ao declarar: o amor por um animal
não tem cor ou raça. A relação com os “aumigões”
de quatro patas deveria envolver carinho, alegria e
responsabilidades, sem muitas dificuldades.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que em 44% das casas
dos brasileiros vive pelo menos um cachorro. Estes
números revelam, portanto, que a população de
cães domésticos no País chega a 52,2 milhões.
Considerando a grande quantidade de animais,
muitos ainda ficam de fora dessa conta (e dos
lares). Enquanto parte dos bichinhos vivem felizes,
quentinhos e alimentados entre quatro paredes,
estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS)
mostram que 20 milhões deles habitam as ruas das
cidades, sob maus-tratos, doenças e se reproduzindo
sem controle.
Diante desse quadro alarmante, iniciativas
que reúnem feirinhas de adoção de cães são bem
aceitas pelas comunidades. O Instituto Acqua, a
partir de sua iniciativa Feira Vegana do ABC, reúne
mensalmente Feira de Adoção de Cães em parceria
com a Ong Amigo Legal e Pet Shop Oh My Dog,
ambos de Santo André (SP). A ação já beneficiou
mais de 45 cães que encontraram um lar.
INSTITUTO ACQUA

“O Acqua é um grande parceiro. Adoramos
participar da Feira Vegana do ABC, é uma iniciativa
muito positiva porque o público abraça a causa e
demonstra muito carinho diante da nossa feirinha
de adoção. Ao mesmo tempo, sempre estamos
recuperando cães das ruas e esse número não para
de crescer. Por isso a importância de incentivar a
adoção para que as famílias não desistam”, revela
Fabiane Pereira, representante da Ong.
Graziely Holderbach Chaves, 38 anos, bióloga
de Mauá (SP), é uma das pessoas que colaborou
com os cãezinhos. Ela, o marido Ozéias e o filho
Cauã, 8 anos, receberam a Valentina - cachorrinha
que estava sob os cuidados da Ong após sofrer nas
ruas. “Estamos adorando ter ela em nosso lar, é uma
fofa. Já tive um cachorro antes, também adotado, e
que nos deu muitas alegrias durante 14 anos. Meus
pais também adoraram ela e interagem bastante”,
contou.
Todos os animais que participam da feirinha
no Instituto Acqua são vacinados, castrados e
vermifugados. Interessados em adotar devem
comparecer à Feira Vegana do ABC, que geralmente
é realizada todo último domingo do mês, na sede
cultural do Acqua: Avenida Lino Jardim, 905,
Vila Bastos, em Santo André. E então, o que está
esperando para ser feliz?
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FEIRA VEGANA DO ABC, YOGA
E CAMINHADA ECOLÓGICA
A 20ª edição da Feira Vegana
do ABC, idealizada pelo Instituto
Acqua, ocorreu em 28 de abril,
em Santo André (SP). A atividade
reuniu 30 pequenos produtores
e a comunidade regional do
ABC Paulista para estimular
a economia criativa, hábitos
saudáveis e o contato com
produtos livres de ingredientes de
origem animal. Simultaneamente,
a Praça Kennedy, a cinco
minutos do Acqua, recebeu 65
participantes para aula gratuita
de yoga e prática de meditação
com a instrutora Andrea Moll,
professora da prática no Instituto.
O Acqua também promoveu,
em conjunto, a caminhada
Ver o Verde, que revelou
espécies de árvores presentes
na paisagem urbana da Vila
Bastos. Sensibilização, inclusão
e o cuidado com o patrimônio
natural foram temas abordados
pelo engenheiro florestal Paolo
Sartorelli, guia do passeio.

CLUBE DA JARDINAGEM
A sede do Instituto Acqua em Santo André (SP) também recebeu em 26 de abril nova edição do Clube da
Jardinagem, que reúne entusiastas de plantas, flores, arquitetura e paisagismo para debates e troca de experiências.
Com o tema ‘Combinação de Plantas para canteiros e vasos’, os participantes acompanharam os tipos de espécies
adequados para cada ambiente, além de receberem orientações dos professores de jardinagem do Acqua, Carmen
Bosso e Edmilson Gianoni.

OPINIÃO

Meu cultivo
O JARDIM E AS
MEMÓRIAS AFETIVAS
Fiquei muito feliz com o convite de começar a escrever para
a Coluna da Revista do Instituto Acqua, mas então surgiu a
dúvida: o que escrever? Pensei: por que não falar sobre memória
afetiva na criação de um jardim? Bato tanto na tecla com meus
alunos do curso de formação em jardinagem, que antes de
começarmos um jardim devemos trazer lá do fundo da alma tudo
aquilo que nos traz alegria.
Hoje as pesquisas dizem que quem tem memória afetiva terá
um envelhecimento melhor. Tudo isso me fez lembrar das minhas
alegrias de infância: sentar em um tronco para olhar o riacho
que corria livre, subir em árvores (frutíferas) para colher e comer
jabuticaba, manga, goiaba, laranja e até o fruto jatobá que nos
deixava melecados. Também recordo sobre andar descalça pela
grama molhada do sereno da noite, colher flores para colocar nos
vasos para enfeitar a mesa que ficava ao ar livre, escorregar na
grama com folhas de palmeiras que caíam e pareciam enormes
e ainda esperar o início da noite ao ver os sapos invadirem a
varanda para caçar os besouros pretos que vinham procurar a luz
da lâmpada.
Procuro em meus projetos de paisagismo sempre colocar
um pouco das minhas memórias afetivas. Espero que você ao
imaginar o seu jardim, traga também as suas. Não se preocupe
com o tamanho do espaço que será o seu jardim, hoje com novas
técnicas e materiais podemos transformá-los em locais de pura
alegria.

Carmen Cristina Bosso
Arquiteta Paisagista e professora
de jardinagem do Instituto Acqua

BAZAR VILAMUNDO ABC
O Instituto Acqua promoveu a 12ª edição do Bazar VilaMundo ABC em 5 de maio, em seu espaço cultural de
Santo André (SP). A iniciativa atraiu pequenos produtores regionais para disseminar a cultura da economia criativa
e valorizar produtos artesanais. O evento ainda contou com apresentação musical da banda Nomade Orquestra.
Atuar na construção de práticas que apoiam a população a conhecer melhor o território e seus atrativos, o
Bazar VilaMundo amplia o olhar da comunidade local para o consumo de itens alternativos. O evento reuniu itens
de moda, brechós vintage, biojóias, artesanatos, gastronomia, cervejas artesanais, antiguidades, literatura, vinil,
cosméticos, decoração e itens de arte.
INSTITUTO ACQUA
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OPINIÃO

Meu tom

REFLEXÃO SOBRE O SOM
Dizem os historiadores que a comunicação
usando a voz começou quando o ser humano
percebeu que o aparelho digestivo poderia
produzir sons. Desde então, a voz tem evoluído.
Com o avanço tecnológico, o conhecimento da
fisiologia vocal e as diversas práticas corporais
que trabalham o controle da musculatura como
pilates, técnica de Alexander, entre outras, estão
se entrelaçando e embasando cientificamente as
técnicas vocais praticadas. O canto, nesse aspecto,
se aproxima muito da atividade física.
Desse modo, o controle de musculatura é
fundamental. Tencionar ou relaxar àquele músculo
interferem na qualidade vocal, tirando o “cantar”
do campo exclusivo das emoções. Instintivamente,
quando se grita em uma situação de desespero,
vários músculos tencionam para produzir aquele
som. Mas é possível emitir o mesmo som sem
tencionar e lesionar a prega vocal. A emoção sem
o equilíbrio da razão, sem o controle muscular
racional, pode levar o cantor ao uso abusivo da voz
de forma inconsciente.
Está provado também que o meio interfere na
aptidão musical: crianças que crescem em coros de
igreja ou que são de famílias de músicos, são mais
musicais, porque a prática diária, o convívio, faz
com que o subconsciente e o corpo aprendam o
que fazer com a musculatura.
Pesquisas comprovaram que bebês ouvem a voz
dos pais desde o ventre, assim como música. Nos
experimentos, os que foram submetidos a escutar
música erudita apresentaram QI mais alto. Ouvir

música desenvolve a cognição, e o desenvolvimento
depende do tipo de música que se ouve ou pratica:
músicas com estruturas muito simples limitam o
desenvolvimento racional, enquanto estruturas
complexas desenvolvem. Por conta da polifonia,
a música do período barroco, por exemplo, tem
grande poder no desenvolvimento cerebral. Sendo
assim, ouvir Bach ou Handel faz bem à saúde.
Acreditamos estar escolhendo o que queremos
ouvir ou o que gostamos de ouvir, mas na verdade,
na maioria das vezes, ouvimos o que escolheram
para nós: o locutor do rádio escolhe nosso
cardápio, às vezes o programa de TV “x” ou
“y” escolhe o que é o lançamento do momento,
e geralmente o mercado decide o que vamos ou
não ouvir. Com a expansão da internet, abriu-se
uma janela nesse calabouço cultural. Basta uma
pesquisa aqui e outra ali, e você acessa outros
universos musicais. A música não precisa ser
mero entretenimento. Ela é muito mais do que
isso. Desenvolve a inteligência emocional, amplia
a percepção geral, a coordenação motora, o
raciocínio matemático, além de ser um remédio
para mudar nosso ambiente emocional interior.
Treine sua escuta. Use sua voz com toda
emoção, razão e controle da musculatura. Mas
não se engane: se você tem afinação não quer dizer
que saiba usar a voz corretamente. Se fica com
rouquidão após o canto, com certeza sua técnica
está equivocada. Procure um professor. Pense o
quanto a música pode ser útil para você e faça uso
disso. Desejo a todos uma ótima viajem ao mundo
da música!

Paola Fachinelli

LIBERDADE EM
BUSCA DE ALEGRIA
Dores nas costas, artrose, fibromialgia, insônia, ansiedade ou
depressão. Procuramos a prática de yoga por motivos diversos, muitas
vezes por indicação médica e/ou psicológica. Mas o que é yoga? De que
maneira essa prática milenar atua em nossas estruturas física e psíquica?
Segundo a definição de Patanjali, sábio que compilou o yoga em 150
d.c. no conhecido Yoga Sutras, a “bíblia do yoga”: ‘Yogas Citta - Vrtti
- Nirodhah’ - ‘Yoga é a cessação das flutuações da mente’. (Yoga Sutras
1.2).
O objetivo final da prática é que ocorra uma modificação em
nosso estado mental, o que chamamos de “Samadhi”. Através dessa
“pacificação” nas flutuações da mente, auferimos resultados muito
positivos em diversas patologias físicas e psíquicas.
Nos dias atuais, o yoga é massivamente vendido como uma prática
física, e acabamos não tendo conhecimento da essência, que é a
purificação da mente. É certo que utilizamos o corpo para acessar e
transformar o estado mental, mas isso é só uma parte.
Essas técnicas incluem preceitos filosóficos e espirituais para vivermos
melhor conosco e em sociedade, posturas, técnicas respiratórias e
meditativas. Tudo isso para que você seja verdadeiramente feliz, como
pede a sua natureza.
Com a prática, empreendemos um caminho de autoconhecimento
que nos permite uma vida de acordo com nossa verdadeira essência.
Com a mente mais tranquila, nos observamos melhor, reagimos menos e
sentimos mais, e nossas relações se tornam verdadeiras e prazerosas.
Yoga é libertação e felicidade. Yoga é para todos. Experimente.
Que todos os seres sejam felizes, estejam em paz, sejam libertos.
Namastê!
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OPINIÃO

Mudar exige esforço, comprometimento e disciplina. Nos últimos meses,
para acompanhar as transformações, caminhamos para um processo de
modernização da marca começando pelo novo slogan: “Gestão para
transformar”, que caracteriza os diferenciais de nossa administração. E para
marcar os 20 anos de fundação, além de repaginar esta revista, também
remodelamos o site institucional. Tornamos a página virtual mais eficiente,
dinâmica e clara para valorizar nossos projetos. Acesse e confira.

www.institutoacqua.org.br

GESTÃO PARA TRANSFORMAR
INSTITUTO ACQUA
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