UPA de Cotia ganha laboratório de análise clínica
Novo serviço agiliza processo e melhora a qualidade do serviço na cidade

Desde 20 de outubro os usuários
da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Rita de Cássia Sorio, em Cotia, têm
mais um serviço para facilitar o diagnóstico de doenças. Exames que antes precisavam ser encaminhados para análise,
agora são realizados no novo laboratório de análises clínicas, que agiliza o processo e melhora a qualidade do serviço
da unidade de saúde. O laboratório é
equipado com aparelhos especialmente
pensados no atendimento de urgência e
emergência realizado na UPA.
Exames de bioquímica para diagnóstico de glicose, colesterol e hormônios básicos, por exemplo, além de
análises de urina e hemograma são realizados na UPA e entregues em até duas
horas.
“O hemograma faz toda leitura de
célula vermelha e célula branca, então

conseguimos descobrir desde uma anemia até um câncer. Exames de urina determinam infecções e algum problema
renal rapidamente”, explica a biomédica Marcela Manente Rigolon. “Agora,

quando o paciente chega com os sintomas fazemos as análises e conseguimos descobrir facilmente infecções ou
outras alterações que o tenham levado
a procurar o serviço de saúde”, finaliza.

Parceria entre Prefeitura de Santo André e Instituto Acqua oferece cursos artísticos,
recreativos e esportivos gratuitos para alunos da rede municipal

Local ajuda os proﬁssionais da UPA no diagnóstico de várias doenças

Unidade de Pronto Atendimento adere à campanha Outubro Rosa
Durante o mês de outubro a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) Rita
de Cássia Sorio, em Cotia, realizou diversas atividades de sensibilização sobre a
importância da prevenção do câncer de
mama. As ações que integraram o Outubro Rosa foram desde comunicação visual, como banners explicativos e uma luz
rosa que iluminou o prédio à noite, até
palestras informativas e distribuição de
laços que simbolizam a campanha não só
no Brasil como em diversos outros países.
Duas vezes na semana, ao longo do
mês, também foram realizadas palestras
educativas para os pacientes enquanto
aguardam seu atendimento. Os proﬁssionais alertaram sobre a importância da
prevenção do câncer de mama e explicaram o encaminhamento que deve ser
feito dentro das unidades de saúde da
cidade.
“Quando nossa equipe entrega o
laço rosa e pergunta à mulher se ela já
visitou o ginecologista este ano, já está
conscientizando. Mesmo que na UPA o
trabalho seja de urgência e emergência é
também nossa responsabilidade fazer o
encaminhamento e essa conscientização
da importância da prevenção do câncer
de mama”, aﬁrmou a coordenadora de
enfermagem da UPA, Luana Gil.

Educação pública de qualidade com aulas de teatro, artes
visuais e esportes é realidade em Santo André

As palestras educativas marcaram as ações da UPA Cotia durante o mês de outubro
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Oﬁcinas de teatro, música, dança,
artes visuais, capoeira e taekwondo gratuitas, depois do período regular de aula,
e atividades de recreação nos ﬁnais de
semana estão mudando a rotina dos alunos da rede municipal de ensino de Santo
André. As atividades acontecem na rede
pública de ensino desde janeiro, graças a
uma parceria entre o Instituto Acqua e a
Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação.
O programa, denominado Educa
Geral, é oferecido em dez Cesas (Centro
Educacional de Santo André) a estudantes do Ensino Fundamental e, nos últimos
três meses, atendeu mais de 15 mil crianças com capacidade para ainda mais.
As opções de atividade são oﬁcinas
de artes visuais, ginástica artística, capoeira, taekwondo, dança, teatro/circo e xadrez. Para participar, os pais ou responsáveis devem procurar o Cesa mais próximo
de sua casa e inscrever seu ﬁlho em qualquer uma das atividades.
As aulas são oferecidas sempre no
contraturno escolar da criança, ou seja, se
ela estuda de manhã, pode fazer aulas de
artes e esportes no período da tarde, ou
vice-versa. Dessa forma, o ensino regular
é complementado com atividades extracurriculares, mas que darão um desenvolvimento pessoal em outras áreas, despertando novas habilidades e interesses.
Um exemplo do resultado dessas
atividades pôde ser visto na festa de 10
anos do Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Novo Oratório, quando
aconteceu a reinauguração da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professor Darcy Ribeiro, dia 27 de setembro. O grande público
presente viu demonstrações dos próprios
alunos em atividades como artes visuais,
teatro, capoeira, dança e taekwondo. Em
cada apresentação foi possível notar o
desenvolvimento das crianças em apenas
um ano de aulas em cada oﬁcina.
Além da parceria com o Instituto
Acqua, a Prefeitura de Santo André mantém aulas de musicalização e instrumentos de corda e sopro, que complementam
a grade curricular das aulas complementares. O ensino regular, ganha, dessa forma, contornos de uma educação integral

de qualidade para estudantes da rede pública que diﬁcilmente teriam a possibilidade de cursar essa diversidade de oﬁcinas.
Comunidade – Durante os ﬁnais de semana e as férias, os dez espaços públicos
são abertos para toda a comunidade do
entorno. Nas férias de julho, por exem-

plo, em apenas nove dias foram atendidas
cerca de 5 mil crianças. Além das oﬁcinas
regulares, nas férias, as crianças puderam
participar de atividades como futebol de
sabão, tobogã, cama elástica, contação
de história, oﬁcinas de jardinagem e de
confecção de brinquedos como pipa, peteca e “vai e vem”.

Diversas atividades puderam ser vistas no evento que marcou os 10 anos do CESA Parque Novo Oratório

Novo projeto do Instituto Acqua é contemplado pela Petrobras
Em 2015 o projeto Teia Verde será implantado em três bairros de Santo André

O projeto Teia Verde do Instituto Acqua, que visa levar aulas de jardinagem para três bairros periféricos de
Santo André, foi contemplado pela seleção pública Comunidades do Programa Petrobras Socioambiental. A partir
de 2015 moradores dos bairros Tamarutaca, Conjunto Prestes Maia e Conjunto
Catigua terão a oportunidade de participar de palestras, oficinas e capacita-

ção em jardinagem com o objetivo de
preparar os participantes para a gestão
e manutenção das áreas verdes de suas
comunidades.
A seleção deste ano teve 297 projetos socioambientais inscritos nos estados
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul; 57 projetos foram contemplados, sendo 33 de São Paulo divididos por 27 municípios distintos.

A Petrobras patrocinará o Teia
Verde ao longo de 24 meses. Esta não
é a primeira vez que o Instituto Acqua
é contemplado pela Petrobras: os projetos Comunidade Revela, com aulas de
fotografia, e o Comunidade Viva, curso de jardinagem e paisagismo, foram
vencedores de seleções de 2008 e 2012
respectivamente. Ambos tiveram duração de dois anos.

Dia de plantio no Colégio Gran Leone

Alunos aproveitaram as atividades de plantio em área preparada para isso

Equipe e alunos do Comunidade Viva, curso de jardinagem e paisagismo do Instituto Acqua com patrocínio
da Petrobras, realizaram, em
24 de outubro, atividades de
educação ambiental e plantio com cerca de 60 crianças
de 3 a 6 anos do colégio Gran
Leone, em Ribeirão Pires. As
turmas do maternal e jardins
1 e 2 dos períodos da manhã
e tarde aprenderam a fazer a
bola semente, que depois foi
plantada num canteiro previamente preparado pelos

jardineiros. Mudas de flores
também fizeram parte da atividade e foram plantadas no
local pelos pequenos.
Para muitas crianças,
esta foi a primeira experiência
com terra. Os monitores do
Comunidade Viva aproveitaram para explicar a importância da preservação do verde
e cuidado com a natureza. A
coordenadora pedagógica do
colégio, Roberta Rocha, elogiou a parceria e acredita que
a atividade ficará gravada na
memória.

Maternidade municipal de São Vicente amplia realização
de testes da orelhinha em recém-nascidos

Parceria entre Prefeitura e Instituto Acqua incluiu mais uma fonoaudióloga no serviço, que é feito para
detectar possíveis problemas de audição nos bebês
A parceria entre Prefeitura de São
Vicente, por meio da Secretaria de Saúde, e Instituto Acqua na gestão da unidade permitiu uma ampliação da quantidade de ‘testes da orelhinha’ realizados na
Maternidade Municipal nos últimos meses. A parceria iniciou seus trabalhos em
junho passado, desde então, o número
de testes realizados saltou de uma média
de 131,20 atendimentos nos primeiros
cinco meses do ano para 191,20 nos últimos cinco meses.

Para se ter uma ideia da diferença
da quantidade de atendimentos realizados, no primeiro semestre de 2014, abril
foi o mês com mais procedimentos, com
154 testes aplicados, e em julho, logo após
o início da parceria, foram atendidos 271
recém-nascidos.
O teste de emissões otoacústica,
popularmente conhecido como ‘teste da
orelhinha’, é um procedimento rápido,
indolor e realizado por um aparelho que
emite sons de baixa frequência enquanto o

Semana do Idoso é lembrada com atividades e palestra

A parceria entre Instituto Acqua e
Imasf com a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo
levou ao clube atividades em comemoração à Semana do Idoso, promovida pela
entidade pelo Dia Nacional da Terceira
Idade (1/10). Na abertura da semana, em
2 de outubro, os participantes do projeto
Saúde com Movimento tiveram aula aberta de pilates, ginástica e alongamento. O
evento reuniu cerca de 100 pessoas, sendo que 60 já integram o projeto que acontece na Associação há um ano.
No dia 8 foi a vez da palestra de nutrição “Alimentação na Terceira Idade”. O

evento, que reuniu mais de 50 pessoas,
também teve aferição de pressão com
enfermeiras do Imasf. A palestra abordou
as mudanças do corpo na fase da terceira
idade e as adaptações que devem ser feitas na alimentação.

Parceria – O Instituto Acqua e o Imasf
mantêm a parceria em ações com a Associação há mais de um ano. Além de oferecer aos associados as aulas do projeto
Saúde com Movimento duas vezes por
semana, também são realizadas palestras
de nutrição mensais, sempre com temas
diferentes.

Teste favorece o diagnóstico de doenças em recém-nascidos

Atleta é campeão brasileiro de parajiu-jitsu
com apoio do Instituto Acqua

Evento contou com mais de 100 participantes
em São Bernardo

Bookcrossing completa dois anos no Dia Nacional do Livro

Lançada em outubro de 2012
com o slogan “Deixe a Fantasia Escapar da Prateleira”, a campanha do
Instituto Acqua de estímulo à leitura
completou dois anos de arrecadação
e libertação de livros. No Dia Nacional
do Livro (29/10), a entidade se uniu ao
movimento mundial Bookcrossing, que
deixa livros usados em lugares públicos
para desconhecidos e, após a leitura,
continuar a corrente repassando o livro
a outra pessoa.

O projeto, que começou com a
mobilização dos funcionários do Instituto, já ganhou outros grandes parceiros, como a Cooperpires (Cooperativa
de Catadores de Ribeirão Pires), que
continua doando periodicamente livros
em bom estado encontrados entre os
materiais recicláveis. O mais novo parceiro é o Colégio Gran Leone, de Ribeirão Pires, que abraçou a ideia de tirar os
livros parados da prateleira e fazê-los
circular.

bebê dorme. O som é emitido por um fone
de ouvido colocado no recém-nascido e as
informações são passadas para um computador mostrando se a resposta auditiva
está adequada ou não.
A fonoaudióloga responsável pelo
serviço, Priscilla Florentino Alal, explica
que após a realização do teste é possível,
se necessário, iniciar o diagnóstico ou o
tratamento das alterações auditivas de
forma precoce. “Os bebês que apresentarem respostas consideradas normais receberão um laudo que orienta a mãe sobre
o desenvolvimento da linguagem do bebê
até os dois anos. As crianças que apresentarem alterações são encaminhadas ao
otorrinolaringologista para exames complementares. A intervenção precoce é de
suma importância para o diagnóstico e tratamento”, explica.
Priscilla conta que com a chegada da
fonoaudióloga do Instituto Acqua, Fabiana
Jahjah, foi possível, além da realização dos
testes, realizar um trabalho especíﬁco junto às mães incentivando o aleitamento materno, com visitas diárias, e acompanhar os
bebês na UTI neonatal.
Além destes procedimentos, o serviço está em vias de implementar mais um
teste que faz parte da triagem neonatal, o
chamado ‘teste da linguinha’, que veriﬁca o
freio lingual dos bebês e é importante para
uma amamentação eﬁcaz e desenvolvimento da fala.

A ação no colégio aconteceu com
o grupo “Semeadores de Ideias”, composto por 20 alunos do 3° ano do Ensino Médio. Os alunos arrecadaram 100
livros que foram cadastrados pelo Instituto Acqua no site do Bookcrossing e
foram libertados pelos próprios alunos
em 29 de outubro, Dia do Livro.
Ao longo dos dois anos de campanha, o Instituto Acqua já cadastrou
1.422 obras que foram doadas por diferentes pessoas e instituições.

Com uma história de superação
pessoal, o atleta Waldir Ribeiro sagrou-se campeão brasileiro de parajiu-jitsu em
duas categorias na primeira competição
nacional para pessoas com deﬁciência
realizada em 27 de setembro, em Santo
André. A próxima meta é o campeonato
mundial, que acontece em novembro.
Aos cinco meses de idade, Waldir
teve paralisia infantil que o deixou com sequelas nas pernas. Desde 2005, Waldir viu
no esporte um aliado para evitar a atroﬁa
muscular e foi quando praticava natação,
em uma academia de Ribeirão Pires, que
conheceu o jiu-jitsu, há três anos. A partir deste dia, Waldir passou a ter o jiu-jitsu
como uma nova ﬁlosoﬁa de vida e há dois
anos começou a competir em torneios
para pessoas sem deﬁciência.
Com apoio do Instituto Acqua e da
Kimonos Dragão, Waldir Ribeiro sagrou-se o primeiro campeão brasileiro da categoria até 95 quilos faixa azul e também
da categoria Absoluto faixa azul. Entre

suas novas metas, Waldir se prepara para
o Mundial de novembro, mas seu desaﬁo
é maior ainda, quer fazer do jiu-jitsu uma
forma de inclusão social para crianças
com deﬁciência.
“Desenvolvo um trabalho de inclusão da pessoa com deﬁciência e o esporte
é uma das vertentes. Como percebi que

o jiu-jitsu foi criado para ‘abraçar’ a todos, decidi dar continuidade ao trabalho
usando essa ‘arte’ para chamar a atenção.
Quero levar esse esporte principalmente
às crianças com deﬁciência que ainda estão excluídas e, assim, ajudar a mostrar
que somos iguais diante das nossas diferenças”, ﬁnalizou.

Após consagrar-se campeão, Waldir Ribeiro pretende fazer do jiu-jitsu uma ferramenta de inclusão social

