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EDITORIAL

Educação e Saúde e os desafios
dos novos gestores
As eleições municipais, finalizadas em 30 de outubro, trazem para o cenário público uma nova
geração de gestores municipais que terá pela
frente grandes desafios para equilibrar o desenvolvimento social com as finanças a partir de 1º
de janeiro de 2017. Setores fundamentais para
qualquer sociedade, Educação e Saúde são atualmente as grandes dúvidas de custeio que terão
os novos prefeitos diante da atual grave crise institucional pela qual passa o País.

ainda mais responsáveis
com as finanças públicas
e com a prioridade de investimento do orçamento
municipal. Transparência,
participação popular e
rigor financeiro são premissas a serem tomadas
como mantra pelos novos gestores.

A distância entre os discursos eleitorais e as reais
necessidades de cada município virá à tona antes mesmo dos novos gestores tomarem posse
e, mesmo que sejam conhecedores a fundo da
situação da Administração Municipal à qual concorreram, estes prefeitos só terão, de fato, o conhecimento desta realidade ao assumirem seus
cargos.

Mas são em momentos de dificuldade
como estes que surgem métodos alternativos de
gestão que garantam a manutenção de um município de forma que priorize o atendimento aos
mais necessitados, principalmente no que tange
à Saúde e Educação. E justamente as instituições
do terceiro setor se apresentam como parceiros
que podem buscar novas formas de gestão junto
ao poder público.

Um cenário econômico instável e dúvidas sobre
as reais condições de financiamento de setores
fundamentais como Educação e Saúde por parte
dos governos estaduais e federal, se somarão à
realidade local de forma que os novos gestores
terão de ser cirúrgicos ao escolherem as prioridades de investimento.

ARTIGO

Para serem condizentes com o que espera a sociedade que o elegeu, os prefeitos terão de ser

O que se espera é que neste momento cada gestor municipal eleito tenha a sensibilidade de ouvir a população para que juntos possam elencar
as necessidades de cada local e assim trilharem
novamente o caminho do desenvolvimento socioeconômico.
Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

Humanização na assistência
ao parto e nascimento
O parto é um momento marcado pela importância da chegada
de uma nova vida. É um acontecimento repleto de emoções e
significados. Como atualmente a
maioria dos partos acontece em
maternidades, é necessário que
a mulher, seus familiares e o bebê
sejam recebidos nesses serviços
com dignidade, promovendo um
ambiente acolhedor e uma atitude ética e solidária.
Nesse contexto, a humanização
do parto é mais do que uma escolha: é um direito conquistado para
que todas as mães e bebês sejam
respeitados no pré-natal, no parto e no pós-parto, fazendo desse
momento tão especial uma experiência plena de respeito, cuidado
e acolhimento.

A humanização do parto está focada no respeito às escolhas da
mulher, no direito a um atendimento digno, respeitoso e sem
qualquer tipo de violência. O
esforço integrado da gestão do
Instituto Acqua, em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde,
e o apoio de gestores e funcionários das maternidades reforçam
o compromisso que temos com
as mulheres no processo da humanização da assistência materno-infantil na qual a qualidade
de atenção à mulher implica em
ofertar serviços que garantam um
atendimento integral, marcado
pela sensibilização profissional,
respeito ao protagonismo da mulher e pela utilização da tecnologia apropriada e disponível quando necessário.

As maternidades gerenciadas
pelo Instituto são referência para
atendimento a gestantes de alto
risco e risco habitual com garantia de assistência humanizada ao
pré-natal com vinculação responsável, parto e nascimento. Oferecemos também serviço de ambulatório com assistência pré-natal
de risco habitual e de alto risco,
planejamento familiar, exames de
rotina, atendimento psicológico,
trabalhos em grupo (rodas para
gestante e casais grávidos) com
orientação sobre pré-natal, parto,
puerpério, amamentação, planejamento familiar e direitos de cidadania.
Analamacia Brito - Coordenadora
de enfermagem do Instituto
Acqua no Maranhão
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Ortopedia é a especialidade que teve mais atendimentos neste período

ACQUA SAÚDE

Hospital Macrorregional Tomás Martins
realiza mais de 1.200 consultas e 14 mil
exames em 60 dias em Santa Inês (MA)

Em dois meses, foram realizadas 416
consultas com equipe multidisciplinar

Em dois meses de funcionamento,
o Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês (MA), realizou 878 consultas ambulatoriais,
416 consultas com a equipe multidisciplinar e 14.885 exames de análises clínicas. A unidade de saúde,
sob gestão do Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, atende 160 mil habitantes de 16 municípios pertencentes à região do Vale do Pindaré.

algum tipo de trauma ortopédico”,
explicou.

Ortopedia lidera o ranking de
atendimento, com 290 consultas,
seguida de pediatria (141) e clínica
cirúrgica (125). O diretor-geral da
unidade, Antônio Jorge, justificou
a alta procura por ortopedistas.
“A maioria dos pacientes possui
queixa relacionada a problemas na
coluna ou de algum outro membro. Seja jovem ou de mais idade,
sempre atendemos pessoas com

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, reafirmou que o
Governo vai mudar a saúde de
todas as regiões do Estado com
a implantação de novos hospitais.
“Buscamos uma saída realista para
cumprir os nossos objetivos, fazendo o correto uso do recurso público para assegurar a melhora da
saúde das regiões, eliminar a peregrinação de pacientes e ofertar,

No caso das consultas com a equipe multidisciplinar de nível superior, foram feitos 416 atendimentos, sendo 340 de serviço social,
37 de nutrição, 27 de psicologia e
12 de fisioterapia, além de 14.885
exames de análises clínicas, que
incluem exames de sangue, urina
e fezes.

com os investimentos, um atendimento humanizado e de excelência”, disse.
O Hospital Macrorregional conta com 116 leitos, sendo 26
clínicos, 26 pediátricos, 26 ortopédicos, 26 de cirurgia geral
e 12 leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) adulto e infantil. A unidade possui serviços de análises clínicas, exames
de radiologia, ultrassonografia,
eletrocardiografia, endoscopia,
agência transfusional e diálise.
No setor ambulatorial são realizados atendimentos com leitos regulados em dois tipos de
Clínica - médica e pediátrica-,
Cirurgia Geral, Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Ortopedia,
Cardiologia, Gastroenterologia,
Neurologia, Enfermagem, Nefrologia e Fisioterapia.

Hospital recebeu internações logo após
inauguração
O Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês (MA), realizou suas primeiras internações
de pacientes logo após a inauguração, em 25 de agosto. Jurema
Mendes, 32 anos, foi a primeira
pessoa internada na unidade; ela
deu entrada no hospital com queixa de dor abdominal e foi atendida
pelas equipes médicas de plantão.
O diretor-geral do hospital, Antô-

nio Jorge, acompanhou a internação e explicou os
p ro c e d i m e n t o s
realizados.
“A
paciente passou
por endoscopia
digestiva alta e
ultrassonografia abdominal. Durante o período em que ficou internada, os nossos profissionais
ministraram as medicações neces-

Paciente passou por exames e
avaliação da equipe médica

sárias e também realizaram exames de sangue”, contou. A moradora de Santa Inês recebeu alta
em 21 de setembro.
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Profissionais das unidades de
saúde atuaram ao longo do dia

Ação social do Instituto
Acqua atende cerca de mil
pessoas em São Luís (MA)
Iniciativa em alusão do Dia das Crianças contou com
atendimentos de saúde, atividades lúdicas e arrecadação de
brinquedos, entre outras ações
Cerca de mil pessoas foram atendidas pelo Instituto Acqua em Ação
realizado em 8 de outubro pelo Instituto Acqua e o Governo do Estado do Maranhão, na Praça Deodoro, no centro de São Luís (MA), em
alusão ao Dia das Crianças. Atividades lúdicas, consultas pediátricas,
distribuição de material informativo
e atendimentos de saúde, além de
apresentação da banda do Parque
Bom Menino, foram algumas ações
realizadas para a população no local. A atividade teve como referência, desta vez, o Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos.
A ação social contou com a participação ainda dos trabalhadores
das maternidades Marly Sarney,
Benedito Leite e Nossa Senhora da
Penha e do Centro de Referência
em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças
(Ninar), todos sob gestão do Acqua
em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde, assim como o Juvêncio Mattos.
Além das consultas e brincadeiras,
estiveram à disposição da população serviços como testes de glicemia, aferição de pressão arterial
e orientação sobre o autoexame
das mamas. A dona de casa Ce04

liane Silva, 27 anos, elogiou a iniciativa. “Achei muito interessante
essa ação porque a gente precisa
de uma orientação. Aqui, consultei
com profissionais de uma unidade
que já é conceituada e recebi encaminhamento para realizar alguns
exames. Essa é uma atividade que
beneficia especialmente as crianças, as que sofrem mais com os
problemas de saúde”, afirmou.

disse. Os irmãos Kevin, 12 anos, e
Cauê, 7 anos, também gostaram da
ação. “Estamos nos divertindo muito aqui”, contou Kevin.

As gestantes que passaram pela
região receberem orientações sobre amamentação e o kit Pequeno
Maranhense, composto por bolsa,
fraldas, cartilha informativa, frasco
de álcool em gel e um pacote de
gazes para os primeiros cuidados
com os recém-nascidos. “Foi ótimo. Aprendi muita coisa boa aqui
e ainda ganhei esse presente maravilhoso que eu nem esperava.
Estou muito feliz”, contou Denise
Marques, 22 anos.

O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, esteve presente e ressaltou a importância da atividade.
“Estamos aproximando mais a
população dos serviços públicos
de saúde, orientando e oferecendo um momento de lazer para as
crianças”, destacou.

Foram realizadas ainda ações de
vacinação, higiene bucal, com aplicação de flúor supervisionado, e
entrega de kits de limpeza dental.
Enquanto participavam das atividades educativas, crianças como
Paloma Lobo, 8 anos, se divertiam.
“Aqui eu lanchei, pintei o rosto e
agora vou brincar no pula-pula”,

A programação incluiu ainda uma
campanha de arrecadação de brinquedos para distribuição no dia 11
de outubro entre as crianças atendidas no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos.

O diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia, destacou a relevância da ação social, a
terceira realizada pelo Instituto em
São Luís. “Uma das principais características do Instituto Acqua é
tentar aproximar a população dos
serviços públicos disponíveis. A
cada ação social temos conseguido
aperfeiçoar essas atividades e atrair
cada vez mais público. Hoje, sem
dúvida, o Instituto Acqua em Ação
é um trabalho que se consolida junto à sociedade.”

ACQUA SAÚDE
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Unidade de saúde possui equipes
multidisciplinares para incentivar a prática
Diariamente, mais de dez mães
de bebês prematuros do Hospital
Infantil Dr. Juvêncio Mattos, sob
gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado
da Saúde em São Luís (MA), aplicam o método Mãe Canguru para
aumentar o vínculo materno e estimular o desenvolvimento completo do bebê. O método é uma
alternativa ao cuidado neonatal
convencional para recém-nascidos de baixo peso e se realiza no
contato pele a pele entre mãe e
bebê, prática que, além de aproximá-los, incentiva o aleitamento
materno, reduz crises de refluxo
e evita sufocamentos e infecções
hospitalares.
Nem toda mãe pode colocar o

filho em posição canguru. A coordenadora de enfermagem do
Hospital Juvêncio Mattos, Deílza Sousa, explica que para que o
método seja eficiente, é necessário que o recém-nascido tenha
condições clínicas estáveis, principalmente em relação à respiração.
“O bebê não pode apresentar
quadro clínico instável nem vias
aéreas obstruídas, pois a posição
não pode incomodá-lo de alguma
forma”, esclareceu.
A terapeuta ocupacional Talita Padilha afirma que, além das vantagens afetivas, o método reduz o
tempo de permanência da criança
na incubadora e gera uma elevação na resistência imunológica.
O contato com o corpo da mãe

Técnica consiste no contato
pele a pele entre mãe e bebê

Francisco Campos/SES

Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos adota
método Mãe Canguru
para bebês

promove a manutenção dos níveis
adequados de temperatura corpórea, acelera o desenvolvimento
sensorial e estimula o aleitamento
materno, favorecendo maior frequência, precocidade e duração
da amamentação, bem como proporciona maior competência da
mãe no manuseio do seu filho de
baixo peso.
Origem do método – O Mãe Canguru foi idealizado e implantado
de forma pioneira por Edgar Rey
Sanabria e Hector Martinez, em
1979, no Instituto Materno Infantil
de Bogotá, na Colômbia. O método leva esse nome devido à maneira pela qual as mães carregavam
seus bebês após o nascimento, de
forma semelhante aos marsupiais.

Gestantes e familiares recebem orientações
sobre gravidez, parto e pós-parto na
Maternidade Benedito Leite

“As rodas de preparação para o
parto empoderam a gestante, casal e família, apontando opções
e apoiando decisões. Esperamos
com os encontros que mais mulheres tenham a oportunidade de
vivenciar uma gestação, um parto
e um vínculo com o bebê satisfatório e positivo”, explicou Analamacia Brito, coordenadora de
enfermagem do Instituto Acqua
no Maranhão. Entre outras orientações, os profissionais falaram sobre os benefícios do parto normal
com o apoio de um vídeo sobre o
tema.
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Francisco Campos/SES

A Maternidade Benedito Leite,
em São Luís (MA), iniciou em 17
de setembro as Rodas de Conversa com Gestantes, encontros
gratuitos para discutir gestação,
parto e pós-parto com gestantes
dentro da unidade de saúde. Palestras e vídeos fizeram parte da
primeira atividade, que contou
com a participação de 15 pessoas.
A maternidade está sob gestão do
Instituto Acqua em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde.

Rodas de conversas contaram com
atividades para as gestantes

“Damos muita importância à divulgação do parto humanizado, no
qual praticamente não usamos nenhum tipo de medicamento. Com
ele é possível reduzir a dor e permitir que a paciente escolha se quer
dar à luz de cócoras, na banheira
ou utilizando uma posição específica. Precisamos mostrar e orientar
para que a gestante conheça e
faça a melhor opção”, contou o

médico obstetra Hilmar Hortegal,
diretor-geral da maternidade.
A estudante Adriane Saraiva Silva
completou seis meses de sua primeira gestação. Acompanhada
do marido, Luison Alves, ambos
participaram da roda de conversa
para receber orientações e expor
dúvidas sobre a gestação, parto e
pós-parto.

Equipe realizou a primeira
cirurgia do hospital em 30
de setembro

Famílias de crianças internadas em Santa Inês
(MA) elogiam atendimento
Moradoras da região elogiam
dedicação e agilidade de
equipes do Hospital Tomás
Martins
Em menos de 40 dias após sua inauguração, o Hospital Macrorregional
Tomás Martins, em Santa Inês (MA), foi
responsável por realizar atendimentos
que surpreenderam duas famílias que
não tinham alternativas na região para
obter tratamentos de referência até a
chegada da unidade.
Com apenas dois meses, o pequeno
Luiz Fernando deu entrada no hospital em 22 de setembro com infecção
urinária e desidratação. Primeiro filho
de Karina dos Santos, 20 anos, o bebê
recebeu toda a atenção da equipe de
enfermagem e foi internado para iniciar tratamento com antibióticos. “Só
tenho a agradecer a todos os profissionais. Desde que chegamos aqui
nós somos muito bem atendidos. De
zero a 10, eu daria nota mil para o
atendimento, porque foi especial demais”, destacou Karina.
Outro caso que merece destaque no
período é o de Leonardo Muniz, 2
anos. A criança contraiu pneumonia e
foi internada no mesmo dia que Luiz
Fernando. Criado pela avó, a dona de

casa Maria José Costa, 54 anos, ele
ficou oito dias sob os cuidados dos
profissionais do hospital. O atendimento cuidadoso recebeu elogios.
“Eu tenho 54 anos e já necessitei de
hospital várias vezes, mas nunca fui
tão bem atendida em toda a minha
vida como estou sendo agora. Eu estou muito feliz porque, se eu não tivesse vindo pra cá, eu não sei o que
seria do meu neto”, desabafou.
Para Maria José, o Hospital Macrorregional ofereceu o tratamento
adequado e garantiu a recuperação
do neto. “Foi aqui que eu encontrei
a solução para ele. O menino já fez
vários exames e está sendo bem medicado e atendido. Para mim está
ótimo.” Leonardo recebeu alta em 30
de setembro.

“A estrutura do hospital oferece total
segurança para a realização de cirurgias como essa. Além disso, contamos
com equipe capacitada constantemente e preparada para atender casos de alta complexidade”, explicou
Antônio Jorge, diretor-geral da unidade.
“Gostei bastante do atendimento e
estou muito agradecido pela ajuda
de todos durante essa fase da minha
vida. Vou continuar fazendo o acompanhamento aqui”, contou o morador
de Bom Jardim após a cirurgia.

Primeira cirurgia – O hospital fez sua
primeira cirurgia em 30 de setembro
para retirada de tumor da bexiga de
um paciente. Raimundo Inácio da Silva, 66 anos, chegou à unidade por
meio da Central de Regulação de Leitos após passar pelo Hospital Municipal de Santa Inês. No Macrorregional
ele foi diagnosticado e encaminhado
para realizar o procedimento.
Silva recebeu todas as orientações da
equipe médica e passou por exames.

O filho de Karina dos Santos deu
entrada com infecção urinária
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Maternidade Nª Senhora da Penha e Hosp. Reg. da Baix

Datas foram marcadas por ações para a população e capacitações para os p
Inauguradas em setembro do ano
passado, a Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís (MA), e
o Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, completaram um ano de funcionamento com diversas atividades

para a população, como mutirões,
treinamentos e uma campanha de
doação de sangue.
As atividades na comunidade do
bairro Anjo da Guarda, atendida
pela maternidade, foram realizadas

entre 26 a 30 de setembro e incluíram um mutirão de exames e procedimentos ginecológicos para as
mulheres interessadas. Ao longo da
semana, a unidade realizou palestras
e cursos para orientação das mães e
capacitações para os profissionais.

Maternidade Nossa Senhora da Penha, em
São Luís (MA), realiza mutirão ginecológico e
capacitações em seu primeiro aniversário
Direção da unidade fez balanço
das ações desse primeiro ano

Reinaugurada em 25 de setembro
de 2015 e sob gestão compartilhada entre Secretaria de Estado da
Saúde e Instituto Acqua, a Maternidade Nossa Senhora da Penha, no
Itaqui-Bacanga, em São Luís (MA),
realizou atendimentos do mutirão ginecológico e capacitações entre 26 a
30 de setembro, além de cirurgias de
laqueadura e exames preventivos.
A programação contou com solenidade de abertura e incluiu ato ecumênico, exibição de vídeos sobre o
primeiro ano de funcionamento e
homenagens aos profissionais. Entre
outras informações, foram destacados os números de atendimento ao
longo de um ano, como 1.451 partos,
7.867 diagnósticos em laboratório clínico, 6.051 procedimentos de enfermagem, 4.513 consultas de enferma08

gem, 4.512 atendimentos em serviço
social e 1.565 internações.
A maternidade cadastrou 103 mulheres interessadas em realizar a cirurgia
de laqueadura, todas com perfil adequado aos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde para realizar o procedimento. Cada uma delas teve sua
situação avaliada pela equipe do hospital, passou por exames preventivos
e consultas iniciais e, quando confirmada a necessidade, foi encaminhada para o procedimento cirúrgico.
A técnica de enfermagem Sonia Santos, 28 anos, ficou sabendo do mutirão ginecológico pelas redes sociais
e foi até a maternidade porque não
pode mais engravidar. “Meu médico
disse que se eu engravidar de novo
vou colocar minha vida em risco.

Quando fiquei sabendo vim passar
por consulta; deveriam fazer mais vezes porque tem muitas mulheres que
precisam e não conseguem pagar
por isso.”
A programação de aniversário da
unidade contou também com capacitações para os profissionais em temas como emergências obstétricas,
central de material e esterilização,
qualidade de atendimento e gerenciamento de curativos, entre outros.
Fortalecendo um perfil de referência
para partos da região do Itaqui-Bacanga, a Maternidade Nossa Senhora da Penha tem como diferencial do
trabalho um atendimento humanizado que permitiu, por exemplo, que
cerca de 60% dos partos tenham sido
normais nestes 12 meses.

profissionais, com destaque para os mutirões ginecológico e oftalmológico
Em 23 e 24 de setembro, o Hospital Regional Dr. Jackson Lago
fez um mutirão de exames e procedimentos oftalmológicos em
Pinheiro. Ao longo da semana, os
funcionários da unidade de saúde
participaram de palestras e ativi-

dades de ginástica laboral, e a população participou de campanha
de doação de sangue para abastecer a agência transfusional do
hospital.
Ambas sob gestão do Instituto Ac-

qua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde, as unidades
são referência de atendimento em
suas respectivas regiões e se destacam por oferecer atendimento
humanizado para aproximadamente 850 mil pessoas.

ACQUA SAÚDE

xada Maranhense comemoram 1 ano de funcionamento

Campanha de doação de sangue, mutirões
e festa marcam o aniversário do Hospital
Regional Dr. Jackson Lago em Pinheiro
O Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), completou um ano em
funcionamento em 28 de setembro
com festa para os profissionais e pacientes, ato ecumênico e uma campanha de doação de sangue, além
do mutirão oftalmológico que teve
início no fim de semana anterior ao
aniversário. Os trabalhadores do
hospital comemoraram um grande
número de procedimentos realizados
em 12 meses, como 2.802 cirurgias e
cerca de 87 mil atendimentos multidisciplinares.

cada pessoa para o funcionamento
do hospital. Cada tarefa executada,
por mais simples que tenha sido, fez
a diferença para chegarmos nesse
aniversário de um ano de funcionamento do hospital comemorando a
realização de tantos procedimentos
de forma tão exitosa”, afirmou Paula
Assis.

Várias consultas e exames foram realizados no hospital, que, no espaço de convivência, teve montada a
estrutura para a solenidade de aniversário. A cerimônia teve um ato
ecumênico com líderes religiosos da
região e contou com a participação
da diretora-geral da unidade, Denise
Boás, do diretor-clínico Ricardo Batista e da diretora do Instituto Acqua
Paula Assis.

Junto com a solenidade, o hospital deu início a uma campanha permanente de doação de sangue na
recém-inaugurada agência transfusional que recebeu 125 doadores e
coletou cerca de 32 litros de sangue
em três dias.

Os diretores destacaram a importância dos cerca de 400 profissionais
para atingir os índices de atendimento da unidade. “Hoje é um dia
para lembrarmos da importância de

Todos os colaboradores receberam
uma lembrança do Instituto Acqua. O
enfermeiro Louredir Lobato foi escolhido para representar todos os profissionais e recebeu uma homenagem.

Todas as atividades foram acompanhadas pelo grupo Anjos da Alegria,
formado por profissionais da própria
unidade vestidos com roupas de personagens infantis e palhaços. Nos
dias 23 e 24 de setembro, o hospital
ainda realizou um mutirão de cirurgias oftalmológicas onde foram feitas 314 consultas e 169 cirurgias.

Com gestão compartilhada entre
Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão e Instituto Acqua, o hospital é referência para uma população
de mais de 600 mil pessoas de 34
cidades da região em atendimentos
de média e alta complexidade em
cirurgia, clínica médica, nefrologia,
oftalmologia, anestesia, gastroenterologia, pediatria, neurologia, cardiologia, mastologia e ginecologia,
entre outros atendimentos.
O hospital Dr. Jackson Lago tem
122 leitos de internação, sendo 26
de clínica médica, 26 de clínica pediátrica, 26 de clínica ortopédica,
26 de clínica cirúrgica, 12 leitos de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e
seis de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Toda essa estrutura,
que conta ainda com exames laboratoriais e de imagens como tomografia, ultrassonografia, radiografia
e endoscopia, é responsável por números de atendimento significativos
neste primeiro ano, como 202.831
diagnósticos de laboratório clínico, 27.883 diagnósticos de serviços
de imagem, 23.703 consultas, 2.852
internações, 2.802 cirurgias e 1.671
pareceres médicos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

Solenidade contou com apresentação dos
procedimentos realizados no ano
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Unidades do Acqua no Maranhão
aderem ao Outubro Rosa
As unidades sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão aderiram ao combate ao câncer
de mama entrando na campanha do Outubro Rosa. As fachadas das
sete unidades receberam um laço rosa e cada uma promoveu ações
diversificadas sobre o tema.

Maternidade Nossa Senhora da Penha

Maternidade Benedito Leite

A maternidade realizou palestras sobre o autoexame das
mamas para pacientes e acompanhantes, ministradas por
profissionais da unidade, além de consultas médicas, avaliação pré-cirúrgica e orientações sobre planejamento familiar, e iniciou a realização das cirurgias de laqueadura.

Entre as atividades, a maternidade promoveu caminhada
seguida por palestra sobre o câncer de mama, coleta de
exame preventivo e autoexame. A unidade teve palestras
e debates e a programação encerrou com Tarde de Beleza
para as profissionais.

Maternidade Marly Sarney

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos

A programação de ações contou com curso de gestantes,
com aulas gratuitas sobre diversos temas que envolvem
essa fase da vida, atividades posturais, palestras e dinâmicas de interação com gestantes e funcionários.

A unidade orientou a população por meio de material informativo e realizou palestras sobre prevenção do câncer
de mama para as profissionais. Além disso, elas participaram de Tarde de Beleza e receberam vasos de flores ao
final das atividades.

Hospital Macrorregional Tomás Martins

Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago

A população recebeu orientações sobre prevenção do câncer
de mama, realizou coleta de exames citopatológicos e assistiu
a palestras sobre DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)
e Violência doméstica, psicológica e sexual. O hospital também realizou um mutirão de cirurgias de catarata no período.

O hospital fez coleta de exames citopatológicos e ofereceu
exames de mamografia para a população. Profissionais da
unidade distribuíram material informativo para as pacientes
com orientações sobre o exame e quando deve ser feito.

Além de palestra com
orientações sobre doenças
detectadas no CPP (Centro
de Progressão Penitenciária),
atividade contou com
atendimentos individuais para
os reeducandos e entrega de
medicamentos
O Instituto Acqua realizou em 20
de setembro uma ação de conscientização e combate a dermatoses para 262 pessoas privadas
de liberdade que apresentavam
doenças de pele no CPP (Centro
de Progressão Penitenciária) de
Franco da Rocha. Essa população
foi orientada sobre prevenção de
dermatoses como micose, sarna e
psoríase, passou por consulta médica na própria unidade prisional
e recebeu medicações.
A atividade contou com a participação da diretora técnica de
saúde da unidade, Alessandra
Santos, e foi conduzida por 10
profissionais que atuam por meio
da parceria entre o Acqua, a Prefeitura Municipal e o Governo do
Estado de São Paulo para realizar
atendimentos de saúde em cinco
penitenciárias da cidade. Após
explicações sobre as principais

Equipe orientou reeducandos
sobre doenças como micose,
sarna e psoríase

dermatoses identificadas no CPP,
a equipe atendeu cada caso ao
longo do dia.
“Essa iniciativa nasceu após detectarmos aqui um aumento crescente na ocorrência de doenças de
pele. O passo seguinte foi realizar,
neste mês, visitas às celas da unidade para observar os hábitos de
higiene adotados por cada grupo
e aplicar pesquisa nessa população para localizar os reeducandos
com dermatoses e os principais
fatores de risco que levaram ao
aparecimento dessas doenças”,
explicou Priscila Fernanda, coordenadora técnica do Instituto Acqua em Franco da Rocha. Ela também destacou que as dermatoses
se espalham com mais facilidade
se for baixa a frequência com que
os reeducandos limpam as celas

Hospital Nossa
Senhora da Graça
encerra quarta
turma do curso de
gestantes
Cerca de 15 pessoas, entre gestantes e acompanhantes, participaram
das palestras do curso de gestantes
em 20 de outubro, no Hospital e
Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça, em São Francisco
do Sul (SC). O encontro abordou
temas relacionados ao terceiro trimestre de gestação e incluiu visita
ao Centro Obstétrico da unidade.
Conduzido pela psicóloga do hospital, Giana Rodrigues, o encontro
marcou o encerramento da quarta
turma do curso, iniciativa que faz
parte do projeto Pequeno Francisquense: Da gestação aos primeiros
cuidados, que leva orientações e di-
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Instituto Acqua faz ação de prevenção e combate
a dermatoses para 262 pessoas privadas de
liberdade em Franco da Rocha

cas para as futuras mães em diversas fases da gestação. “A cada turma percebemos uma adesão maior
e o feedback é muito positivo em
relação a esse trabalho”, destacou
a psicóloga.
O curso é ministrado por equipe
multiprofissional da unidade e trata
de assuntos que envolvem tanto a
gestante – como amamentação,
trabalho de parto e cuidados com
o recém-nascido, quanto o acompanhante, como a importância dele
nesse período da vida da mulher.
“A última aula é a mais aguardada,
porque é o momento em que os

durante a semana, por exemplo.
Outubro Rosa – Profissionais do
Acqua que atuam no CDP (Centro de Detenção Provisória) Feminino de Franco da Rocha realizaram palestras para mulheres
privadas de liberdade e funcionários do Instituto sobre prevenção
do câncer de mama e a importância do autoexame, entre 17 e 21
de outubro. A ação fez parte das
atividades do Outubro Rosa.
Aproximadamente 1.400 mulheres
privadas de liberdade foram orientadas pelas equipes de saúde por
meio de palestras e material informativo. As reeducandas que detectaram alterações suspeitas na
mama foram encaminhadas para
consulta médica dentro da própria
unidade prisional.
Gestantes e acompanhantes
puderam participar do curso

participantes conhecem as dependências do hospital, o local
em que as futuras mães ganharão o bebê e onde ficarão com
seus acompanhantes”, ressaltou
Giana. Após o parto, as mães ganham um kit composto por bolsa,
fraldas e outros itens de cuidados
pessoais para elas e os recémnascidos.
O curso é gratuito e a previsão é
que em dezembro seja formada
a próxima turma. Para participar,
basta chegar com 15 minutos de
antecedência na recepção da unidade e informar o interesse pelas
aulas.
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Novo site: O Instituto Acqua lançou em setembro o seu novo site
institucional, ferramenta considerada estratégica para ampliar o
alcance das notícias e projetos desenvolvidos em diversas locais em
que o Acqua atua.

Casa de Apoio: Em São Luís (MA), o Instituto realizou a reforma da Casa de
Apoio Drª Maria Aragão, que hospeda mães do interior do Maranhão que
tiveram filhos na Capital e que, após o parto, precisaram permanecer para
acompanhar os bebês que tiveram de ficar internados após o nascimento.

Franco da Rocha: O Acqua e a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), do Governo de São Paulo, realizam há um ano projeto que oferece
palestras e dinâmicas de grupo sobre prevenção de doenças físicas e
psíquicas para funcionários e reeducandos da Penitenciária Nilton Silva.

Pinheiro: O Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional
da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), realizou
em outubro uma campanha de atualização de vacinação contra o
tétano para os profissionais da unidade.

Consórcio ABC: O diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo
Querodia, tomou posse, em 5 de setembro, na suplência do Conselho
Consultivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para o biênio
2016-2018.

Teia Verde: O projeto Teia Verde encerrou sua quarta fase em 3 de
outubro, na Comunidade Tamarutaca, em Santo André. Os participantes receberam certificado pela participação em curso gratuito de
jardinagem.

Doação de sangue: O Hospital Macrorregional Tomás Martins, em
Santa Inês (MA), iniciou campanha permanente de doação de sangue
em outubro para abastecer sua agência transfusional.

Creche: Em 18 de agosto, os professores do Teia Verde levaram os
alunos para revitalizar o jardim da creche Monsenhor João do Rego
Cavalcante, em Santo André (SP). A atividade incluiu fixação de um
banco de paletes para as crianças.
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Profissionais da UPA em Cotia
participam de treinamentos
do Núcleo de Educação
Permanente
Iniciativa realizada pelo Instituto Acqua, que faz a gestão da
unidade de saúde, é composta por atividades, capacitações e
treinamentos mensais
Os cerca de 160 profissionais que
atuam na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Atalaia, em Cotia,
sob gerenciamento do Instituto
Acqua em parceria com a Prefeitura Municipal, participarão de
treinamentos do NEP (Núcleo de
Educação Permanente) sobre diversos temas até o final deste ano.
Estão programadas capacitações
para recepcionistas, farmacêuticos e equipes de enfermagem e
faturamento, sempre realizadas
em dois horários: das 7h às 10h
e das 19h às 22h. Com esse investimento na qualificação dos
funcionários, o Acqua reforça a

importância do Núcleo de Educação Permanente para a melhoria
contínua dos serviços prestados à
população.
Todas as atividades são desenvolvidas conforme a necessidade
e respeitando o perfil de cada
grupo profissional, de forma que
todos recebam as capacitações
previstas em cronograma.
Outubro Rosa – A UPA também
aderiu ao movimento Outubro
Rosa e realizou distribuição de
material informativo para os pacientes. Durante a triagem, os
profissionais orientaram a popu-

Atividades do NEP são para todos os profissionais

lação sobre prevenção do câncer
de mama e como realizar o autoexame.
Além disso, as dependências da
unidade foram decoradas em alusão à data e a iluminação externa
foi trocada para a cor rosa.

Profissionais de unidades sob gestão do
Instituto Acqua em São Luís recebem
capacitação para uso de cateter em bebês
prematuros
Enfermeiros da UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) neonatal da Maternidade Marly Sarney e do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos,
ambos em São Luís (MA), participaram do curso de extensão para
o uso de cateter central de inserção periférica (PICC, na sigla em
inglês), realizado em 19 e 20 de
agosto. Com a capacitação, mais
profissionais estão aptos a utilizar
esse equipamento para acessar a
veia de bebês prematuros atendidos pelas duas unidades de saúde.
Entre outras vantagens, o cateter
central é um dispositivo de longa
permanência e com menor risco
de complicações mecânicas e infecciosas. Utilizado desde 2011 na
Marly Sarney, ele também permite
o uso, por mais de sete dias, em
recém-nascidos que tenham entre
cinco e seis meses de vida.
“Agora, com esse curso, já podemos contar com sete enfermeiras responsáveis pela indicação,
inserção, manutenção e retirada

Treinamento reforça a
qualidade do atendimento

do PICC, garantindo uma melhor
qualidade na assistência dos neonatos”, afirmou Márcia Fernanda
Cunha, supervisora de enfermagem da UTI neonatal da maternidade. Profissionais do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos também
participaram da capacitação, que
teve carga horária de 24 horas e foi
ministrado pela enfermeira Eliane
Barreto Pombeiro.
A resolução 258/2001 do Cofen

(Conselho Federal de Enfermagem) reconhece a implantação do
PICC como competência do enfermeiro, desde que o profissional tenha recebido formação por
meio de cursos e capacitações.
O Instituto Acqua faz a gestão
da Maternidade Marly Sarney e
do Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão.
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Caravana Estudantil é lançada pelo Governo
do Maranhão com apoio do Instituto Acqua
Iniciativa tem oficinas e atividades culturais e esportivas para fortalecer a participação dos alunos
na escola pública; Acqua realiza rodas de conversas sobre temas envolvendo a saúde dentro e
fora do ambiente escolar
Lançada em 5 de outubro no Liceu
Maranhense, em São Luís (MA), a
“Caravana Estudantil: A juventude
pede passagem” percorre escolas da rede pública do Maranhão,
entre outubro e dezembro, para
incentivar a participação dos estudantes na escola e o protagonismo juvenil a partir do ambiente
escolar. O Instituto Acqua é apoiador dessa iniciativa do Governo
do Estado e realiza rodas de conversas com os jovens sobre assuntos relacionados à saúde.
Estudantes de 20 unidades de ensino estaduais da região metropolitana participaram de oficinas, rodas de conversas, apresentações
musicais e atividades culturais e
esportivas no dia do lançamento.
O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, ressaltou
que esta é uma ação do governo

Alunos participam de rodas de
conversas sobre Saúde e Cidadania

Flávio Dino para estimular o protagonismo juvenil. “Nosso objetivo é ouvir os estudantes e dar
oportunidade para que eles participem das decisões da escola,
sejam cidadãos conscientes de
seus direitos e contribuam com as
mudanças que estão ocorrendo
na educação do Maranhão”, explicou.

As rodas de conversas realizadas
pelo Acqua geram debates entre os participantes sobre temas
como gravidez na adolescência,
alcoolismo, Aids e DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis),
métodos contraceptivos, bullying
e problemas de saúde pública na
comunidade e no ambiente escolar, entre outros assuntos.

Mostra de atividades encerra atividades de
2016 do projeto Educa Geral em Santo André
Com o tema “Era uma vez”, o projeto Educa Geral realiza, entre 5
de novembro e 10 de dezembro,
mostra de ações complementares com os alunos da rede municipal de ensino de Santo André
que participam da iniciativa. As
apresentações acontecem nos 11
CESAs (Centros Educacionais de
Santo André) e envolvem as modalidades de artes visuais, circo,
dança, ginástica artística, teatro,
xadrez, taekwondo e capoeira.
Todas as atividades terão como
temática o ambiente das histórias
da literatura infantil e abordarão
os conteúdos ensinados às crianças que frequentam as unidades
de ensino no contraturno escolar,
período em que as oficinas são realizadas pelos educadores sociais
do projeto.
Neste ano, pais e responsáveis
pelos alunos poderão ver a mostra nos próprios CESAs, em dois
horários: das 10h às 12h nas uni14

Dança é uma das modalidades
ensinadas pelo projeto

dades Vila Palmares (5/11), Vila
Linda (12/11), Parque Erasmo Assunção (19/11), Parque Andreense
(26/11), Jardim Santo André (3/12)
e Jardim Santo Alberto (10/12).
E das 14h30 às 16h30 nos CESAs
Vila Floresta (5/11), Vila Humaitá (12/11), Parque Novo Oratório
(19/11), Cata Preta (3/12) e Vila Sá

(10/12).
Realizado pelo Acqua em parceria
com a Secretaria de Educação, o
programa oferece, desde outubro
de 2013, apoio técnico e pedagógico às escolas municipais por
meio do desenvolvimento de atividades de formação continuada.
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Atividades realizadas no contraturno escolar
atendem mais de 2 mil alunos por mês
Controle da ansiedade e dicas de
relaxamento também fazem parte das aulas

Alunos do Universidade Cidadã ganham
preparação específica para o Enem
Simulados, dicas de comportamento e técnicas de concentração são temas de aulas ministradas
para os participantes do projeto em Santo André (SP) e São Luís (MA)
Com a proximidade das provas
do Enem, marcadas para 5 e 6 de
novembro, os alunos do projeto
Universidade Cidadã, realizado
pelo Instituto Acqua em parceria
com a Noctuam Ensino, Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão
e Prefeitura de Santo André, recebem capacitação específica para o
Enem em Santo André (SP) e São
Luís (MA), com atividades que incluem simulados, aulas especiais
com dicas de comportamento para
o exame, exercícios, entre outras.
O projeto oferece aulas preparatórias gratuitas para o Enem, e prioriza as vagas para pessoas de baixa
renda, mulheres chefes de família,
sem trabalho ou com o Ensino Médio completo. Além disso, o Universidade Cidadã leva em conta
critérios de raça e gênero na sele-

ção dos alunos.
Entre 24 e 28 de outubro os participantes do projeto farão um simulado com perguntas que abordam os conteúdos mais exigidos
pelo exame. Durante as aulas de
outubro os professores também
apresentam diversas dicas para aumentar o desempenho dos alunos.
“Orientamos sobre como se comportar em uma prova como essa,
o que se deve fazer para manter a
concentração, o que é necessário
levar nos dois dias de avaliação e
também ensinamos alguns exercícios de relaxamento para diminuir
a ansiedade”, explicou Diego Zuculin, fundador da Noctuam Ensino
e um dos professores do projeto.
“O projeto está se encaminhando
para a reta final e, após o Enem,

ainda vamos ministrar aulas sobre
outras disciplinas para continuar
capacitando esses alunos”, reforçou Zuculin. Entre outros temas,
o projeto terá aulas de arte e ensinará técnicas de fotografia, por
exemplo.
Em Santo André, o curso é ministrado no Centro Comunitário Tamarutaca para 20 pessoas da comunidade e região. Em São Luís,
a capacitação acontece em dois
locais: na Maternidade Nossa Senhora da Penha, no bairro Anjo da
Guarda, para 40 moradores da comunidade; e no auditório da Maternidade Marly Sarney, no bairro
Cohab Anil I, para 18 profissionais
das unidades de saúde sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde.
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