
Parceria entre Instituto Acqua e Imasf tem 65% dos 
beneficiários satisfeitos com o trabalho realizado

Levantamento realizado junto 
aos beneficiários tem um aumento 

de 6% em relação a pesquisa 
realizada em 2012

Pesquisa tem como objetivo avaliar a satisfação dos beneficiários em relação aos serviços prestados

Pesquisa realizada em 2014 sobre a 
parceria entre o Instituto Acqua e o Imasf 
(Instituto Municipal de Assistência à Saú-
de do Funcionalismo), de São Bernardo 
do Campo, apontou que 9% dos permis-
sionários estão muito satisfeitos e 56% 
satisfeitos com os serviços prestados aos 
servidores e seus dependentes. O levan-
tamento representa um aumento de 6% 
na satisfação dos usuários em relação a 
pesquisa feita em 2012, que mostrou 10% 
dos pesquisados como muito satisfeitos e 
49% como satisfeitos.

A parceria tem como principal porta 
de atendimento o Ambulatório de Espe-
cialidades do Imasf, onde o Instituto Ac-
qua realiza consultas ambulatoriais, pro-
cedimentos cirúrgicos de pequeno porte e 
exames aos beneficiários em diversas es-
pecialidades. O Instituto ainda faz acom-
panhamento e auditoria dos atendimen-
tos e internações realizados por clínicas e 
hospitais conveniados, além de revisão e 
liberação de pagamento de contas médi-
cas apresentados pelos credenciados e do 

programa Imasf em Casa, que realiza as-
sistência domiciliar com equipe multipro-
fissional em pacientes com necessidades 
específicas.

A pesquisa tem como objetivo 
avaliar a satisfação dos beneficiários em 
relação aos serviços prestados e tem um 
resultado positivo para a parceria, já que, 
além do aumento da satisfação, houve 
uma queda de 8% dos usuários insatisfei-
tos com o trabalho na comparação entre 
os dois levantamentos.

Os principais aspectos apontados 

como positivo pelos beneficiários foram o 
ambulatório (16%), o atendimento (13%), 
os hospitais credenciados (11%), médicos 
(10%) e a facilidade para realização das 
consultas (10%). 

A avaliação do ambulatório, que 
é gerido pelo Acqua teve 55% dos bene-
ficiários satisfeitos com o serviço frente 
8% de insatisfeitos, 32% não souberam 
responder e 5% se disseram indiferentes. 
Em 2012, 43% dos entrevistados haviam 
apontado estar satisfeitos com os serviços 
oferecidos no ambulatório.

Imasf em Casa - Outro destaque 
da avaliação dos serviços oferecidos é o 
programa Imasf em Casa. Entre os pesqui-
sados que usam o serviço, 84% aponta-
ram estar satisfeitos ou muito satisfeitos 
com o trabalho. A satisfação dos permis-
sionários com os serviços prestados pela 
parceria tem relação direta com o cum-
primento de metas do Acqua na execução 
do contrato, como a diminuição do tempo 
de espera do paciente para atendimento 
médico, o aumento do programa Imasf 
em Casa e efetivação das consultas agen-
dadas, entre outros.

Além do atendimento no ambula-
tório, auditoria e acompanhamento de 
serviços realizados por clínicas e hospitais, 
a parceria ainda oferece aos beneficiários, 
grupos de acompanhamento psiquiátrico, 
campanhas de prevenção, grupos de pla-
nejamento familiar e o programa Saúde 
com Movimento, que oferece ginástica e 
pilates com o intuito de promover a saúde 
da população atendida.

Programa amplia 
quantidade de 

turmas em SBC
Alunos do programa do Instituto 

Acqua Saúde com Movimento, que leva 
à Associação dos Funcionários Públi-
cos de São Bernardo aulas de pilates e 
ginástica em uma parceria com o Imasf 
(Instituto Municipal de Assistência à 
Saúde do Funcionalismo), realizaram 
sua festa de encerramento em 9 de de-
zembro. Durante a confraternização, a 
coordenadora médica do Instituto Ac-
qua e Imasf, Dra. Renata D’Errico, anun-
ciou que em 2015, além das turmas às 
terças e quintas pela manhã, o Saúde 
com Movimento também terá turmas 

SAÚDE COM MOVIMENTO

às 13h e com a possibilidade de abertu-
ra de novas turmas conforme as vagas 
abertas forem sendo preenchidas.

“Fico muito feliz em ver a evolução 
do projeto porque quando começamos 
acreditávamos no sucesso. Vejo que hoje 
a festa está muito mais lotada e fico feliz 
em dizer que ano que vem vamos conti-
nuar com a parceria e também e ampliar 
o espaço para aulas à tarde. Para nós é 
um orgulho ter essa parceria com a Asso-
ciação. Pretendemos sempre dinamizar 
e aumentar o projeto”, disse a coordena-
dora médica.



Ao longo de 12 meses de traba-
lho, o programa Educa Geral atendeu 
mais de 2 mil alunos do Ensino Fun-
damental 1 por mês e a qualidade da 
parceria executada pela Secretaria de 
Educação de Santo André e Instituto 
Acqua é referendada por pesquisa de 
satisfação realizada junto aos pais ou 
responsáveis das crianças participan-
tes. O levantamento foi feito em no-
vembro e apontou que 97,18% dos pais 
ou responsáveis estão muito satisfeitos 
ou satisfeitos com o programa.

 Os números expressam a avalia-
ção de pais em relação às oficinas de 
teatro, dança, ginástica, artes visuais, 
xadrez, capoeira e taekwondo gratui-
tas, oferecidas no contraturno escolar, 
e também das atividades de recreação 
nos finais de semana e férias oferecidas 
em dez Cesas (Centro Educacional de 
Santo André) da cidade. Mais de 97% 
dos pais consideraram a existência das 
atividades importante ou muito impor-
tante.

Os temas das aulas oferecidas 
nos Cesas têm aprovação acima de 90% 
dos entrevistados. Além de dar apoio a 
qualidade do ensino nas escolas munici-
pais de Santo André, o programa ainda 
incentivou as crianças e pais a frequen-
tarem os Cesas, já que 32,5% dos entre-
vistados disseram que seus filhos não 
frequentavam os centros educacionais 
antes do programa.

E a qualidade das aulas ofereci-
das fica clara quando o questionamen-
to é quanto à motivação das crianças a 
frequentar as oficinas. Os pais respon-
deram que 39,63% das crianças partici-
pam do Educa Geral por causa das au-
las, 27,97% por conta dos professores, 
18,28% têm como motivação os amigos 

Educa Geral tem aprovação de 97,18% 
de pais de alunos que participam do 

programa em Santo André
Parceria entre Instituto Acqua e Secretaria de Educação de 

Santo André atendeu mais de 2 mil alunos por mês

Programa atende mais de 2 mil alunos do Ensino Fundamental de Santo André

e 12,14% por causa do espaço físico dos 
Cesas.

Dessa forma, o programa Educa 
Geral cumpre seu objetivo de oferecer 
atividades complementares à educação 
e qualidade de vida para as comunida-
des do entorno dos centros educacio-
nais, que inclui cerca de 50 escolas, e 
que têm como referência os Cesas em 
que são oferecidas as oficinas, nos bair-
ros Cata Preta, Jardim Santo André, 
Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo 
Assunção, Parque Novo Oratório, Vila 
Floresta, Vila Humaitá, Vila Linda, Vila 
Palmares, Vila Sá e agora no Parque An-
dreense.

Encerramento – Os resultados 
das atividades puderam ser vistos na 
prática em quatro dias de apresenta-
ções. Entre os dias 16 e 19 de novembro, 
nada menos do que 46 apresentações 
de dança, teatro/circo, taekwondo, 
capoeira e ginástica artística, além de 
exposições de xadrez e artes visuais, fo-
ram assistidas por familiares das crian-
ças participantes do Educa Geral.

As atividades de capoeira e ta-
ekwondo foram realizadas no Ginásio 
Pedro Dell´Antonia, e as exposições e 
demais ações aconteceram no Centro 
de Formação de Professores Clarice Lis-
pector. Todos os dias contaram com um 
ótimo público.

Todas as oficinas foram contem-
pladas e dessa forma as crianças pu-
deram compartilhar com familiares e 
o público em geral o desenvolvimento 
pessoal ao longo de um ano de ativi-
dades. Cada apresentação foi montada 
especialmente para o evento de fim de 
ano e o resultado foi aplaudido por to-
dos os presentes nos quatro dias.

O atleta Waldir Ribeiro sagrou-se 
campeão mundial de parajiu-jitsu na pri-
meira competição oficial para pessoas 
com deficiência realizada em 29 de no-
vembro, em Santo André. Ribeiro venceu 
na categoria até 95 quilos faixa azul e foi 
vice-campeão na categoria absoluto.

A competição foi organizada pela 
Confederação Brasileira Paradesportiva 
de Jiu Jitsu (CBPJJ) e teve a participação 
de 41 paratletas de vários estados do Bra-
sil e da Argentina. Com apoio do Instituto 
Acqua e da Kimonos Dragão, em apenas 
dois meses, Waldir Ribeiro sagrou-se 
campeão brasileiro e mundial de jiu-jitsu 
para atletas com deficiência.

Atleta com apoio do 
Acqua se torna campeão 
mundial de jiu-jitsu para 
pessoas com deficiência

O Instituto Acqua realizou, em 18 de dezembro, 
solenidade de encerramento da última turma dos cur-
sos de Jardinagem e Paisagismo do projeto Comuni-
dade Viva, que teve patrocínio da Petrobras e apoio 
da Prefeitura de Ribeirão Pires, que cedeu o Parque 
Pérola da Serra para as aulas práticas ao longo dos 
dois anos de duração do projeto. O evento celebrou 
o encerramento do projeto e a formatura da turma 4, 
que entregou um jardim sensorial projetado e ideali-
zado pelos alunos e professores.

O jardim sensorial marca as alterações feitas no 
paisagismo do parque e pode ser visitado por qual-
quer pessoa que passe pelo local. Com exemplos de 
mais de 70 espécies, o jardim tem como proposta esti-
mular os cinco sentidos pelos caminhos e canteiros de 
maneira lúdica e convidativa, trazendo dessa forma, 
plantas e elementos que agucem a visão, a audição, o 

Instituto Acqua encerra curso de jardinagem com entrega de jardim sensorial

Acqua inicia parceria para atendimento de população carcerária em Franco da Rocha

O diretor presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia, assinou, em dezembro, 
contrato de parceria com a Prefeitura de Fran-
co da Rocha para atendimento de cerca de 8,2 
mil pessoas de cinco penitenciárias instaladas 
no município. O trabalho começa a ser realiza-
do em janeiro.

O contrato prevê a criação de dez equi-
pes de saúde, sendo duas para cada unidade 
prisional. Cada equipe terá um médico, um 
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e 
um cirurgião dentista. O atendimento do pro-
grama é voltado para Saúde da Mulher, Saúde 
Bucal, Tuberculose, Controle de Diabetes e Hi-
pertensão, Hanseníase e outras dermatoses, 
DST/HIV e hepatites, entre outras demandas.

A população a ser atendida é compos-

ta por cerca de 1,5 mil mulheres de uma pe-
nitenciária feminina e aproximadamente 6,7 
mil homens espalhados por quatro unidades 
prisionais e o objetivo da parceria entre Ac-
qua e Prefeitura é contribuir para a melhoria 
dos indicadores de saúde desta população e a 
organização dos serviços da rede regional de 
atenção à saúde.

A população privada de liberdade será 
atendida dentro das unidades prisionais, mas 
cada penitenciária terá ainda o suporte de 
uma Unidade Básica de Saúde. As mulheres 
receberão ações para detecção e tratamen-
to de câncer uterino e de mama, DST/Aids e 
assistência ao pré-natal, entre outros atendi-
mentos.

Tanto homens como mulheres rece-

Cogestão será realizada em cinco penitenciárias instaladas na cidade; população atendida será de 8,2 mil pessoas
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Saúde Bucal está incluída no atendimento

Curso formou quatro turmas de paisagistas e jardineiros ao longo de dois anos

Evento foi organizado pela Secretaria de Educação de Santo André

Acqua participa de 
evento pela Educação

O Instituto Acqua levou, em 29 de no-
vembro, ao Parque Central, em Santo An-
dré, atividades de recreação e lazer com os 
monitores do Educa Geral, além de proje-
tos como o de libertação de livros, lápis se-
mente e oficinas de jardinagem durante as 
programações do Dia de Mobilização Social 
pela Educação, promovida pela Secretária 
de Educação.

As crianças que passaram pela tenda 
do Acqua puderam brincar de pular corda, 
queimada, voleibol, além de participar de 
oficinas, pintura facial e escultura de balão. 
As atividades foram realizadas pelos moni-
tores de jogos cooperados do projeto Edu-
ca Geral, parceria entre Acqua e Prefeitura 
que oferece atividades de lazer e recreação 
aos finais de semana nos Cesas (Centros 
Educacionais de Santo André).

O Instituto Acqua realizou, em 18 de dezembro, 
solenidade de encerramento da última turma dos cur-
sos de Jardinagem e Paisagismo do projeto Comuni-
dade Viva, que teve patrocínio da Petrobras e apoio 
da Prefeitura de Ribeirão Pires, que cedeu o Parque 
Pérola da Serra para as aulas práticas ao longo dos 
dois anos de duração do projeto. O evento celebrou 
o encerramento do projeto e a formatura da turma 4, 
que entregou um jardim sensorial projetado e ideali-
zado pelos alunos e professores.

O jardim sensorial marca as alterações feitas no 
paisagismo do parque e pode ser visitado por qual-
quer pessoa que passe pelo local. Com exemplos de 
mais de 70 espécies, o jardim tem como proposta esti-
mular os cinco sentidos pelos caminhos e canteiros de 
maneira lúdica e convidativa, trazendo dessa forma, 
plantas e elementos que agucem a visão, a audição, o 

olfato, o tato e o paladar.
O jardim tem caminhos com oito paradas espe-

cíficas para o estímulo aos sentidos. Cada parada con-
ta com banneres explicativos com nome e imagem de 
cada espécie disponível ao longo do caminho.

Comunidade Viva - O projeto Comunidade Viva 
foi realizado ao longo de 2013 e 2014 com quatro tur-
mas de 25 alunos cada com o objetivo de capacitar 
pessoas com mais de 18 anos em jardinagem e paisa-
gismo para facilitar o ingresso destes profissionais no 
mercado de trabalho. Com aulas teóricas e práticas, o 
curso, gratuito, teve noções de plantio e colheita, co-
nhecimento de solo, mata ciliar e plantação em área 
de manancial, além de visitas monitoradas em locais 
como viveiros, Jardim Botânico, galerias de arte, Cea-
gesp e exposições de plantas, entre outros.

Instituto Acqua encerra curso de jardinagem com entrega de jardim sensorial

Organizado pela Secretaria 
de Educação, o evento é motivado 
pelo Ministério da Educação (MEC) 
que pede a participação de toda a 
comunidade escolar, familiares e en-
tidades pela melhoria da educação 
nas cidades. “Desde agosto estamos 

Acqua inicia parceria para atendimento de população carcerária em Franco da Rocha

O diretor presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia, assinou, em dezembro, 
contrato de parceria com a Prefeitura de Fran-
co da Rocha para atendimento de cerca de 8,2 
mil pessoas de cinco penitenciárias instaladas 
no município. O trabalho começa a ser realiza-
do em janeiro.

O contrato prevê a criação de dez equi-
pes de saúde, sendo duas para cada unidade 
prisional. Cada equipe terá um médico, um 
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e 
um cirurgião dentista. O atendimento do pro-
grama é voltado para Saúde da Mulher, Saúde 
Bucal, Tuberculose, Controle de Diabetes e Hi-
pertensão, Hanseníase e outras dermatoses, 
DST/HIV e hepatites, entre outras demandas.

A população a ser atendida é compos-

ta por cerca de 1,5 mil mulheres de uma pe-
nitenciária feminina e aproximadamente 6,7 
mil homens espalhados por quatro unidades 
prisionais e o objetivo da parceria entre Ac-
qua e Prefeitura é contribuir para a melhoria 
dos indicadores de saúde desta população e a 
organização dos serviços da rede regional de 
atenção à saúde.

A população privada de liberdade será 
atendida dentro das unidades prisionais, mas 
cada penitenciária terá ainda o suporte de 
uma Unidade Básica de Saúde. As mulheres 
receberão ações para detecção e tratamen-
to de câncer uterino e de mama, DST/Aids e 
assistência ao pré-natal, entre outros atendi-
mentos.

Tanto homens como mulheres rece-

Cogestão será realizada em cinco penitenciárias instaladas na cidade; população atendida será de 8,2 mil pessoas
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berão atendimento de Saúde Bucal, 
Tuberculose, Controle de Diabetes e Hi-
pertensão, Dermatologia e DST/Aids e 
hepatites. Dessa forma, as cerca de 8,2 
mil pessoas terão garantido seu direito 
a um acompanhamento de sua saúde, 
mesmo dentro das unidades prisionais.

O diretor presidente do Instituto 
Acqua disse que a parceria é mais um 
avanço dentro dos setores atendidos 
pelo Instituto dentro da Saúde. “O traba-
lho conjunto com a Prefeitura garantirá 
o direito desses cidadãos de ter acesso 
a atendimentos de saúde. Para o Acqua 
é um privilégio poder expandir sua área 
de atuação com mais essa parceria”, afir-
mou Querodia.

mobilizando nossa cidade pra discutir 
a qualidade da educação que temos e 
essa festa marca o encerramento desse 
processo e agora iniciamos o processo 
de pensar num plano municipal de edu-
cação”, disse o secretario de educação 
de Santo André Gilmar Silvério.



Em seis meses de funcionamento, a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Rita de Cássia Sorio, no Bairro Atalaia, 
realizou mais de 100 mil atendimentos em Cotia, entre con-
sultas com clínicos gerais, pediatras e ortopedistas. Aberta 24 
horas durante os 180 dias do segundo semestre, a Unidade 
de Saúde, que foi inaugurada em 27 de junho passado, teve 
média de 562 consultas por dia.

A UPA é administrada em parceria entre a Prefeitura de 
Cotia e o Instituto Acqua e além das consultas médicas realiza 
exames laboratoriais, radiografias e ministra medicamentos. 
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UPA de Cotia tem média de 16,8 mil consultas 
por mês no primeiro semestre de funcionamento

Em seis meses, a Unidade de Saúde atendeu 
mais de 100 mil pessoas, o equivalente à 

metade da população de Cotia

Local ajuda os profissionais da UPA no diagnóstico de várias doenças

Ortopedistas podem visualizar imagens direto no computador do consultório

Em seis meses, unidade de saúde realizou mais de 100 mil atendimentos

Comissão da Unicef conheceu as instalações da UPA e elogiou a estrutura

A quantidade de consultas realizadas nestes primeiros seis 
meses de atendimento equivale à metade da população de 
Cotia, estimada em cerca de 201 mil habitantes.

Além dos moradores de Cotia, neste período, os profis-
sionais da Unidade de Saúde também atenderam pacientes 
de cidades vizinhas como Embu, Osasco, Vargem Grande, Ita-
pevi, Carapicuiba, São Roque, Ibiuna e Jandira. A grande pro-
cura pelo atendimento na UPA de Cotia mostra a qualidade e 
eficiência dos serviços prestados na unidade de saúde.

Visita – Em novembro passado, o atendimento presta-
do na UPA pode ser visto por uma comissão da Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância) que esteve em Cotia para 
conhecer a cidade. Os integrantes da comissão elogiaram a 
estrutura da unidade de saúde.

Raio-X digital é novidade que gera economia e 
rapidez na UPA de Cotia

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cotia ganhou 
um equipamento que gera economia e rapidez no atendimento 
ortopédico. O equipamento de raio-X digital acompanhado de 
um software permite que os ortopedistas da unidade possam ver 
uma radiografia diretamente nos computadores instalados nos 
consultórios, sem a necessidade da impressão em películas, co-
nhecidas como ‘chapas’.

O ortopedista Duarte Herculano Vasconcelos, que há oito 
anos atende na rede municipal de Cotia, conta que a imagem di-
gital é mais nítida do que as chapas e permite manipulação da 
radiografia para ver mais de perto uma suspeita de fratura, por 
exemplo. “É um equipamento ideal para pronto-atendimento, 
pois, além de ser mais rápido, podemos dar um zoom na ima-
gem, fazer uma rotação, manipular para ver apenas os ossos, 
entre outras possibilidades. A imagem é mais nítida e isso ajuda 
muito no diagnóstico.”

Assim que um paciente sai do consultório de ortopedia e 
chega à sala de raio-X com um pedido de radiografia, a imagem 
é feita e armazenada automaticamente no software e o médico 
pode acessar a imagem diretamente em seu computador, agili-
zando a consulta e o atendimento ao paciente. Caso haja neces-
sidade, a impressão é feita em papel e não mais nas películas, 
que contêm substâncias como metanol, amônia e cromo.

A economia gerada pelo equipamento pode ser calculada 
pela quantidade de radiografias feitas por dia. Em Cotia, durante 
o plantão de 12 horas do ortopedista são realizadas cerca de 120 
imagens a cada dia.


