UPA 24 horas de Cotia realiza cerca de 33 mil atendimentos
em dois meses de funcionamento
No período ainda foram realizados aproximadamente 7,7 mil exames laboratoriais
e 6 mil radiografias na própria Unidade de Saúde

Inaugurada em 27 de junho passado, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Rita de Cássia Sorio, no Bairro Atalaia,
realizou cerca de 33 mil atendimentos nos
dois primeiros meses de funcionamento
em Cotia. A quantidade de procedimentos
representa uma média de 550 atendimentos por dia ou 22 pessoas atendidas por
hora de funcionamento da unidade, que
ﬁca aberta 24 horas por dia.
A unidade de Saúde, administrada em parceria pela Prefeitura de Cotia
e Instituto Acqua, começou a funcionar
efetivamente em 28 de junho e até a noite desta terça-feira (26/9) haviam sido
realizados exatos 32.795 procedimentos,
sendo 20.773 consultas por clínicos gerais/
emergencistas, 3.005 com ortopedistas e
7.971 por pediatras. No período, a Unidade de Saúde ainda realizou 7,7 mil exames
laboratoriais e 6 mil radiograﬁas por meio
de raio-x.
Para se ter uma ideia do que representam 33 mil atendimentos em dois
meses, esse número representa cerca de
16,4% de toda a população de Cotia, estimada em 201 mil habitantes. E além
dos moradores de Cotia, neste período, a
UPA também foi procurada por pacientes
de cidades vizinhas como Embu, Osasco,
Vargem Grande, Itapevi, Carapicuiba, São
Roque, Ibiuna e Jandira.
A alta quantidade de procedimentos realizados na UPA – que é considerada
de porte 2 pelo Ministério da Saúde pois é
preparada para atender uma população de
200 mil habitantes –, é superior à capacidade de uma unidade para cidades com até
300 mil habitantes, considerada de porte 3.
Além dos procedimentos realizados, essa
demanda gerou um consumo de cerca de
84.500 comprimidos de anti-inﬂamatórios,
3 mil AAS infantil (anti-inﬂamatório e analgésico), 25 mil comprimidos para o controle da pressão arterial e 10 mil antitérmicos
em comprimidos e 5,5 mil injetáveis, entre
outros medicamentos aplicados dentro da
farmácia da unidade.
Com mais de 1,4 mil metros quadrados, a UPA Atalaia exige um uma equipe com cerca de 160 colaboradores, entre
médicos, enfermeiros e demais proﬁssionais que se revezam para garantir o aten-

Maternidade de São Vicente tem aprovação de 91,59%
de pacientes em pesquisa de satisfação
Gestão da unidade é feita em parceria entre o Instituto Acqua e a Prefeitura de São Vicente

Mesmo com alta procura, pacientes avaliam de forma positiva o atendimento na UPA em Cotia

dimento 24 horas por dia. A unidade conta
com algumas ações novas para o sistema
de Saúde de Cotia, como a classiﬁcação
dos pacientes por risco feita por enfermeiros em uma sala de triagem, o que signiﬁca
que as pessoas que chegam com problemas de saúde mais graves são encaminhados direto para atendimento médico.
Por plantão, ﬁcam à disposição da
população clínicos gerais/emergencistas,
pediatras e ortopedistas, que têm apoio
de espaços adequados para a realização
de exames laboratoriais, radiograﬁas, sala
de gesso, além das salas amarela e ver-

melha, para onde são encaminhados os
pacientes com maior gravidade.
O diretor presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia, disse que a
alta procura por atendimento na UPA
mostra o tamanho da responsabilidade
da instituição. “A UPA é um equipamento de Saúde de grande porte, em que a
dedicação dos trabalhadores deve ser
intensa. Para isso, realizamos constantemente capacitações e orientações para
que estes proﬁssionais estejam sempre
bem preparados para atender a essa demanda.”

Classificação de risco é diferencial
em nova unidade

“Diante de uma rotina que ultrapassa o número de 550 atendimentos por dia,
sabemos que ainda precisamos melhorar, mas há uma parcela muito grande da
população satisfeita com o atendimento
realizado. Ainda é muito recente a implantação do sistema de classiﬁcação de risco,
ou seja, protocolo do Ministério da Saúde
que indica a urgência dos atendimentos
que prioriza o atendimento de acordo com
a complexidade da saúde dos pacientes.
Compreendemos que enquanto não houver uma familiarização com este sistema,
pode haver distorções na forma de avaliar
o atendimento. A cor vermelha signiﬁca
alta prioridade, amarela- urgente; a cor
verde – pouco urgente e a cor azul – não
urgente”, avaliou o secretário de Saúde de
Cotia, Benedito Simões.
A moradora do Parque Alexandre,
Lusinete Barbosa, procurou a UPA na última terça-feira (26/08) e avaliou o atendi-
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mento. “Vou dar nota 9. Recomendo que
as pessoas que precisam do atendimento
venham com paciência porque são muitas pessoas aguardando e os casos mais
graves têm prioridade. No meu caso, fui
atendida às 13 horas, ﬁz alguns exames,
aguardei o resultado e recebi todos os
cuidados”, disse Lusinete.

‘Fiz alguns exames, aguardei o resultado e recebi todos os cuidados’
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Ao longo de todo o mês de junho, a
Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria da Saúde, realizou pesquisa inédita de
satisfação na Maternidade Municipal, gerida
pelo Instituto Acqua em parceria com a Administração Municipal. O levantamento feito
com pacientes atendidas apontou índice de
91,59% entre muito bom e bom para o atendimento realizado no local.
A pesquisa foi realizada no mês seguinte ao início dos trabalhos do Instituto
Acqua na unidade de Saúde. Desde maio,
o Instituto e a Secretaria da Saúde ﬁzeram
mudanças signiﬁcativas no ﬂuxo de atendimento que resultaram em melhorias apontadas pelo levantamento. Entre as questões
formuladas às pacientes estão avaliações das
instalações físicas e das equipes médica e de
enfermagem, a limpeza dos ambientes, a
maneira como foram tratadas as grávidas e
se recomendariam a maternidade para amigos ou familiares.
Principal mudança realizada pelo
Instituto Acqua desde o início do trabalho,
a equipe de enfermagem foi a que recebeu
melhor média na pesquisa, com 65,47% de
avaliações como muito bom e 30,68% consideradas como bom. A alteração mais signiﬁcativa neste setor foi o aumento de apenas
uma enfermeira obstetra para quatro, desde
maio; ao todo, o Instituto tem 54 colaboradores atuando no local. Os trabalhadores ainda
passaram por capacitação e mudanças no
ﬂuxo de atendimento que permitiram, por
exemplo, que os procedimentos de enfermagem passassem de 456 atendimentos em
abril para 530 em julho e que a quantidade de
partos, que em janeiro foi de 148, fosse para
192 em junho.
Outro destaque da pesquisa é a avaliação da maneira como foram tratadas as
pacientes, em que 51,13% das entrevistadas
responderam como muito bom e 45,02%
como bom. A indicação da maternidade para
amigos ou familiares seria feito por 95,55%
de acordo com a pesquisa. As instalações físicas receberam índice de 79,56% entre muito
bom e bom e a limpeza dos ambientes do
hospital, 86,35%. A avaliação da equipe médica teve 79,56% entre muito bom e bom.
O diretor presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia, disse que em pouco
tempo a instituição conseguiu fazer alterações que já são perceptíveis ao público.

Instalações da maternidade foram bem avaliadas pelos pacientes

Melhor aproveitamento de espaços físicos,
capacitação de proﬁssionais e orientação às
pacientes, são algumas mudanças citadas.
“Substancialmente, o ﬂuxo tem um acompanhamento mais próximo agora, com proﬁssionais responsáveis por cada setor, e isso
permite uma agilidade maior e um melhor
atendimento às pacientes. Junto com a Secretaria de Saúde estamos trabalhando para
melhorar cada vez mais esse trabalho”, aﬁrmou Querodia.
Entre as responsabilidades do Instituto

Acqua na maternidade estão o gerenciamento e execução de ações e serviços materno-infantil como qualiﬁcação e modernização do
atendimento, avaliação de desempenho dos
proﬁssionais, educação em saúde para prevenção e tratamento das DST/Aids e planejamento familiar, acompanhamento durante
o acolhimento e o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato, acolhimento com classiﬁcação de risco, promoção do aleitamento
materno e orientação e oferta de métodos
contraceptivos, entre outras ações.

Parceria prevê novas intervenções na unidade

O secretário de Saúde de São Vicente,
Antonio Rua Vieira, aﬁrmou que a Administração estabeleceu como meta, o investimento
no atendimento materno-infantil, redução da
mortalidade e ampliação do número de partos dentro da Maternidade, com o incentivo
ao parto normal e humanizado, e aleitamento materno. “Neste ponto, a parceria ﬁrmada
entre a Secretaria da Saúde e o Instituto Acqua
tem sido de suma importância para tentarmos
atingir esta meta. Prevemos ainda melhores
resultados nos próximos meses, com a implantação da Rede Cegonha dentro do nosso
município.”
Médica ginecologista e obstetra, a diretora técnica da maternidade, Maria Luisa
Cunha David, também avalia como positivo o
trabalho até o momento. “Desde que assumimos a maternidade, há quatro meses, trabalhamos arduamente para melhorar o atendimento de nossas gestantes e recém-nascidos.
Muito já foi feito, no entanto, várias mudanças
ainda serão implementadas, a ﬁm de aumentar a qualidade de nossos serviços”.
Roselaine Aparecida Gallioni, de 26

anos, é mãe do Luiz Felipe, que nasceu na
Maternidade Municipal em 18 de agosto.
Ela enfatizou alguns dos pontos positivos do
local, como a atenção que recebeu da enfermagem e a limpeza e organização do setor.
“Todo dia o quarto está limpinho”. Segundo
ela, a equipe que trabalha ali é gentil e cuidadosa. Demonstrando satisfação com o atendimento, disse que com certeza vai indicar a
Maternidade para outras pessoas. “E se um
dia eu tiver outro ﬁlho, quero que o parto seja
aqui também.”

‘E se um dia eu tiver outro ﬁlho, quero que o
parto seja aqui também’

Prefeitura de Ribeirão Pires elogia
Comunidade Viva em evento

Instituto Acqua e Imasf criam programa permanente para
acompanhar obesidade infantil

Palestra

Curso de jardinagem e paisagismo é realizado pelo Instituto Acqua
com patrocínio da Petrobras

Em evento que marcou a formatura
da terceira turma do curso Comunidade
Viva, realizado pelo Instituto Acqua com
patrocínio da Petrobras, secretários da
Prefeitura de Ribeirão Pires elogiaram as
atividades desenvolvidas ao longo de 2013.
O evento reuniu novos e antigos alunos na
manhã de 4 de agosto no Parque Pérola da
Serra, em Ribeirão Pires.
Para o secretário-adjunto de Política
Comunitária e Institucional, Moizés Moura,

Evento contou com a presença
de secretários municipais e alunos

a parceria com o Acqua vai permanecer por
muito tempo. “O Instituto Acqua é um parceiro para toda hora e o resultado nós podemos ver aqui, no parque. A secretaria vai
continuar fazendo de tudo para que essa
parceria continue”, aﬁrmou.
Também presente, o secretário de
Meio Ambiente, Gerson dos Santos Goulart, reforçou que o trabalho feito pelos alunos no parque vai ganhar ainda mais relevância com as reformas que estão previstas
na área. O secretário de Desenvolvimento
Econômico, Paulo Silotti, mencionou a importância do curso para a recolocação proﬁssional dos alunos. “Qualquer um que tem
uma qualiﬁcação já sai na frente no mercado. Para um secretário de Emprego e Renda, é muito gratiﬁcante ver esta iniciativa.”
O evento também marcou o início
das aulas da turma do segundo semestre,
que encerra o ciclo de dois anos de duração
patrocinada pela Petrobras. O Comunidade Viva tem aulas teóricas e práticas sobre
plantio e colheita e plantação em área de
manancial, entre outros temas.

A partir de setembro crianças com sobrepeso e seus responsáveis passarão
por acompanhamento de equipe multiprofissional

Em convite feito pelo Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação de Ribeirão Pires,
a equipe do Comunidade Viva fez uma palestra no
Centro de Formação de Professores, onde falou sobre meio ambiente, sustentabilidade e transversalidade com educadores da rede municipal.

Plantio

Em uma ação com as secretarias de Meio Ambiente
e Educação de Ribeirão Pires, a turma do Comunidade Viva realizou em agosto um plantio de árvores
no bairro do Barro Branco, acompanhando alunos
da rede municipal.

Projeto Férias nos Cesas atende 7,8 mil crianças
em 15 dias de atividades do Educa Geral

A segunda temporada do Projeto
Férias, que levou atividades de recreação,
esporte, lazer e brincadeiras tradicionais
para os dez Cesas (Centros Educacionais
de Santo André) durante 15 dias entre
junho e julho, atingiu 7.833 crianças. A
ação faz parte do projeto Educa Geral,
uma parceria entre Instituto Acqua e Prefeitura de Santo André que oferece aulas
de ações complementares no contraturno escolar e jogos cooperados aos ﬁns de
semana nos Cesas.
Em comparação com a primeira
temporada do Projeto Férias, que aconteceu em janeiro e atendeu 7,2 mil crianças, além do número elevado de atendimento, a diversidade de atividades

também foi ampliada. Desta vez, além
das atividades como futebol de sabão,
tobogã, cama elástica e contação de historia, foram oferecidas também oﬁcinas
de confecção de brinquedos como pipa,
peteca e vai e vem, da boneca Abayomie
(de origem Iorubá) e oﬁcina de jardinagem, entre outras ações.
O numero de colaboradores também foi ampliado. Além dos monitores de
jogos cooperados e ações complementares que já integram o projeto Educa
Geral, outros 22 monitores de recreação
também foram contratados especiﬁcamente para ajudar nas brincadeiras das
férias, que muitas vezes permearam a
temática da vez: Copa do Mundo.

A contação de histórias foi uma das
atividades realizadas nos Cesas

Passeio

Diferencial

Capacitação

Alunos de artes visuais dos Cesas Humaitá e
Vila Linda ﬁzeram, em agosto, um passeio à
Sabina Escola Parque do Conhecimento para
visitar a exposição temporária sobre arte urbana e também fazer uma oﬁcina de estêncil.

Durante o Projeto Férias, um dos diferenciais
trazidos pelo Acqua para a programação foi a
oﬁcina de jardinagem, onde as crianças puderam aprender a fazer uma bola-semente, feita
de argila e sementes.

Monitores de capoeira do projeto Educa
Geral receberam a capacitação “Capoeira:
Um Instrumento Psicomotor para a Cidadania”, com os Mestres Gladson e Vinicius ambos da USP (Universidade de São Paulo).

O Instituto Acqua e o Imasf (Instituto
Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo) dão início, neste mês de setembro,
a um programa permanente de Prevenção à
Obesidade Infantil. O trabalho será realizado
após o sucesso da primeira campanha preventiva realizada ao longo do mês de julho
passado.
A campanha convidou os beneﬁciários para que levassem seus ﬁlhos para uma
avaliação com nutricionistas e médicos endocrinologistas e pediatras e, durante o mês,
35 crianças foram avaliadas. Deste total, 26
jovens, entre 4 e 12 anos, após avaliação de
índice de massa corpórea, foram diagnosticados com sobrepeso.
A partir deste trabalho, os proﬁssionais do Acqua e do Imasf iniciaram a elaboração de um programa que pudesse garantir
o monitoramento dessas crianças. Agora, semanalmente, os pais ou responsáveis e seus
ﬁlhos passarão por atividades ao mesmo
tempo.
Enquanto as crianças receberão oﬁcinas com atividades físicas, por meio de
recreação, os pais serão orientados quanto

à importância da alimentação balanceada e
da prática esportiva. A equipe que fará esse
acompanhamento será constituída por endocrinologistas, pediatras, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e ﬁsioterapeutas.
“Nosso objetivo é apenas acompanhar a evolução dessas crianças para estabilizar seu peso de acordo com a idade, além
de criar novos hábitos. Nas oﬁcinas, elas farão atividades recreativas, como pular corda
ou jogar ‘amarelinha’, apenas como forma
de estimular a realização de algum exercício
físico. Enquanto isso, os pais passarão por
um acompanhamento para que eles tenham
uma nova alimentação. Não tem como mudar os hábitos das crianças se não estimularmos os pais também”, aﬁrmou a coordenadora médica do Instituto Acqua no Imasf,
doutora Renata D´Errico.
Os grupos de acompanhamento semanal estão sendo montados de acordo
com a possibilidade de agenda dos pais ou
responsáveis. O programa continuará aberto
a novos interessados; caso algum beneﬁciário queira incluir seu ﬁlho no programa, ele
passará pela mesma avaliação e, caso tenha

sobrepeso, poderá fazer parte das oﬁcinas.
O horário de atendimento do ambulatório do Imasf é das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4126-333 ou pessoalmente no ambulatório do Imasf, que ﬁca na Rua
Princesa Izabel, 77.

Saúde com Movimento completa um ano em São Bernardo

O projeto Saúde com Movimento
do Instituto Acqua com parceria do Imasf
e Associação dos Funcionários Públicos de
São Bernardo completa um ano de atividades em setembro. As aulas são realizadas
na academia da Associação e atualmente
atendem 30 alunos, entre beneﬁciários do
Instituto e Associação. O projeto é um sucesso no estímulo à atividade física vinculada ao acompanhamento médico com aulas
que combinam pilates de solo, dança, alongamento e ginástica com a coordenadora
de esportes do Acqua, Sheila Pinto.
“Acompanhamos alguns pacientes
desde o inicio do programa que, de forma
bem expressiva, mostram uma melhor resposta ao tratamento com os especialistas
do ambulatório, abreviando o tempo de terapias, controlando os níveis metabólicos
de glicemia, triglicérides, colesterol, e também uma manutenção da perda de peso
em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica”, comemora a coordenadora médica
do Acqua e Imasf, Dra. Renata D´Errico.
Zoraide Domingues Navas, de 67
anos, se inscreveu no início do projeto e
hoje é um destes exemplos. “O Saúde com
Movimento me ajudou a desenvolver novamente a mobilidade, que eu tinha perdido desde que sofri um derrame em 2004.
Eu já fazia academia, mas essas atividades
de ginástica me auxiliam mais de um modo
geral, além de me ajudar no equilíbrio”. A

colega Márcia Cecilia Garcia, de 53 anos,
que já fazia caminhada, encontrou outro
conforto ao participar das atividades. “Aqui
a atividade é mais completa. Além disso,
mentalmente ajuda bastante. Nos reunimos, damos risada, nos superamos. Terminei a terapia no Imasf este ano e agora é
aqui onde desconto a tensão do dia a dia”.
A professora Sheila trouxe a experiência de 2 anos do projeto Saúde com
Movimento em Osasco, onde as atividades
físicas aconteciam nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), e alcançou os 966 alunos.
“Procuro estimular meus alunos ao máximo porque assim eles sentem mais vontade de melhorar. Muita gente tímida ou em
depressão já se soltou, vem para dar risada

e socializar, além de cuidar da parte física.
É muito gratiﬁcante ver essa evolução tão
rápida“, revela a educadora física.
“Acreditamos na importância deste
projeto, pois atua com benefícios diversos,
como para o corpo, como tratamento complementar de doenças metabólicas como a
diabetes, hipertensão e obesidade, para
a mente, pois sabidamente a atividade
física aﬂora a autoestima em seus participantes gerando uma resposta positiva em
tratamentos de doenças como depressão
e ansiedade, e à convivência social através do incentivo a formação de grupos que
reúnem-se semanalmente trocando experiências e dividindo as expectativas do dia a
dia”, ﬁnaliza Dra. Renata.

Projeto é referência em bem-estar e qualidade de vida

