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Com a inauguração do Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, em Santa Inês (MA), o Instituto 
Acqua passa a fazer a gestão compartilhada com 
a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão 
(SES) de dois hospitais regionais, entre os quatro 
inaugurados pelo atual Governo do Estado. Tal 
responsabilidade significa um caminho sem vol-
ta para expandir ao interior os atendimentos em 
Saúde até então concentrados na Capital.

A unidade de Saúde de Santa Inês se soma ao 
Hospital Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, 
como hospitais regionais sob gestão do Acqua 
junto com a SES. Os dois têm perfis semelhantes, 
com amplas estruturas que, juntas, somam mais 
de 230 leitos, com atendimentos em especialida-
des que vão de pediatria, clínicas médicas, cirúr-
gica e ortopédica, e chegam a atendimentos es-
pecializados como Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs), neurologia, mastologia e nefrologia, além 
de uma gama de serviços de exames e diagnósti-
cos como tomografias, radiografias, endoscopias 
e laboratoriais, entre outros.

Uma série de serviços que até então obrigava 
centenas de milhares de moradores a deixarem 
suas cidades em busca de atendimento em São 
Luís, em uma locomoção de cerca de 300 quilô-
metros, hoje passa a ser oferecido em suas regi-
ões. 

Cada espaço destes hospitais foi pensado de 

forma planejada, desde as 
especialidades a serem 
implementadas, os equi-
pamentos instalados, a 
ambiência de cada ala, 
tudo programado para 
atender uma população 
até então invisível aos 
antigos governantes. 
Por décadas, centenas 
de milhares de pessoas 
tiveram negligenciados seus 
direitos em ter um atendimento de referência 
em suas regiões; agora, com estes hospitais ins-
talados em cidades-polo, estas comunidades co-
meçam, aos poucos, a ter um atendimento digno 
em saúde.

A interiorização dos serviços é um caminho sem 
volta no Estado do Maranhão e o Instituto Acqua 
se coloca como parceiro de todas as horas do 
Governo neste trabalho que visa atender o máxi-
mo de moradores possíveis o mais perto possível 
de suas casas. A procissão das ambulâncias rumo 
à Capital, aos poucos, vai ficando para traz na 
história de um Estado que agora toma um rumo 
concreto em busca de oferecer os mesmos direi-
tos para todos os moradores de seu território.
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Hospital Nossa Senhora da Graça e UPA em 
São Francisco do Sul (SC) realizam 47 mil 
consultas médicas em seis meses

Cuidados para uma gestação segura

Balanço produzido pelas unidades sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Prefeitura 
Municipal também apontaram 38.951 exames feitos no período

No primeiro semestre deste ano o 
Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça e a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento), 
ambos em São Francisco do Sul 
(SC), realizaram 47.854 consultas 
médicas, o equivalente a 98% da 
população da cidade, que é de 
48.606 habitantes, conforme levan-
tamento do IBGE em 2015. É como 
se cada morador da cidade tivesse 
passado uma vez por consulta em 
uma das unidades nos seis meses.

Desse total de consultas no perío-
do, 62% (29.669) foram feitas pelos 
profissionais do hospital, que tam-
bém responderam por 780 inter-
nações em clínica médica, cirurgia, 
pediatria e obstetrícia – 331 par-
tos e 29 cirurgias, de acordo com 
dados fornecidos pela direção da 
unidade. Quanto à realização de 
exames, nos primeiros seis meses 
de 2016 o Hospital Nossa Senho-
ra da Graça fez 21.620 exames de 
análises clínicas (sangue, urina e 
fezes) e 7.995 de imagem (raio-x e 
ultrassom).

Sob gestão do Instituto Acqua 
desde abril de 2015, o hospital 
também retomou importantes 
programas para ampliar a qualida-
de do atendimento às gestantes, 
como o “Pequeno Francisquense: 
Da gestação aos primeiros cuida-
dos”, e ampliou sua atuação na 

A gravidez é um momento ideal 
para começar a se cuidar a sério, 
tanto em termos físicos como emo-
cionais. A chance de ter uma gesta-
ção tranquila e um bebê saudável 
aumentarão muito se forem segui-
das algumas orientações simples.

Um bom pré-natal é essencial para 
a saúde do bebê. Assim que pe-
gar seu teste de gravidez positivo, 
decida onde vai fazer o pré-natal e 
marque a primeira consulta.

Você não precisa comer mais por-
que está grávida, mas é importante 
ter uma alimentação equilibrada e 
saudável. O ideal é ter uma dieta 
que inclua verduras, legumes e fru-
tas, carboidratos (de preferência 
integrais), proteína - que pode vir 
do peixe, da carne, do frango, dos 

cidade com ações de conscienti-
zação e orientação contra doenças 
como dengue e DSTs (Doenças Se-
xualmente Transmissíveis), além de 
incentivar o aleitamento materno 
por meio de atividades e palestras.

A unidade possui maternidade, 
serviços de diagnóstico e pron-
to-atendimento 24 horas, entre 
outros serviços, e conta com leitos 
pediátricos, clínicos, cirúrgicos, 
obstétricos e de isolamento.

UPA – A Unidade de Pronto Aten-
dimento de São Francisco do Sul 
realizou 18.027 consultas médicas 
entre janeiro e junho de 2016, o 
equivalente a cerca de 100 atendi-

mentos por dia. Além disso, a equi-
pe de enfermagem respondeu por 
17.667 procedimentos, entre coleta 
de materiais para exames, aferição 
de pressão arterial, administração 
de medicamentos e realização de 
curativos. Entre os exames, foram 
contabilizados 5.571 de análises 
clínicas e 3.765 de imagem.

A UPA passou para a gestão do 
Instituto Acqua em parceria com a 
Prefeitura Municipal em setembro 
do ano passado. Ela funciona du-
rante 24 horas e realiza serviços que 
incluem atendimentos de urgência 
e emergência e de diagnóstico por 
imagem, tais como exames labora-
toriais e eletrocardiograma.

Hospital também realizou 780 
internações no semestre

Ronaldo Querodia 
Diretor-presidente do 

Instituto Acqua

ovos, de castanhas ou sementes - e 
também leite e laticínios em geral. 

Evite certos alimentos na gravidez, 
pois podem representar risco se 
estiverem contaminados. Evite car-
ne crua ou malpassada, lave verdu-
ras, legumes e frutas, bem como as 
mãos antes de comer. 

O único suplemento considerado 
vital na gravidez é o ácido fólico, 
que ajuda a prevenir problemas 
congênitos no bebê. Todas as mu-
lheres que estejam pensando em 
engravidar devem tomar um suple-
mento diário desde antes da con-
cepção. 

Outros nutrientes importantes são 
o ferro e o cálcio, que podem ser 
supridos pela alimentação. Muitos 

médicos receitam suplementos vi-
tamínicos especiais para grávidas, 
que contêm reforços desses nu-
trientes.

Um bom programa de exercícios 
vai lhe dar a força e a resistência 
necessárias para carregar o peso 
extra da gravidez e aguentar o es-
tresse físico do parto. Não tome 
nenhum tipo de remédio sem an-
tes perguntar para o médico.  Se 
costuma usar algum medicamento, 
pergunte na primeira consulta do 
pré-natal se pode continuar to-
mando. 

Arnaldo Cardoso
Ginecologista/Obstetra, especialista em infertilidade.

Ultrassonografista certificado pela Fetal Medicine 
Foundation de Londres

Diretor Técnico do Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça

Em seis meses, unidades atenderam 
número semelhante à totalidade de 

habitantes da cidade



Instituto Acqua faz atendimentos de saúde 
em reeducandos na Jornada de Cidadania e 
Empregabilidade em Franco da Rocha

Reorganização na farmácia da UPA em Cotia facilita controle e distribuição de medicamentos aos pacientes

Evento contou com a participação dos profissionais do Instituto pela segunda vez consecutiva 
no CPP (Centro de Progressão Penitenciária); reeducandos receberam orientações e realizaram 
testes de HIV, diabetes e hepatites

Unidade de saúde, sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde, oferece método de colostroterapia para reforçar sistema imunológico dos recém-nascidos

Cerca de 2.900 homens privados de 
liberdade receberam atendimentos 
de saúde em quatro tendas mon-
tadas pelo Instituto Acqua no CPP 
(Centro de Progressão Penitenciá-
ria) de Franco da Rocha, em 23 de 
agosto. A ação fez parte da Jornada 
de Cidadania e Empregabilidade, 
evento da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária do Estado de São 
Paulo que possibilita à população 
do regime semiaberto paulista um 
mutirão de ações que auxiliam na 
retomada da vida em liberdade.

Ao longo do dia, os reeducandos 
receberam orientações sobre higie-
ne bucal, puderam aferir a pressão 
arterial, participar de escovação 
dental supervisionada e realizar tes-
tes rápidos para detecção de HIV, 
tuberculose e hepatites B e C. Os 

participantes também receberam 
preservativos e orientações para 
prevenção de DSTs (Doenças Se-
xualmente Transmissíveis), além de 
material informativo sobre alimen-
tação saudável.

Priscila Fernanda, coordenadora 
técnica do Acqua em Franco da Ro-
cha, destacou a importância dessas 
atividades para a população priva-
da de liberdade. “A Jornada de Ci-
dadania e Empregabilidade é uma 
oportunidade excelente para reali-
zarmos esse tipo de ação, pois os 
reeducandos participam em maior 
quantidade, o que aumenta nossa 
expectativa em relação à preven-
ção”, explicou. Entre outras van-
tagens, ela reforçou que os testes 
rápidos ajudam, por exemplo, “a 
descobrir em tempo hábil patolo-

Desde janeiro deste ano, o Instituto 
Acqua realiza investimentos no setor 
de farmácia da UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) Rita de Cássia Sorio, 
no bairro Atalaia, em Cotia. Entre ou-
tras melhorias, a população atendida 
na unidade conta com assistência far-
macêutica e melhor controle e orga-
nização dos estoques. A UPA está sob 
gestão do Acqua em parceria com a 
Prefeitura Municipal desde junho de 
2014.

Além de manter em dia o fornecimen-
to dos remédios mais procurados, os 

gias como hipertensão arterial, dia-
betes, HIV e tuberculose”.

Entre os profissionais que parti-
ciparam dessa iniciativa estavam 
médicos, dentistas, enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem. Todos 
compõem as equipes que atuam 
em cinco unidades prisionais da 
cidade por meio de parceria entre 
o Instituto, a Prefeitura Municipal e 
o Governo do Estado de São Paulo 
desde fevereiro de 2015.

Além dos atendimentos de saúde, 
a população privada de liberdade 
no CPP também teve acesso a ser-
viços como emissão de RG, CPF e 
carteira profissional de trabalho, 
orientação jurídica e corte de ca-
belo, entre outros, oferecidos por 
órgãos parceiros do evento.
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Cerca de 2.900 homens 
receberam atendimento em 
unidade penitenciária

avanços permitem que o atendimento 
fique mais ágil e eficiente. “Realizamos 
implantações de fluxos importantes 
para a segurança do paciente, com 
destaque para o trabalho de orien-
tação que os profissionais oferecem 
sobre interação medicamentosa, do-
sagens corretas e horários para melhor 
administração dos medicamentos, por 
exemplo”, afirmou Renata Martins, far-
macêutica responsável técnica da far-
mácia na UPA.

Passaram a integrar a rotina dos 11 
auxiliares de farmácia e três farmacêu-

ticos atividades como controle de anti-
microbianos, com retenção da receita 
e contagem diária de estoque; requi-
sições de medicamentos e materiais 
para abastecimento de outros setores 
da UPA; controle de validade por meio 
do método PEPS/PVPS (primeiro que 
expira, primeiro que sai/primeiro que 
vence, primeiro que sai) e controle de 
temperatura ambiente e geladeira.

No caso de medicamentos de uso 
controlado, os profissionais da unida-
de adotaram carimbo padrão da Vigi-
lância Sanitária para dispensação de 

Maternidade Marly Sarney amplia 
assistência em saúde para bebês prematuros

Para promover o crescimento saudá-
vel de recém-nascidos no Maranhão 
e reforçar a assistência às gestantes, 
a Maternidade Marly Sarney, em São 
Luís (MA), implantou o método de 
colostroterapia, que é um dos prin-
cipais cuidados a serem estabeleci-
dos nas primeiras horas de vida dos 
bebês. A unidade de saúde está sob 
gerenciamento do Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde.

A colostroterapia é um método te-
rapêutico que consiste na utilização 
do colostro – produzido pela mama 
– como suplemento imunológico, 
antes do leite materno propriamen-
te. Os componentes nutricionais do 
leite tornam-se ainda mais neces-
sários para desenvolver o sistema 
imunológico dos bebês prematuros 
e preveni-los contra infecções, que, 
nessa fase, podem comprometer 
a vida do recém-nascidos. Durante 
cinco dias é realizada a aplicação 
oral, em gotas, periodicamente. A 
quantidade de anticorpos e células 
maduras contidas no colostro é mui-
to maior do que no leite maduro, o 
que ajuda na imunização do bebê 
contra vírus e bactérias.

“Eu não conhecia essa técnica e des-
de quando fiquei internada pela pri-
meira vez a equipe da maternidade 
começou a me explicar como seria 
o procedimento assim que a minha 
filha nascesse. Não esperava encon-
trar esse suporte. Talvez, sem ele, a 
minha filha nem estivesse no meu 
braço agora”, contou Ana Cláudia 
Oliveira, mãe da pequena Ryanna 

Bárbara, que nasceu aos seis meses 
de gestação com 1,180 kg.

Devido a um descolamento de pla-
centa, Ana Cláudia está na mater-
nidade desde os cinco meses de 
gestação. A filha dela nasceu em 7 
de junho e logo iniciou a colostro-
terapia. “Administramos de uma a 
duas gotinhas a cada três horas, em 
um período de cinco dias, sempre 
observando o estado de saúde do 
bebê. Uma gota de colostro ofere-
ce mais de 20 mil fagócitos, que são 
células protetoras do leite humano e 
essenciais para o bebê prematuro, 
funcionando como um suplemento 
imunológico”, explicou a enfermeira 
e coordenadora do Banco de Leite 
da Marly Sarney, Irenildes Costa.

A iniciativa de implantar o protoco-
lo da colostroterapia foi também 

devido à observação da equipe da 
maternidade sobre a alta incidência 
de enterocolites (inflamação do in-
testino) com morbidade de 14,7% e 
mortalidade em 8%, e sepse tardia, 
com morbidade 31,6% e mortalida-
de de 18,4%, conforme dados levan-
tados no segundo semestre de 2015 
em recém-nascidos abaixo de 1,5 
kg. Comprovadamente, a adminis-
tração precoce do colostro baixa a 
incidência de infecção e inflamações 
no intestino.

“Ainda estamos observando os re-
sultados. Mas não temos dúvidas de 
que o método é importantíssimo en-
quanto o bebê prematuro encontra-
se na UTI Neonatal e na Unidade de 
Cuidado Intermediário Convencio-
nal (Ucinco)”, avaliou a enfermeira 
Raimunda Magalhães, uma das co-
ordenadoras do projeto terapêutico.

psicofármacos, padronização de recei-
ta e dupla conferência na dispensação 
desse tipo de remédio. Cerca de 6 mil 
pessoas são atendidas por mês na far-
mácia da unidade.

Sistema informatizado – Ainda em 
janeiro, o Acqua implantou sistema 
informatizado na farmácia, investimen-
to que possibilitou o início de uma re-
organização nesse setor ao longo do 
primeiro semestre. Com a nova ferra-
menta, foi possível otimizar o tempo 
da equipe com a contagem de produ-
tos e reduzir gastos ao evitar perdas 

com medicamentos que já atingiram o 
prazo de validade.

O sistema apresenta estatísticas de uti-
lização interna de medicamentos por 
setor e também de dispensação exter-
na. Atualizado em tempo real, ele or-
ganiza o estoque em ordem crescente 
de validade, o que também favorece 
eventuais trocas com outras unidades 
para evitar desperdícios. Dessa forma, 
o paciente tem facilidade para encon-
trar na UPA o medicamento receitado 
durante a consulta e os que ele utiliza 
com mais frequência.
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Colostro é utilizado como 
suplemento imunológico

Mudanças permitiram que 
atendimento ficasse mais 
ágil e eficiente
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Maternidade Benedito Leite realiza primeiro 
parto natural humanizado da rede pública do 
Maranhão
Iniciativa do Instituto Acqua e da Secretaria de Estado da Saúde, que fazem a gestão da unidade, 
parto realiza sonho de mais de 10 anos de equipes de enfermagem

Atividades incluíram atendimentos e orientações em saúde, prevenção contra a dengue e 
compartilhamento de livros

O momento já era especial para 
Marina Vieira Santos, 21 anos, que 
em 21 de julho daria à luz a Yan-
ne Santos, sua segunda filha. Mas, 
quando chegou à Maternidade 
Benedito Leite, em São Luís (MA), 
em trabalho de parto, ela recebeu 
a informação de que poderia optar 
pelo parto humanizado e ser a pri-
meira mulher a receber esse aten-
dimento em uma unidade da rede 
pública do estado do Maranhão.

A opção pelo parto natural foi feito 
a Marina por Kelma Lucena, coor-
denadora de enfermagem da ma-
ternidade, e por Analamacia Brito, 
coordenadora de enfermagem do 
Instituto Acqua, que faz a gestão 
do hospital em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde. A 
iniciativa era um sonho de mais de 
uma década que as duas enfermei-
ras obstetras alimentavam em rea-
lizar na rede pública e, com o sim 
de Marina e o apoio dos gestores 
do hospital, montaram a estrutura 
na maternidade para a chegada 
de Yanne.

A história da chegada de Yanne 
começou por volta das 9h, com a 
preparação de Marina, que teve 
a mãe Kátia Vieira Santos como 
acompanhante durante todo o 

parto. A partir do momento em 
que entrou no quarto preparado 
exclusivamente para seu parto, 
Marina passou a receber massa-
gem, ouvir músicas escolhidas es-
pecialmente para a ocasião e to-
dos os procedimentos necessários 
para que ela estivesse relaxada, 
mas ao mesmo tempo estimulas-
se a chegada de Yanne, como os 
exercícios sobre a bola suíça.

Tudo foi feito de acordo com o 
tempo e as condições de Marina, 
que só relaxou de verdade a partir 
do momento em que foi para os 
procedimentos realizados na ba-
nheira inflável montada para ela. 
Na água, com o ambiente ade-
quado, Marina conseguiu se sol-
tar mais e estimular a chegada de 
Yanne de forma natural mesmo.

Até que, por volta das 14h, a pe-
quena Yanne veio ao mundo com 
49,5 cm e 2,68 quilos para come-
moração da mãe Marina, da avó 
Kátia e de toda a equipe que 
acompanhou os procedimentos. 

“Não imaginei que meu parto pu-
desse ser desse jeito, mas quando 
as enfermeiras falaram comigo en-
tendi que poderia ser melhor para 
minha filha. Em alguns momentos 

cheguei a achar que não iria con-
seguir, mas elas foram muito aten-
ciosas durante todo tempo e deu 
tudo certo”, contou Marina.

Visivelmente emocionada ao final 
do parto, Kelma disse ser difícil 
descrever a emoção em poder 
ofertar esse tipo de parto na rede 
pública. “É muito gratificante por-
que toda mulher tem esse direito 
de escolha de qual tratamento irá 
receber e fazer parte desse mo-
mento, que é único pra ela e que 
é o primeiro da rede pública, é re-
almente um momento maravilho-
so.”

“Esse sonho vem desde 2005, 
quando conhecemos essa expe-
riência em Belo Horizonte, mas 
desde lá era só sonho. Foi um 
momento de muita emoção, úni-
co mesmo; a Marina ajudou mui-
to, mas chegou a pedir que fosse 
operada, achando que não conse-
guiria, mas no fim deu tudo certo e 
ela conseguiu, no fim todas conse-
guem”, afirmou Analamacia, igual-
mente emocionada.

Um parto como o realizado por 
Marina custaria cerca de R$ 10 mil 
se fosse realizado em uma unida-
de particular.
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Parto realizado na rede pública 
custaria cerca de R$ 10 mil em 
unidade particular

Ação social reuniu equipes de cinco 
unidades de Saúde de São Luís

Semana de amamentação é encerrada com ação 
social realizada por unidades sob gestão do 
Instituto Acqua em São Luís

A tarde de 6 de agosto foi marcada por 
uma ação social realizada no parque 
ambiental da Reserva do Itapiracó por 
profissionais de unidades de saúde de 
São Luís (MA) sob gestão do Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde. Com ampla progra-
mação, a ação marcou o encerramento 
da Semana da Amamentação e incluiu 
atendimentos de saúde e atividades 
de orientação ao público.

Com tendas montadas para receber 
a população, as equipes das materni-
dades Benedito Leite, Marly Sarney e 
Nossa Senhora da Penha, do Hospital 
Infantil Dr. Juvêncio Mattos e do Cen-
tro de Referência em Neurodesenvol-
vimento, Assistência e Reabilitação 
de Crianças (Ninar) fizeram testes de 
glicemia, aferiram a pressão arterial, 
distribuíram material informativo e 
orientaram sobre os benefícios da 

amamentação e os cuidados com o 
bebê.

Presente ao evento, o secretário de Es-
tado da Saúde, Carlos Lula, destacou 
que a redução da mortalidade mater-
no-infantil vem ocorrendo desde 2015 
no Estado. “Sabemos que é necessário 
manter ações permanentes para evitar 
um déficit histórico. A atividade de 
amamentação é mais um cuidado que 
nós temos com a mãe e com a criança. 
Durante a Semana da Amamentação, 
conscientizamos nossas mães para a 
necessidade do aleitamento, exclusiva 
até os seis primeiros meses de idade, 
salvo nos casos de complementação 
com recomendação médica”, expli-
cou.

A advogada Ludmila Cristina Dutra 
Sousa Almeida, mãe de duas crianças, 
a mais velha com 10 anos e a caçula 

com dois meses, destacou a impor-
tância de conversar sobre esse tema 
com a população. “A Letícia, desde 
que nasceu, ‘pegou’ no peito. O aleita-
mento materno é muito importante”, 
ressaltou.

Outras ações – A atividade contou ain-
da com ações específicas levadas pelo 
Instituto Acqua, como o jogo de com-
bate ao Aedes Aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, zika e chikungunya, 
e campanha de doação de livros co-
nhecida como Bookcrossing. As obras 
arrecadadas pelo escritório do Acqua 
em São Luís serão cadastradas no site 
www.bookcrossing.com.br, etiquetadas 
e libertadas em locais públicos.

Ao final da ação, o grupo ainda promo-
veu uma caminhada pelo parque para 
chamar ainda mais atenção sobre a im-
portância do tema.Fo
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Secretário de Estado da Saúde, Carlos 
Lula, também compareceu ao evento
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Hospital é a sétima unidade de Saúde sob gestão do Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde
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dimento nas áreas clínica, cirúrgica, 
ambulatorial e UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) adulto para a região 
oeste do Maranhão. A nova unidade 
conta com 116 leitos, regulados em 
dois tipos de clínica – médica e pe-
diátrica –, cirurgia geral e ortopédica.

Durante a inauguração, o secretário 
de Estado da Saúde, Carlos Lula, fa-
lou sobre a importância da regiona-
lização do sistema de saúde mara-
nhense. “Temos experiência muito 
exitosa com hospitais macrorregio-
nais e em Santa Inês não será diferen-
te. Como acontece em nossas outras 
unidades, todos serão atendidos da 
melhor forma”, explicou.

Com previsão de mais de 800 aten-
dimentos por dia, entre consultas e 
exames, o Hospital Macrorregional 
Tomás Martins é dividido em consul-
tórios de diversas clínicas, além de 
contar com 26 leitos de clínica médi-
ca, 26 de clínica ortopédica, 26 de clí-
nica cirúrgica geral e 26 de pediatria, 
aproximadamente 300 funcionários e 
oito equipes médicas.

O hospital também oferece atendi-
mento ambulatorial em cardiologia, 
gastroenterologia, neurologia, enfer-
magem, pediatria, ortopedia, nefro-
logia, fisioterapia, serviço social e psi-

cologia, bem como possui o Serviço 
de Apoio Diagnóstico e Tratamento 
(SADT), com análises clínicas, exa-
mes de radiologia, ultrassonografia, 
agência transfusional, ecocardiogra-
ma, tomografia, eletrocardiografia, 
endoscopia digestiva, diálise para 
pacientes internos.

“É uma responsabilidade muito gran-
de assumir mais esta parceria com 
o Governo do Estado do Maranhão, 
dessa vez em Santa Inês. Mas tam-
bém é um orgulho poder contribuir 
com um trabalho voltado para levar 
atendimentos em saúde para mais 
de centenas de milhares de pessoas, 
que por décadas foram esquecidas 
por outros governantes”, afirmou Ro-
naldo Querodia, diretor-presidente 
do Instituto Acqua.

O Hospital Tomás Martins agora se 
soma às maternidades Benedito Lei-
te, Marly Sarney e Nossa Senhora da 
Penha, além do Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos e o Centro de Re-
ferência em Neurodesenvolvimento, 
Assistência e Reabilitação de Crian-
ças (Ninar), todos em São Luís, e o 
Hospital Regional Dr. Jackson Lago, 
em Pinheiro. Todas unidades sob 
gestão da parceria entre o Instituto 
Acqua e a Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão.

Crianças da região do Médio Mea-
rim passam a contar com o serviço 
de pediatria, disponível no Hospital 
Macrorregional Tomás Martins. Com 
24 leitos duplos, dois de isolamento 
e cinco consultórios, a ala pediátrica 
está pronta para receber os peque-
nos pacientes para consultas e cirur-
gias. Com um ambiente descontra-
ído para abrigar o público infantil, 
toda a ala foi adaptada para tornar o 
momento de recuperação da criança 
leve e tranquilo.

O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, afirmou que a estrutura 
permite mais assistência à popula-
ção, principalmente no contexto da 
média e alta complexidade. “Aqui 
em Santa Inês, o Hospital Macrorre-
gional atenderá um público diverso, 
o que inclui o atendimento infantil, 
que recebeu uma atenção toda espe-
cial na unidade. Vamos dispor, ainda, 
de diversas especialidades médicas, 
para que as pessoas tenham atendi-
mento médico gratuito, amplo e de 
qualidade”, afirmou Carlos Lula.

Além do serviço pediátrico, ortope-
dia, clínica médica, cardiologia, neu-
rologia, nefrologia e cirurgia geral es-
tão à disposição da população, que 
pode contar com a realização de exa-
mes específicos como ultrassonogra-
fia, endoscopia, raio-X e tomografia. 

No setor de exames de imagem, a 
unidade hospitalar disponibilizará 

Solenidade teve a presença de diversas autoridades

Governo do Maranhão e Instituto Acqua inauguram 
Hospital Macrorregional Tomás Martins em Santa 
Inês (MA)

Serviço de pediatria ganha 
atenção especial dos 
gestores

O Governo do Maranhão e o Insti-
tuto Acqua inauguraram em 25 de 
agosto, o Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, unidade de saúde de 
referência que está sob gestão do 
Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde para realizar o 
atendimento de mais de 200 mil ma-
ranhenses das regiões de Santa Inês, 
Zé Doca e Pindaré. O hospital é a sé-
tima unidade de Saúde sob gestão 
do Instituto em parceria com a Secre-
taria de Estado da Saúde.

O evento contou com a presença do 
governador do Estado, Flávio Dino, 
do secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, e do diretor-presidente 
do Instituto Acqua, Ronaldo Que-
rodia, além de diversas autoridades 
locais. “Esta inauguração é uma ação 
esperada por muitos anos por esta 
região. Hoje entregamos um hospital 
de alta complexidade que vai aten-
der a cidade de Santa Inês e outros 
15 munícipios vizinhos. Além da en-
trega, o Governo do Estado ainda 
realizará um investimento mensal de 
mais de R$ 3,8 milhões para garantir 
a qualidade do atendimento”, decla-
rou o governador.

Cerca de R$ 22 milhões foram inves-
tidos para construir e equipar o hos-
pital, que inicia uma nova fase aten-

ultrassonografias para 
ampliar a possibilidade 
de acompanhamento das 
gestações e colaborar 
com a redução do risco 
de morte materna e neo-
natal. Anteriormente, na 
rede pública de saúde so-
mente o Hospital Munici-
pal dispunha deste servi-
ço, além da rede privada.

No caso da endoscopia, 
o serviço é inédito para a 
região que, pela primei-
ra vez, será guarnecida 
com o exame dentro da 
rede pública de saúde. 
A demanda, assim como 
as demais contempladas 
no hospital, foi mapeada 
para atender as neces-
sidades prioritárias da 
regional de saúde de Santa Inês. O 
gastroenterologista Edvaldo Lemos, 
destaca a importância da unidade de 
saúde oferecer este tipo de exame. 
“Com a endoscopia feita no hospital, 
médico e paciente contam com agi-
lidade para diagnóstico e prescrição 
de medicamento, evitando gravida-
des estomacais”, comentou Edvaldo.

Dois aparelhos de ultrassom, um to-
mógrafo, três de raio-X e um endos-
cópio compõem o maquinário da 
unidade de saúde. Mais de 500 ul-
trassons, 400 endoscopias, 800 raios
-X e 900 tomografias serão realizados 

no HMTM. Os exames laboratoriais 
podem ser feitos no próprio labora-
tório da unidade e com resultados 
entregues ao especialista.

A diretora administrativa da unidade, 
Thayse Lima, afirma que a chegada 
destes aparelhos auxiliará no rápido 
diagnóstico dos pacientes. “A região 
de Santa Inês e municípios vizinhos 
esperava há muitos anos por um hos-
pital deste porte, que pudesse aten-
der de forma completa o paciente. 
Agora ele pode realizar não somente 
a consulta, mas também já sai com o 
exame feito”, destacou Thayse.

Pediatria teve ambiência especial

Diretores do Instituto Acqua 
recepcionaram os trabalhadores
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Mãe que tinha parto 
agendado em hospital 
particular é socorrida por 
equipe da Maternidade 
Nossa Senhora da Penha
Paciente teria filho em hospital particular de São 
Luís (MA), mas entrou em trabalho de parto no 
caminho e foi socorrida dentro do carro

“Ouvi gritos do lado de fora da 
maternidade quando estava en-
cerrando o plantão, por volta das 
7h. Assim que descemos a ladeira 
perto da maternidade, encontra-
mos a mãe já dando à luz dentro 
do carro.” Foi dessa forma que a 
enfermeira obstetra Marcya Fer-
reira, funcionária da Maternidade 
Nossa Senhora da Penha, em São 
Luís (MA), relatou como ajudou a 
finalizar um parto em 4 de julho, 
no bairro Anjo da Guarda. A pa-
ciente era a estudante Rannayra 
Campos, 21 anos, que estava com 
o marido e a sogra indo ao hospi-
tal particular onde tinha agenda-
do seu parto.

Moradora do bairro, a jovem não 
contava que, poucos metros após 
sair de casa, já daria à luz ao pe-
queno Heitor. “Minha tia, que 
mora na rua atrás da maternidade, 
veio logo ao nosso encontro e pe-
diu ajuda para o pessoal do hos-
pital. O atendimento foi rápido e 
tudo ocorreu muito bem”, contou 
Rannayra. Ao entrar no carro, a 
enfermeira encontrou o recém-
nascido um pouco ofegante por 
estar com o cordão umbilical en-
rolado ao pescoço. “Assim que 
chegamos já prestei o primeiro 
atendimento e o bebê começou a 
chorar quando finalizamos o par-
to. Cortamos o cordão, retiramos 
a placenta e ali mesmo já fizemos 
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também a limpe-
za da paciente”, 
explicou Marcya.

A enfermeira 
foi auxiliada por 
quatro técnicas 
de enfermagem, 
que realizaram os 
procedimentos 
necessários para 
que mãe e re-
cém-nascido não 
corressem qual-
quer risco. Após 
o socorro dentro 
do carro, a pa-
ciente foi levada 
para a sala de 
pré-parto para que o atendimento 
fosse finalizado. “Não conhecía-
mos a maternidade e ficamos im-
pressionados quando chegamos 
aqui. Os profissionais são muito 
atenciosos e prestaram o socorro 
na hora certa. Só temos a agrade-
cer”, elogiou Rannayra. O bebê 
nasceu saudável, com 2,470 kg e 
47 cm, e ambos têm previsão de 
alta para esta terça-feira (5/7).

Enfermeiros obstetras – O caso 
reforça a importância do trabalho 
e a capacidade técnica dos enfer-
meiros obstetras. Conforme le-
vantamento realizado pela unida-
de de saúde, esses profissionais já 
respondem por aproximadamen-

te 70% dos partos normais realiza-
dos na maternidade. Entre janeiro 
e maio deste ano, das 394 mães 
que deram à luz por meio desse 
tipo de parto, 266 passaram pelas 
mãos dos enfermeiros.

“A nossa equipe aderiu às boas 
práticas do parto humanizado. 
Uma assistência humanizada pres-
tada pelo enfermeiro melhora 
os indicadores relacionados ao 
número de cesarianas e diminui 
a violência obstétrica e as inter-
venções medicamentosas duran-
te o trabalho de parto”, reforçou 
Waneska Feitosa, coordenadora 
de enfermagem da Maternidade 
Nossa Senhora da Penha.
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Hospital oferece 
infraestrutura de qualidade 

para os novos profissionais .

No primeiro 
dia de 
funcionamento, 
ambulatório 
registra 
mais de 50 
consultas
O Hospital Macrorregional Tomás 
Martins de Santa Inês começou 
a atender os primeiros pacientes 
ambulatoriais no dia seguinte à 
inauguração, em 26 de agosto. As 
especialidades cirurgia, pediatria, 
ortopedia e clínica geral abriram 
agendas para marcação de con-
sultas e já nas primeiras horas do 
dia seguinte à inauguração, o am-
bulatório contabilizou 55 consul-
tas. Pediatria e cirurgia foram as 
especialidades mais procuradas.

Joana Lemos levou o filho, Luís 
Gustavo, de 4 anos, pela primeira 
vez ao pediatra. O pequeno Luís 
ficou encantado ao entrar na ala 
pediátrica, que foi toda decorada 
com desenhos infantis para tornar 
o momento da consulta divertido 
e tranquilo. “Ele não ficou nervoso 
quando entramos no consultório, 
pelo contrário, não queria deixar 
o local. Estou aliviada porque sei 
que agora meu filho vai ter um 
atendimento médico digno e hu-
manizado”, disse Joana.

Com equipamentos modernos, 
exames laboratoriais e de imagem 
e oito equipes médicas, o Hospi-
tal Tomás Martins está apto para 

atender toda a população da re-
gião. Serviços como estes dão 
tranquilidade a Teodora Sousa, 
que aguarda há oito meses por 
uma cirurgia no baço. “Não tem 
nem previsão para me operar no 
hospital municipal e todo dia sin-
to fortes dores. Cheguei há pou-
cas horas no Macrorregional e já 
fui prontamente atendida e com 
data certa para minha cirurgia. É 
um alivio imenso saber que posso 
contar com uma assistência desse 
nível no meu município, que era 
sempre esquecido no quesito saú-
de”, comemora Teodora.

Antes da chegada do hospital, a 
população da região contava ape-
nas com a unidade saúde munici-
pal e quatro clínicas particulares, 
resultando na demora na marca-
ção de consultas e procedimen-
tos cirúrgicos e constantes idas a 
São Luís. A dona de casa Marcia 
Aguiar, ao saber do novo hospital, 
recordou das repetidas viagens 
que fez a capital do estado para se 

consultar. “Era muito caro e can-
sativo ir a São Luís toda semana 
para me consultar em especialida-
des simples, mas que demoravam 
quase dois meses para marcar em 
Santa Inês. Me sinto segura e ali-
viada com esse hospital grande e 
completo que o Governo do Esta-
do trouxe para minha gente. Além 
da comodidade, não vou gastar 
dinheiro com viagens à capital”, 
festeja Marcia.

Para o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, a estrutura am-
pla e completa do Tomás Martins, 
permite mais assistência à popula-
ção, principalmente no contexto 
da média e alta complexidade. 
“Aqui em Santa Inês, o Hospital 
Macrorregional atende um públi-
co diverso, o que inclui também 
o atendimento infantil. Vamos 
dispor, ainda, de diversas especia-
lidades médicas, para que as pes-
soas tenham atendimento médico 
gratuito, amplo e de qualidade”, 
afirmou Carlos Lula.

Profissionais receberam 
capacitação, uniformes e 

equipamentos

Rannayra entrou em trabalho 
de parto a caminho de 

hospital particular

Hospital Regional Dr. Jackson Lago capacita 
técnicos de enfermagem
Cerca de 40 técnicos de enfermagem do 
Hospital Regional da Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), par-
ticiparam de treinamento intensivo sobre 
manuseio correto de bombas de infusão 
e monitorização multiparamétrica em 5 de 
agosto.

Realizada na sala de treinamentos da uni-
dade pelo Núcleo de CCIH (Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar) e Vigilân-
cia Epidemiológica, a capacitação propor-
cionou contato com procedimentos antes 
restritos aos profissionais da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). “Ao descentralizar o 
conhecimento sobre o uso de alguns equi-
pamentos, nós agilizamos o atendimento 
dos pacientes. O fluxo aqui é grande 

porque recebemos pessoas de diversas 
cidades, então é importante que toda a 
equipe esteja sempre atualizada”, afirmou 
Louredir Lobato, técnico de enfermagem 
da UTI do hospital e um dos palestrantes.

As enfermeiras Kenia Camargo e Josied-
na Pinheiro, que também ministraram 
durante o encontro, reforçaram os pro-
cedimentos para utilização do monitor 
multiparamétrico, um dos equipamentos 
que contribuem para que o atendimento 
ganhe em rapidez e eficiência. Ele verifica 
frequência cardíaca e respiratória, nível de 
oxigenação no sangue, pressão arterial, 
temperatura e pulso, o que o torna útil 
para monitorar pacientes durante 24 horas 
por dia.

Treinamento de profissionais 
abordou a monitoração 

multiparamétrica

Profissionais da unidade 
realizaram atendimento 

rápido no local
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Instituto Acqua lança cursinho preparatório 
gratuito para o Enem em São Luís (MA)

O Instituto Acqua, em parceria 
com a Noctuam Ensino e a Se-
cretaria de Estado da Saúde do 
Governo do Maranhão e patrocí-
nio das empresas Lavebras e Agi-
le Med, lançou, em 22 de agosto 
na Maternidade Marly Sarney, 
o projeto Universidade Cidadã, 
curso preparatório gratuito para 
o Enem. A iniciativa, que já é re-
alizada em comunidade de Santo 
André (SP) desde maio deste ano, 
oferece 40 vagas para moradores 
de São Luís e outras 20 para pro-
fissionais de unidades de saúde 
sob gerenciamento do Acqua em 
parceria com a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES).

As aulas são ministradas três vezes 
por semana em dois horários: das 
14h às 18h e das 18h15 às 22h15. 
A capacitação para o público em 
geral acontece na Maternida-
de Nossa Senhora da Penha, no 
bairro Anjo da Guarda, nos dois 
períodos, e as aulas para os pro-
fissionais das unidades de saúde 
acontecem no auditório da Ma-
ternidade Marly Sarney, no bairro 
Cohab Anil I.

O lançamento do Universidade 
Cidadã teve participação dos di-
retores responsáveis pelas duas 

Universidade Cidadã teve início com 60 vagas, sendo 40 abertas à comunidade e 20 vagas para 
profissionais de unidades sob gestão do Acqua em parceria com a SES

unidades onde estão sendo minis-
tradas as aulas. O diretor-clínico 
Edson Cunha e o diretor-adminis-
trativo André de Oliveira destaca-
ram a importância da iniciativa e 
a oportunidade para que os estu-
dantes se preparem para as pro-
vas do Enem, que acontecem em 
novembro.

O Universidade Cidadã tem como 
proposta principal oferecer acesso 
a uma capacitação de qualidade 
para uma parcela da população 
maranhense que não teria como 
investir em um curso particular 
desse tipo. O programa prioriza 
vagas para pessoas de baixa ren-
da e mulheres chefes de família 
sem trabalho, além de considerar 
critérios de raça e gênero na sele-
ção dos alunos. 

Ao abrir espaço para que as pes-
soas tenham condições de se pre-
parar para o Enem, o Universidade 
Cidadã aumenta a autoestima dos 
alunos e o interesse pela escola, 
orienta sobre a importância dos 
estudos para ampliar a condição 
socioeconômica da família e en-
trega para a sociedade, ao final do 
curso, agentes de mudança social.

Benefícios do curso – Entre ou-

tras vantagens do projeto, des-
tacam-se os recursos oferecidos 
para o ensino durante as aulas: 
todos os participantes receberão 
apostilas exclusivas, com as ques-
tões das últimas cinco provas do 
Enem comentadas por professo-
res, e terão acesso à plataforma 
digital Geekie, que contém víde-
os, simulados, exercícios e aulas 
curtas e expositivas das matérias 
do Ensino Médio cobradas no 
exame.

“Queremos proporcionar uma 
oportunidade para aqueles que 
sempre sonharam em ingressar 
em uma faculdade, como por 
exemplo, mulheres que deixaram 
o estudo pelo trabalho e educa-
ção dos filhos, jovens que troca-
ram a escola para ajudar a família 
ou ainda tantas outras pessoas 
que gostariam de estudar, mas 
foram impedidas, seja por algum 
preconceito ou por uma questão 
socioeconômica”, explicou o dire-
tor-presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia.

Até 4 de novembro serão ministra-
das 150 horas presenciais de curso, 
além de palestras motivacionais, 
visitas a universidades, simulados e 
300 horas de conteúdo online.
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O Diário do Grande ABC TV registrou a oficina gratuita do Clube de 
Jardinagem em 5 de agosto, que ensinou a montar jardineiras com 
cascata de petúnias.

A Maternidade Benedito Leite, na Capital maranhense, fez sua primei-
ra semana de amamentação entre 1º e 5 de agosto, com palestra e 
músicas para gestantes e mães que tiveram seus filhos na unidade.

O Ninar, em São Luís (MA), recebeu em 30 de agosto os pesquisadores 
da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) para pesquisa sobre 
alterações na região bucal em crianças com microcefalia.

Após três meses de funcionamento, o Ninar foi considerado centro de 
referência nacional no tratamento de doenças neurológicas em con-
gresso de medicina realizado no Rio de Janeiro, no final de junho.

Cerca de 140 profissionais que atuam em São Luís (MA) participaram, 
em 2 de julho, de curso de atualização sobre o tratamento da microce-
falia, com destaque para o trabalho desenvolvido no Ninar.

Entre 12 e 27 de agosto, cerca de 60 profissionais do Hospital Dr. 
Jackson Lago, em Pinheiro (MA), participaram de treinamentos para 
manuseio e realização de procedimentos de hemodiálise.

A Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís (MA), realizou 
em 3 de agosto uma ação para orientar cerca de 30 mães e gestantes 
sobre a importância da amamentação para os recém-nascidos.

A Maternidade Marly Sarney, na Capital maranhense, sediará estudo 
nacional para prevenir parto prematuro, iniciado no Estado pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 19 de julho.

Para marcar a data, a Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), 
homenageou cerca de 20 pais que estavam na unidade em 14 de 
agosto.

Profissionais da Maternidade Marly Sarney (MA) e do Hospital Infantil 
Dr. Juvêncio Mattos (MA), participaram de treinamento em 29 de junho 
sobre o venoscópio, aparelho para localizar veias das crianças.

Cursinho foi lançado na 
Maternidade Marly Sarney 
com presença de diretores

Foto: Francisco Campos/SES
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Projeto Teia Verde incentiva participantes a 
transformar comunidade de Santo André

Centro educacional de Santo André realiza 
oficina gratuita de grafite

Educa Geral tem aprovação de 99,85% dos 
pais ou responsáveis das crianças que 
participam do projeto em Santo André

Realizado pelo Instituto Acqua 
com patrocínio da Petrobras des-
de junho na comunidade Tamaru-
taca, em Santo André, o projeto 
Teia Verde estimula os participan-
tes a aplicar nas casas e espaços 
do bairro os conhecimentos de 
jardinagem e paisagismo recebi-
dos em sala de aula, além de ser 
uma porta de entrada para que 
muitos busquem no mercado de 
trabalho uma vaga para atuar na 
área.

Para a dona de casa Jucélia da Ro-
cha, o Teia Verde não se restringe 
a ensinar técnicas de plantio e cul-
tivo de espécies. A iniciativa tam-
bém orienta os participantes a tra-
balhar em grupo e dividir tarefas. 
“Esse curso é muito bom porque 
adquiri habilidades e desenvolvi 
muito a mente. Quando eu ficava 
só em casa eu adiava as coisas, 
mas agora já consigo planejar 
meu dia e não fico mais acomo-
dada”, contou. “É como se fosse 
uma terapia”.

As aulas acontecem no Centro 
Comunitário do bairro para 13 
pessoas, a maioria donas de casa, 
desempregados e moradores da 
região. A capacitação é gratuita e 
ministrada três vezes por semana 
por jardineiros profissionais.
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Os alunos usam o conhecimento 
adquirido para plantar em diver-
sas áreas e residências de amigos 
e vizinhos na comunidade. Entre 
os locais que receberam as ações 
do projeto está a creche Monse-
nhor João do Rego Cavalcante, 
em Santo André, que teve seu jar-
dim revitalizado em 18 de agosto 
com a participação de funcioná-
rios da unidade.

“Não é em qualquer lugar que en-
contramos um curso como esse. A 

gente amplia os conhecimentos e 
muda a nossa forma de pensar e 
de tratar o meio ambiente. Em vez 
de arrancar eu posso plantar e cul-
tivar”, explicou a aluna Adriele Pe-
reira. O contato com temas como 
replantio, adubo e uso de mate-
riais recicláveis motiva os parti-
cipantes a ir para o mercado de 
trabalho em busca de oportunida-
des. “Quero trabalhar com tudo o 
que estou aprendendo aqui. Vou 
entrar nessa área e botar a mão na 
massa”, garantiu Adriele.

O Instituto Acqua, por meio do projeto Educa Geral, executado 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Santo 
André, realizou nos dois últimos fins de semana de julho ofici-
na gratuita de grafite no CESA (Centro Educacional de Santo 
André) Vila Palmares. Paredes externas da unidade de ensino 
foram grafitadas com desenhos alusivos às atividades realiza-
das pelo projeto com os alunos, como artes visuais, capoeira, 
dança, ginástica artística, teatro e circo, taekwondo e xadrez.

Além de contribuir para que os muros do CESA ganhassem 
um novo visual, a população que mora na região aprendeu, de 
forma gratuita, diversas técnicas de grafite com profissionais 
da área, conheceu a história da arte e do movimento hip hop e 
descobriu as diferenças entre o grafite e a pichação. Os educa-
dores sociais do Educa Geral também auxiliaram os participan-
tes durante as atividades.

O projeto Educa Geral é apro-
vado por 99,85% dos pais ou 
responsáveis pelas crianças que 
participam da iniciativa, de acor-
do com pesquisa de satisfação 
aplicada no final de junho nos 11 
CESAs (Centros Educacionais de 
Santo André) do município. Este 
foi o terceiro ano consecutivo 
que o projeto superou a marca de 
90% de entrevistados que consi-
deram estar muito satisfeitos ou 
satisfeitos com as atividades ofe-
recidas nas unidades.

Realizado pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de San-
to André, o projeto proporciona 
atividades de formação continu-
ada para alunos da rede munici-
pal. Com oficinas ministradas por 
educadores sociais nas modalida-
des artes visuais, capoeira, dança, 
ginástica artística, teatro e circo, 
taekwondo e xadrez, o Educa Ge-
ral é uma alternativa de recreação 
e aprendizado para as crianças no 
contraturno escolar.

A pesquisa também apontou 
que 97,07% dos entrevistados 
consideram muito importante ou 
importante as aulas oferecidas, 

enquanto 74,85% disseram acom-
panhar sempre ou com frequên-
cia os filhos durante as atividades 
nos CESAs.

Para 74,23% dos pesquisados, as 
aulas continuam como o principal 
fator que atrai as crianças para o 
projeto. No ano passado, esse ín-
dice foi de 70,71%, o que reforça 
o papel dos profissionais do Edu-
ca Geral na elaboração das ativi-
dades e no conteúdo ministrado 

em todas as oficinas.

Desde sua implantação, o proje-
to atende mais de 2 mil alunos do 
Ensino Fundamental 1 por mês. 
Os Centros Educacionais ficam 
nos bairros Cata Preta, Jardim 
Santo André, Jardim Santo Al-
berto, Parque Andreense, Parque 
Erasmo Assunção, Parque Novo 
Oratório, Vila Floresta, Vila Hu-
maitá, Vila Linda, Vila Palmares e 
Vila Sá.

Com técnicas de jardinagem e paisagismo e trabalho em grupo, participantes aplicam 
conhecimentos na Comunidade Tamarutaca e buscam oportunidades no mercado

Este foi o maior resultado em três anos consecutivos em que o levantamento é feito; iniciativa é 
realizada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria Municipal de Educação

Alunos usam conhecimento 
adquirido para espalhar 

trabalho pela comunidade

Grafiteiros profissionais 
orientaram as atividades

Atividades realizadas no contraturno escolar 
atendem mais de 2 mil alunos por mês

Projeto acontece desde 
2013 em Santo André




