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Acqua assume gestão do 
Hospital Dr. Carlos Macieira e 
realiza 93,8 mil atendimentos 
em dois meses 

 Acqua reúne 
4 mil pessoas 
para marcar 19 
anos

Feira Vegana 
leva 3 mil 
pessoas ao 
ABC Paulista
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nas maternidades, nos hospitais, 
no Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assistência 
e Reabilitação de Crianças 
(Ninar), na Casa de Apoio  Ninar 
e no grandioso Hospital Dr. 
Carlos Macieira, unidade recém-
administrada pelo Acqua.

Desse modo, e em soma ao 
carinho que o Acqua mantém 
pela população maranhense, 
decidimos valorizar costumes 
transmitidos por diversas gerações 
e celebrar o movimento popular 
com um evento gratuito no Centro 
Histórico de São Luís. As atividades, 
realizadas em dois dias, contaram 
com artistas de renome no cenário 
local e uma extensa programação 
no Museu do Reggae e Praça do 
Reggae. 

Já transformamos a vida de muitos 
personagens ao longo de três anos 
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Símbolos, valores e rituais criam 
múltiplos pertencimentos para a 
cultura nacional. A diversidade 
brasileira se atualiza - de maneira 
criativa e ininterrupta - por meio 
de linguagens artísticas, várias 
identidades e expressões culturais. 
O Instituto Acqua, em 19 anos de 
atuação frente a projetos sociais, 
ambientais, educacionais, culturais 
e na área da Saúde, caminha lado 
a lado com a responsabilidade de 
trazer novas perspectivas às mais 
variadas comunidades do País. 

 No Maranhão, terra de um povo 
acolhedor e de forte valorização 
regional, gerimos onze unidades 
de saúde e acabamos de completar 
três anos de atuação local. Com 
novos investimentos, profissionais 
capacitados, credibilidade e 
vontade de agir, os resultados 
aparecem. Tem sido assim ao 
observar cada trabalho realizado 

Cultura feita por gente
Sorrir atende imigrantes africanos resgatados 
do mar no Maranhão
Jovens receberam tratamentos odontológicos que aliviaram dores e resgataram a autoestima; 
unidade já atendeu cerca de 18,5 mil pacientes desde a inauguração

O atendimento odontológico re-
alizado por meio da Unidade de 
Especialidades Odontológicas do 
Maranhão (Sorrir), em São Luís (MA), 
aos imigrantes africanos resgatados 
no mar maranhense em maio deste 
ano, fez a diferença na vida dos 25 
rapazes. Com sorrisos mais bonitos 
e sem dores de dentes, os jovens 
iniciaram a vida no Brasil com a au-
toestima renovada e muita disposi-
ção ao trabalho e estudos. O Sorrir 
é gerenciado pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES).

“Na África há uma soma de pro-
blemas e poucas oportunidades 
de trabalho. Não tínhamos aces-
so ao dentista. Muitos sentiam 
dores. Os meus dentes estavam 
quebrados e agora estão ótimos. 
Me sinto mais bonito e com isso 
perdi a vergonha. Posso fazer ami-
gos, trabalhar, estudar e ter uma 
namorada”, contou o imigrante 
Muctarr Mansaray, 27 anos, natu-
ral de Serra Leoa.

O grupo partiu de Cabo Verde e, 
após 33 dias de viagem pelo Oce-
ano Atlântico, a embarcação apre-
sentou problemas, deixando a tri-
pulação à deriva durante cinco dias. 
Em apoio humanitário do Governo 
do Estado, os imigrantes foram re-
cebidos com atendimento médico 
especializado e odontológico. “O 
Maranhão demonstra respeito à 
Constituição Federal e aos tratados 
internacionais. O Sorrir ofereceu 
aos imigrantes toda atenção possí-
vel, garantindo tratamento comple-
to”, explicou Allan Patrício, coorde-
nador de Saúde Bucal do Estado.

Diversos órgãos se uniram no 
auxílio dos trâmites legais, como 
emissão de documentos pes-
soais, pedido oficial de refúgio, 
entre outros. Dos 25 jovens, 10 
foram para São Paulo, dois vivem 
na Capital Maranhense e os de-
mais em uma casa em Araçagi, no 
estado da Paraíba. Alguns ainda 
estão em busca de emprego fixo 
e estudos.

Sorrir atendeu cerca de 18,5 mil 
pessoas desde a inauguração

O Sorrir atendeu 18.553 pacientes 
desde a inauguração em 28 de fe-
vereiro deste ano até o fim de ju-
lho. Esta é a primeira unidade do 
Estado que oferece atendimento 
em nível de média complexidade. 
Até junho foram entregues 1.568 
próteses e oito implantes, melho-
rando a qualidade de vida, saúde 
e autoestima da população.

Os profissionais realizaram nes-
te período 6.613 exames, 9.074 
consultas agendadas, 6.257 
atendimentos de urgência e 
18.706 procedimentos. A uni-
dade é referência na atenção 
secundária nas áreas de dentís-
tica restauradora, endodontia, 
periodontia, prótese dentária, 
estomatologia, cirurgia buco-
-maxilo, ortodontia, implanto-
dontia e odontopediatria, além 
de oferecer diagnóstico preco-
ce de câncer bucal.
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Como o atendimento a crianças com 
problemas de neurodesenvolvimento se 
tornou referência no Maranhão
Como neuropediatra atendendo 
no ambulatório de microcefalia 
congênita vi que aquelas famílias 
necessitavam bem mais do que 
uma casa de apoio, precisáva-
mos de um olhar diferente para 
esta família, que não conseguiu 
viver a gestação pelo receio e 
medo de ter um filho com síndro-
me congênita do zika vírus e não 
estavam conseguindo construir 
e viver sua maternagem, pois o 
filho que nascia era conhecido 
como “filho da Zika” e não seu 
filho.

Com isso, surgiu a ideia da im-
plantação de uma Casa de Apoio 
diferente, onde seria permitido 
a estas famílias contar suas his-
tórias e vivenciar de forma plena 
sua maternagem. E assim nasceu 
o Projeto Casa de Apoio e Orien-
tação às Famílias de Crianças 
com Distúrbios do Desenvolvi-

Imigrantes foram recebidos com atendimento 
médico especializado e odontológico

Patrícia da Silva Sousa
Neuropediatra e Coordenadora da Casa de 

Apoio Ninar 

de gestão frente 
às unidades de 
saúde em parceria 
com o Governo 
e a Secretaria de Estado da 
Saúde. Esse evento foi além da 
comemoração, é o resultado feliz 
de um trabalho intenso de todos 
nossos colaboradores e uma 
indicação de que mais ações de 
qualidade surgirão daqui para 
frente. O Acqua está devolvendo 
para a população todo o respeito 
e confiança em forma de cultura. 
E acreditamos que o avanço do 
Estado passa por uma Saúde 
bem estruturada e as áreas da 
Educação e Cultura fomentadas 
por quem entende de gestão.
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mento Neuropsicomotor – Casa 
de Apoio NINAR. A Casa de 
Apoio NINAR, idealizada para 
prestar serviços de apoio, orien-
tação e assistência multiprofis-
sional às famílias de crianças com 
distúrbios do desenvolvimento 
neuropsicomotor e ir além, ofe-
recendo suporte emocional que 
permite que uma história deste 
pequeno maranhense seja cons-
truída por sua família.

Além do atendimento em neuro-
pediatria, pediatria, infectologia 
, oftalmologia, psicologia, nutri-
ção, enfermagem,  fisioterapia 
respiratória, terapia ocupacional, 
fisioterapia motora e fonoaudio-
logia, oferecemos: Grupo Esti-
mulação Mãe – Bebê (GEMB); 
Grupo Fono Mãe – Bebê (GFo-
noMB); Grupo Operativo de 
Apoio à Família (GOAF); Musi-
calização da Família, Cozinha 

Amiga, Arteterapia e Grupos de 
Atenção. 

A Casa de Apoio NINAR fez um 
ano em julho de 2018 e muito te-
mos a agradecer ao Governo do 
Estado do Maranhão e ao Insti-
tuto Acqua por realizar este so-
nho de uma neuropediatra que 
pensa que todos temos direito 
de ter uma história para contar, 
olhando além da doença, olhan-
do os pacientes e, principalmen-
te, suas famílias, afinal mostra-
mos que com esta maneira de 
cuidar conseguimos devolver o 
filho aos braços destas famílias. 
O que vai ser lembrado não será 
a doença, mas a memória de 
uma família que estará exercen-
do sua maternagem.
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Para pacientes, acompanhantes e funcionários são servidas cerca de duas mil refeições por dia

 Serviços exclusivos de nefrologia e diálise auxiliam gestantes e pacientes no 
período pós-parto com grave disfunção renal

Nutrição clínica de qualidade ganha destaque 
na Maternidade de Alta Complexidade

Maternidade de Alta Complexidade do 
Maranhão avança no tratamento de 
gestantes com grave disfunção renal

A ampliação acerca da impor-
tância da nutrição clínica, assim 
como a humanização dessa área, 
tem feito a diferença em grandes 
equipamentos de saúde como a 
Maternidade de Alta Complexi-
dade do Maranhão (Macma), na 
Capital maranhense. Bom aroma, 
apresentação, amor e sabor são 
os principais ingredientes das 2 
mil refeições servidas diariamente 
na unidade.

Gerenciada pelo Instituto Acqua 
e Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), a Macma serve cerca de 
duas mil refeições por dia, com 
atenção integral ao perfil de cada 
paciente, além de elaborar cardá-
pios nutricionalmente completos 
para colaboradores e acompa-
nhantes.

Para a equipe de Nutrição da Ma-
ternidade de Alta Complexidade, 
as refeições também devem pro-
mover conforto para pacientes e 
envolvidos com os seus cuidados. 
“Por esse motivo há uma atenção 
especial para que os pratos, ser-
vidos nos leitos ou no refeitório, 
tenham sabor, boa apresentação, 
além de bom aroma. O contro-
le da porção é feito por meio da 
padronização, utilizando-se o per 
capita de cada preparação, res-
peitando a adequação energética 
e evitando o desperdício”, expli-
cou a coordenadora do setor de 

A UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) da Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão, 
em São Luís (MA), completou 
no mês de junho um ano de ser-
viços exclusivos de nefrologia e 
diálise, modalidades de terapia 
oferecidas a pacientes gestan-
tes ou internadas no período 
pós-parto com grave disfunção 
renal. Desde o início das ativi-
dades, já foram realizadas 180 
sessões, além de 454 avaliações 
médicas para pacientes que ti-
veram complicações renais.

Na avaliação do médico nefro-
logista da unidade hospitalar, 
Dyego Brito, o resultado após o 
primeiro ano de oferta do servi-
ço é bastante positivo. “A imple-
mentação do serviço é pioneira 
no Maranhão para atendimento 
exclusivo deste perfil de pacien-
tes. Estamos cumprindo a legis-
lação ao garantir esse tipo de 
suporte em UTI’s e estendendo 
a oferta do atendimento para 
outros setores do hospital, pre-
venindo a ocorrência de compli-
cações relacionadas à disfunção 
renal e dando mais segurança 
para o acompanhamento clíni-
co e obstétrico. A qualidade do 
tratamento é atestada pela alta 
taxa de sobrevida e recupera-
ção da função renal das pacien-
tes atendidas pela equipe”, afir-
mou Dyego.

Os índices de gestantes com 
insuficiência renal aguda (IRA) 
nas Unidades de Terapia In-
tensiva são considerados altos. 
“No primeiro trimestre pode 
ser decorrente de sangramen-
to ou infecção por abortamen-
to espontâneo ou provocado 
e, no final da gestação, pode 
estar associada a complicações 
como descolamento prematu-
ro da placenta, pré-eclampsia, 
eclampsia, síndrome hemolíti-
co-urêmica, entre outros”, ex-
plicou Dyego.

 Com oito leitos, a UTI Materna 
dispõe de duas máquinas de 
hemodiálise e um aparelho de 
osmose reversa que permite a pu-
rificação da água para ser utilizada 

nutrição clínica da Macma, Patrícia 
Almeida.

O controle de qualidade da ali-
mentação é feito de acordo com 
o fator de segurança alimentar hi-
giênico-sanitária para evitar as te-
midas Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTAs). Com isso, são 
elaboradas planilhas de controle, 
nas quais a equipe de nutrição faz 
o preenchimento relatando a hi-
gienização adequada dos utensí-
lios e equipamentos utilizados nas 
preparações, transporte e conser-
vação, aferindo sempre a tempe-
ratura ideal de cada preparação. 
Tudo fica registrado. Dessa forma, 
há respaldo para levantamento 
em qualquer eventualidade.

O cardápio é elaborado anual-
mente e dividido em primeiro e 
segundo semestre por uma equi-
pe de nutricionistas treinadas, que 
levam sempre em consideração a 
harmonia do prato, sabor, quali-
dade, custo e aceitação do públi-
co da maternidade.

Funcionamento da produção – 
Na maternidade, há uma equipe 
de produção composta por 29 
pessoas. À frente estão uma nutri-
cionista e duas técnicas que jun-
tas comandam um grupo formado 
por cozinheiros, auxiliares, copei-
ros, auxiliares de serviços gerais e 
despenseiro. Durante o dia traba-

Cláudio dos Santos, enfermeiro 
intensivista do Instituto Acqua, 
com equipamento de hemodiálise 
acionado por sistema touchscreen

lham 12 pessoas na cozinha para 
dar conta da produção diária, que 
são desjejum, colação, almoço, 
lanche, jantar e ceia.

Para a dona de casa Denísia Ro-
cha, acompanhante de paciente 
na unidade no mês de agosto, 
as refeições são saborosas e em 
quantidade suficiente. “O almoço 
e jantar são muito bons. Temos a 
segurança de uma comida que, 
além de gostosa, nos fortalece 
para a rotina dentro da materni-
dade. Não precisamos procurar 
refeição fora, porque a daqui é 
muito boa”, destacou Denísia.

Atendimento completo – O tra-
balho na nutrição clínica da ma-
ternidade acontece em ritmo inin-
terrupto para atender a demanda 
que soma também UTI materna, 
alas, lactário e ambulatório.

As fórmulas infantis atingem a 
marca de 15 mil porções por mês, 
garantindo também uma alimen-
tação de qualidade para os re-
cém-nascidos que precisam de 
complementação. O atendimento 
humanizado, compromisso com a 
qualidade e melhoria constante 
nos serviços, priorizando sempre 
o paciente, refletem não só na 
melhoria contínua dos cardápios 
e estadia na maternidade, como 
também na promoção e recupe-
-ração da saúde.

durante a terapia. Os equipamen-
tos têm garantido a diminuição 
dos índices de mortalidade na 
UTI Materna e sobrevida para pa-
cientes com quadro clínico extre-
mamente grave. “A taxa de mor-
talidade no período foi de 20%, 
inferior ao verificado em outros 
serviços e descrito na literatura, 
o que demonstra a qualidade do 
atendimento prestado às pacien-
tes” pontuou o nefrologista.

As máquinas de hemodiálise 
são acionadas por sistema tou-
chscreen, com perfil avançado, 
que permite transformar a água 
potável em destilada. Essa ca-
racterística garante uma diálise 
segura. “Esse é mais um dife-
rencial da unidade, que está 
preparada para receber, inclu-
sive, pacientes com patologias 
autoimunes e, com o uso do 
equipamento, retirá-las da fase 
aguda por meio da diálise”, ex-
plicou o enfermeiro intensivista 
do Instituto Acqua, Cláudio dos 
Santos.

 Os serviços atendem pacientes 
da unidade hospitalar gerencia-
da pelo Instituto Acqua e casos 

O controle de qualidade da alimentação 
segue padrão de segurança alimentar 
higiênico-sanitária

encaminhados pelo Sistema de  
Regulação de Leitos Obstétri-
cos da Secretaria de Estado da 
Saúde, que assegura a transfe-
rência das gestações de alto ris-
co para a maternidade.

O tratamento é eficiente e aju-
da pacientes com os rins incapa-
zes de realizar as suas funções 
temporariamente (insuficiência 
renal aguda) ou permanente-
mente (doença renal crônica). 
Sendo a única maternidade no 
Maranhão a oferecer esse tipo 
de atendimento especializado, 
a Maternidade de Alta Comple-
xidade tem a capacidade de re-
alizar até 30 sessões de hemodi-
álise semanalmente. 

“Na terapia, o sangue passa 
por um filtro artificial no qual 
toxinas e excesso de líquidos 
são retirados, além de ser rea-
lizada a reposição de algumas 
substâncias no organismo dos 
pacientes, reduzindo, dessa for-
ma, os índices de mortalidade 
mesmo em situações de falência 
do órgão”, explicou Clemilson 
Sousa, enfermeiro supervisor da 
UTI Materna.

A
C

Q
U

A
 SA

Ú
D

E
A

C
Q

U
A

 S
A

Ú
D

E



6 7

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos realiza 
mais de 200 cirurgias pediátricas em seis meses

Maternidade Benedito Leite apresenta 
mais um avanço para saúde neonatal 
com implantação de teste do olhinho

Para identificar enfermidades que 
possam ser tratadas de forma 
precoce, a Maternidade Benedito 
Leite, gerenciada pelo Instituto 
Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em São Luís (MA), 
adotou no mês de julho mais um 
exame de Triagem Neonatal: o 
teste do olhinho. Assim como os 
exames do pezinho, orelhinha e 
coraçãozinho, a inclusão da análi-
se atende de forma satisfatória as 
exigências do Ministério da Saú-
de e amplia a rede de cuidados 
com a saúde das crianças mara-
nhenses. 

Com este novo exame, a Mater-
nidade Benedito Leite mantém 
o perfil de atendimento huma-
nizado e protagoniza mais um 
avanço nos serviços de saúde no 
Maranhão. Desde a implantação 
da análise já foram realizados 259 
testes. A maternidade contabiliza 
mais de 20 mil exames neonatais 
realizados entre janeiro de 2017 e 
junho de 2018.

Todas as crianças nascidas na 
Maternidade Benedito Leite são 
encaminhadas pelos pediatras 
neonatologistas para a realiza-
ção dos quatro exames assim 
que nascem. Os procedimentos 
são todos realizados na própria 
maternidade e, em até 48 horas, 
as famílias já têm em mãos os re-

Os números de atendimento 
do Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, em São Luís (MA), que 
oferece atendimento completo 
e especializado em pediatria, 
vem demonstrando serviço de 
qualidade com equipe multidis-
ciplinar a crianças desde o nas-
cimento até os 14 anos. Geren-
ciado pelo Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde, a unidade realiza 
atendimentos referenciados das 
UPA’s (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e hospitais municipais 
do Estado em neurocirurgias de 
médio porte e mais 20 especiali-
dades em ambulatório.

De   janeiro   a  junho  deste  ano  
foram realizados 214 procedi-
mentos cirúrgicos em pacientes 
com essa faixa etária. “O Juvên-
cio é, hoje, um hospital de mé-
dia complexidade completo na 
área de pediatria, com ambula-
tório, cirurgias, internações, uma 
unidade hospitalar de urgência 
referenciada no atendimento de 
puericultura, endócrino, otor-
rino, neuropatias, tratamento 
bucomaxilofacial e hidrocefalia 
entre outras cirurgias gerais”, 
destacou Andrea Moraes, dire-
tora-administrativa do Hospital 
Infantil Dr. Juvêncio Mattos.

 Foi assim que a vida da família 
de Ricchard Ribeiro, 12 anos, 

sultados que isentam o bebê de 
acompanhamento especial ou 
recebem indicação médica para 
avaliação especializada.

O teste do olhinho pode detec-
tar problemas que comprometam 
a visão ou o globo ocular como 
glaucoma, catarata e cegueira in-
fantil. Com uma caneta oftalmo-
lógica, o pediatra lança uma luz 
contra o olho do bebê e avalia 
o resultado. “Nesse teste, uma 
manchinha ou outra alteração de-
tectada apontam a necessidade 
de encaminhamento para o oftal-
mologista, que faz o mapeamen-
to minucioso e pode efetivamen-
te excluir a suspeita de catarata 
e tumores oculares (retinoblas-
toma), por exemplo”, explicou a 
pediatra Maria de Fátima Calde-
roni. Estima-se que metade dos 
casos de cegueira poderia ter 
sido evitada se as crianças tives-
sem feito esse teste considerado 
simples.

Para Cíntia Maria Brito, mãe do 
Lucas, que nasceu no início de 
agosto, a chegada do teste do 
olhinho representa uma conquis-
ta para os pais e filhos. “A inclu-
são é muito importante. Para nós, 
representa uma oportunidade a 
mais e uma preocupação a me-
nos. Aqui, na Maternidade Bene-
dito Leite, tudo que é oferecido é 

ótimo”, ressaltou Cíntia.

Assistência ampliada - Esten-
dendo ainda mais a linha de assis-
tência aos bebês e suas famílias, 
a Maternidade Benedito Leite, 
com a aprovação dos pais, marca 
a primeira consulta da criança no 
Hospital Infantil dr. Juvêncio Mat-
tos, onde terá acompanhamento 
até os dois anos de idade.

“Essa foi uma forma que encon-
tramos de monitorar o desenvol-
vimento dos bebês que, muitas 
vezes, ficam clinicamente desas-
sistidos nos primeiros e mais im-
portantes anos de vida. Essa é 
uma forma de assegurar saúde à 
criança e tranquilidade à família”, 
explicou o pediatra e responsá-
vel médico do Instituto Acqua no 
Maranhão, Cláudio Araújo.

Além da Maternidade Benedi-
to Leite, a Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão 
também oferece os quatro exa-
mes neonatais previstos pelo Mi-
nistério da Saúde, além do teste 
da linguinha. A Nossa Senhora da 
Penha contempla testes do pezi-
nho, coraçãozinho, olhinho, e en-
caminha para que seja realizado 
o exame da orelhinha no Centro 
de Referência em Neurodesen-
volvimento, Assistência e Reabili-
tação de Crianças (Ninar).

Exame atende Ministério da Saúde 
e amplia rede de cuidados dos 
recém-nascidos

Hospital é referência 
em neurocirurgias de 
médio porte e mais 
20 especialidades em 
ambulatório

 Sob gestão compartilhada entre Instituto Acqua e Secretaria de Estado da Saúde, unidade 
garante atendimento infantil com equipe multidisciplinar

Desde julho, os recém-nascidos na unidade contam com os quatro exames exigidos pelo 
Ministério da Saúde para identificação precoce de enfermidadesnatural de Pinheiro (localizada a 

341 quilômetros da Capital), mu-
dou após receber atendimen-
to no hospital. Durante quatro 
anos, a criança sofria constante-
mente com crises agudas decor-
rentes de problemas respirató-
rios, com sangramento do nariz, 
boca e ouvidos, como explicou 
a mãe do menino, Mary Borges. 
“Quando aconteciam as crises 
mais fortes, nós procurávamos o 
hospital da cidade e ele era me-
dicado, mas alguns dias depois 
a crise voltava com sintomas 
mais graves. Foi quando conse-
guimos atendimento no Juvên-
cio”, disse.

Após passar por diversos exa-
mes, a criança foi encaminha-
da para consulta com a médica 
Carolina Vieira, em 17 de abril, 
e o diagnóstico exigia a remo-
ção urgente das amígdalas, por 
meio de cirurgia. Antigamente, 
procedimentos mais complexos 
como o realizado em Ricchard 
eram transferidos para outros 
estados.

 Ricchard foi internado em 30 
de julho e a cirurgia realizada 
no dia seguinte. “Foi um gran-
de alívio ver meu filho recupe-
rado. Ficamos por mais um dia 
no hospital em observação e a 
equipe da unidade nos orientou 
sobre alimentação, o cuidado no 

pós-operatório, tudo com muito 
carinho e acolhimento”, agrade-
ceu Mary Borges.

Outras especialidades

Tratamentos mais complexos de 
hidrocefalia e fissuras lábio-pa-
latinas também são realizados 
no Hospital Juvêncio Mattos. O 
lábio leporino e a fenda palati-
na são doenças congênitas que 
surgem entre a segunda e oita-
va semanas de vida intrauterina. 
Os dois tipos de fissuras podem 
provocar má-nutrição, má-for-
mação da dentição e dificulda-
des para a criança desenvolver a 
fala. O hospital dispõe de dois 
especialistas para essas modali-
dades cirúrgicas e equipe multi-
disciplinar para acompanhamen-
to dos pacientes até os 12 anos 
de idade.

As neurocirurgias são realiza-
das três vezes por semana para 
casos de hidrocefalia (acúmulo 
de líquido dentro do crânio), 
abcessos cerebrais (infecção 
com secreção no cérebro), mal 
fechamento da medula e retira-
da de alguns tipos de tumores. 
“Temos uma demanda grande 
de cirurgias para implante de 
válvula no crânio para drenagem 
do líquido, diminuindo a pres-
são sobre o cérebro”, finalizou 
Andrea Moraes.
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Maternidade Nossa Senhora da Penha reúne 
gestantes e puérperas na Semana Mundial 
de Aleitamento Materno

Diálogos com gestantes estimulam aumento 
do parto humanizado em maternidades

Programação contribuiu para incentivar a amamentação como fortalecimento do vínculo entre 
mãe e bebê e promoção da saúde da criança

Iniciativa proporciona acolhimento e atendimento em maternidades geridas pelo Acqua

Com programação direcionada 
para a importância da amamen-
tação no desenvolvimento das 
crianças, a Maternidade Nos-
sa Senhora da Penha, em São 
Luís (MA), realizou nos dias 6 
e 8 de agosto atividades alusi-
vas à Semana Mundial de Alei-
tamento Materno, reunindo 60 
participantes entre puérperas e 
gestantes. O evento teve como 
ponto alto o Encontro de Puér-
peras e Gestantes: Hora do Ma-
maço. 

O Instituto Acqua, em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), gerencia a unida-
de que se tornou referência, 
sobretudo na área Itaqui-Ba-
canga, uma das mais popu-
losas e carentes da capital 
maranhense. Para contemplar 
puérperas da comunidade e 
ainda internadas na maternida-
de, a programação contou com 
as palestras “A Supremacia do 
Leite Materno” e “Mitos da 
Amamentação Dinâmica”, com 
esclarecimentos sobre a im-
portância do vínculo emocio-
nal gerado entre mãe e filho na 
amamentação e cuidados com 
o peito e o bebê.

“A ideia do encontro foi refor-
çar que o ato de amamentar traz 
benefícios para a mãe e o bebê. 
Eles perduram até a vida adulta, 
reduzindo os riscos de muitas 
doenças”, explicou a enfermei-
ra-obstetra e diretora da Mater-
nidade Nossa Senhora da Penha, 
Luciana Ferreira.

As participantes da Semana 
Mundial de Aleitamento Mater-
no colocaram em prática a ex-
plicação sobre o posicionamen-
to da boca do bebê no mamilo, 
como proceder em caso de in-
gurgitamento mamário (acúmulo 
de leite nas mamas que causa 
dor), a ordenha e o cuidado com 
as fissuras que podem surgir na 
mama.

Thaís Costa, 22 anos, moradora do 
Bairro de Fátima e mãe da peque-
na Laíse Costa, foram importantes 
para esclarecer dúvidas simples, 
mas que causam insegurança. “A 
minha filha tem sete dias de nasci-
da e eu decidi participar do even-
to para saber se estava fazendo 
a amamentação correta, o jeito 
de posicionar a menina no seio e 
vantagens do leite materno”, falou 
Taís.

Dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apontam que 
o leite materno, além de reduzir 
em 13% a mortalidade por causas 
evitáveis em crianças menores de 
cinco anos, também reduz casos 
de diarreia, infecções respirató-
rias, hipertensão, colesterol alto, 
diabetes e obesidade.

Outras unidades – Também ge-
renciadas pelo Acqua e SES, as 
maternidades de Alta Comple-
xidade do Maranhão (Macma) e 
Benedito Leite promoveram ati-
vidades pela Semana Mundial de 
Aleitamento Materno. Palestras, 
hora do mamaço e pintura de 
barriga - ligada ao Projeto Arte 
no Parto -, movimentaram as uni-
dades na semana de 6 a 10 de 
agosto.

Campanha mundial – A Semana 
Mundial de Aleitamento Materno 
faz parte de uma campanha mun-
dial criada em 1992 pela Aliança 
Mundial de Ação Pró-Amamenta-
ção (WABA, sigla em inglês), que 
foi fundada em 1991, após um en-
contro promovido pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e o 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef).

A equipe da Maternidade Benedi-
to Leite, em São Luís, realizou, em 
2 de agosto, mais um encontro 
das Rodas de Conversa com Ges-
tantes. A iniciativa, orientada pelo 
Ministério da Saúde, tem propor-
cionado acolhimento e atendi-
mento humanizado nas materni-
dades gerenciadas pelo Instituto 
Acqua.

Na quinta turma das Rodas de 
Conversa da Benedito Leite, cinco 
mulheres acompanharam o vídeo 
com depoimento da atriz Fernan-
da Machado, que passou por um 
trabalho de parto complicado em 
razão da posição do bebê. O rela-
to emocionou Ruanna Correa, 22 
anos, uma das participantes. Com 
quatro meses de gravidez, ela 
conta que os encontros têm aju-
dado a melhorar a rotina da ges-
tação e a ter mais autoconfiança. 

“Essa é a minha primeira gesta-
ção e a gente ouve muita história 
sobre o parto normal, sobre cesa-
riana. Eu só quero que minha filha 
nasça com saúde. Aqui eu apren-
di outras coisas que a gente não 
ouve no pré-natal, sobre posição 
pra dormir, como aliviar as dores 
nas costas e as fases do parto, por 
exemplo”, disse Ruanna.

Em 2017, as Rodas tiveram a par-
ticipação de 63 pessoas na Be-
nedito Leite. Neste ano, mais de 
120 pessoas já foram atendidas 
em cinco turmas. Os encontros 
são quinzenais, abertos a qual-
quer pessoa com a presença de 
acompanhante da gestante, como 
explica a coordenadora de enfer-
magem da Maternidade Benedito 
Leite, Kelma Lucena.

“Iniciamos os grupos de Rodas de 
Conversa em fevereiro de 2017. A 
primeira turma tinha apenas dois 
casais e, hoje, temos uma média 
de 10 a 15 casais. Os encontros 
têm estimulado o aumento do 
número de partos vaginais, uma 
autonomia maior da gestante so-
bre seus direitos e uma rede de 
sociabilidade em torno da ma-
ternidade, inclusive com grupo 
de whatsapp em que todas con-
tribuem com suas experiências e 
informações”, disse Kelma.

A maioria das mulheres entra inte-
ressada em desconstruir o mito da 
dor do parto e sai certificada, após 
cinco encontros, sabendo lidar 
com todas as etapas da gestação, 
a importância do parto humani-
zado, o trabalho de parto, o pro-
cesso fisiológico, amamentação e 

cuidados com o recém-nascido.

“Quando elas entendem todo o 
processo do pré ao pós-parto, fi-
cam emocionalmente mais prepa-
radas e esse preparo psicológico 
é o mais importante nesse mo-
mento. Inclusive, algumas já têm 
requisitado a presença de doulas, 
acompanhantes treinadas para 
fornecer apoio emocional, físico 
e informativo às gestantes”, pon-
tuou Kelma.

Na Maternidade Benedito Leite 
é permitida a presença de doulas 
cadastradas previamente, com as-
sinatura de termo de responsabili-
dade. Ao final do ciclo das rodas, 
as gestantes participam de um mo-
mento de integração e formam no-
vas amizades num encontro cheio 
de cuidado e carinho, com massa-
gens, pintura na barriga, escalda-
-pés e envolvimento da equipe de 
enfermeiras obstetras e familiares.

“A cada turma concluída, ficamos 
muito felizes por ver um processo 
que vai tornando a maternidade 
mais acolhedora, mães mais pre-
paradas para o parto e uma cons-
ciência maior sobre a beleza da 
gestação e nascimento”, finalizou 
Kelma Lucena.

Participantes do evento, como Thaís Costa 
(destaque) colocaram em prática vários 
procedimentos para uma amamentação melhor

Neste ano, mais de 120 pessoas 
já participaram das cinco turmas 
das Rodas de Conversa 
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Empoderamento feminino é fomentado na 
Casa de Apoio Ninar

Semana da Enfermagem movimenta 1,8 mil 
profissionais do Acqua no Maranhão e São Paulo

Oficinas e atendimento psicológico reforçam a importância do papel social das mulheres Programação envolveu equipes que atuam na Capital maranhense e interior, além das equipes 
em Franco da Rocha, em São PauloReceber a notícia de que o filho 

nasceu com uma patologia sem 
cura foi um impacto para todas as 
mães acolhidas pela Casa de Apoio 
Ninar, em São Luís (MA), unidade 
sob gestão compartilhada entre 
o Instituto Acqua e Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), mas com 
suporte psicossocial, elas estão 
ressignificando a maternidade e 
suas vidas enquanto mulheres. Com 
a consciência de que o imprevisível 
escolheu a história de cada uma, a 
unidade incentiva o fortalecimento 
das relações com o bebê, família, 
além de promover atividades que 
ampliem os horizontes também 
profissionais das cuidadoras.

“O choque é grande quando a 
pessoa recebe o diagnóstico de 
que o filho tem uma doença que 
vai impedir o desenvolvimento 
dele. Com a Síndrome Congênita 
do Zika Vírus sabíamos que era 
necessário fazer alguma coisa que 
também contemplasse os cuidados 
com a família. Mãe, pai e irmãos 
são atendidos, além do bebê. 
Quando uma família é resgatada 
em meio ao desespero, há um 
reencontro e reconstrução. Dentro 
desse contexto, é fundamental 
que a mulher tenha consciência e 
resgate também seu papel social”, 
explicou a neuropediatra e diretora 
do Projeto Ninar, Patrícia Sousa. 

Oficinas de Habilidades – Ainda 
este ano, a Casa de Apoio Ninar vai 
incluir, no cronograma semanal de 
circuitos, as Oficinas de Habilidades. 
A metodologia será desenvolvida 
juntamente com as mulheres para 
que compartilhem algum talento 
para que as demais também possam 
aprender e, futuramente, gerar 
renda. Recentemente, uma mãe 
ensinou a fazer automaquiagem e 
achamos a experiência excelente. 
Esse é um processo de resgate. Se 
você consegue mudar a cabeça de 
uma pessoa, ela será um agente de 
transformação influenciando outros 
familiares e amigos. Contribuímos 
para que a mulher esteja socialmente 
ativa”, concluiu a diretora Patrícia 
Sousa.

Antes da implementação das 
Oficinas de Habilidades, as mulheres 
participam de outras práticas ligadas 
à Arteterapia e Gastronomia, onde 
é possível pintar, modelar, colar, 
costurar, reciclar pensamentos, 

emoções e sonhos. A sala de artes é 
um refúgio e espaço para renovação 
de forças e constante ressignificado 
do amor.

Entre as oficinas realizadas durante 
todo o mês estão ‘Pegadas na argila’, 
‘Modelar e ser modelado’, ‘Árvore 
genealógica’, ‘Pintura em tela’, 
‘Mandalas’, ‘Oficina de costura’, 
‘Móbiles em feltro’, ‘Bonecos de 
pano’, ‘Oficina de artesanato’, 
‘Livrinho sensorial’, ‘Deboches ou 
fantoches de dedo’.

Empoderamento feminino – 
Expressão recorrente nos dias atuais, 
o empoderamento feminino indica o 
ato da mulher tomar o poder para si, 
municiar-se da consciência dos seus 
direitos e seu potencial enquanto 
mulher, seja ela cuidadora, mãe, 
esposa ou profissional.

Samíria Fonseca, 23 anos, técnica 
de enfermagem, acompanha o 
tratamento da filha na Casa de 
Apoio Ninar desde a inauguração da 
unidade. A gravidez da Ester veio no 
decorrer do curso profissionalizante 
e, após seu nascimento, a mãe optou 
por adiar os projetos profissionais, 
mas focando, em médio prazo, na 
faculdade de Fisioterapia. “Conclui 
o curso de Técnico de Enfermagem 
e já tive oportunidade de trabalhar, 
mas sinto que ainda não é um 
momento. Estou planejando fazer 
curso superior em Fisioterapia para 
poder voltar os conhecimentos para 

a vida da Ester e seguir carreira na 
área”, ressaltou Samíria. 

“A mídia só mostrava os piores 
casos. Então, conversando com 
meu marido, decidimos abrir mão 
do desespero. Quando ouvi o 
choro dela todo medo foi embora. 
Depois dessa primeira etapa, já na 
Casa de Apoio Ninar, a união com 
outras mães, compartilhamento 
de experiências, fez a diferença. 
Isso nos fortalece. Hoje consigo 
me cuidar e dar atenção para meu 
marido e me cuido. Tenho uma 
vida equilibrada. E em relação a 
filhos, quero ter outros”, ressaltou 
Samíria. 

“Quando a mãe nos conta sobre o 
desejo de ter outros filhos, de seguir 
carreira profissional e contribuir para 
a renda familiar por meio dos seus 
talentos, pensamos: conseguimos 
e vamos além”, concluiu a diretora 
Patrícia Sousa.

A Casa de Apoio – De julho de 
2017 até maio deste ano, a Casa 
de Apoio Ninar contabilizou 97.227 
atendimentos que mudaram 
a vida de crianças da Capital 
maranhense e interior do Estado. 
Destes, 40.840 foram consultas 
médicas e multiprofissionais, 1.689 
procedimentos de enfermagem, 
7.826 terapias individuais, 
6.119 terapias de grupo, 39.400 
atendimentos multiprofissionais e 
1.353 exames.

Para motivar, valorizar e propor 
reflexões sobre ‘A união da Enfer-
magem para o fortalecimento de 
uma assistência com excelência’, 
cerca de 1,8 mil profissionais de 
projetos do Instituto Acqua rea-
lizados no Maranhão e em São 
Paulo participaram da Semana da 
Enfermagem, em maio. A progra-
mação das maternidades e hospi-
tais gerenciados em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão (SES) contemplou 
palestras educativas, práticas in-
tegrativas, entrega de brindes e 
apresentação musical e audiovi-
sual. Em Franco da Rocha (SP), as 
equipes participaram de palestra 
motivacional e confraternização.

As unidades alternaram a progra-
mação e criaram ações especiais. 
A Maternidade Nossa Senhora 
da Penha abriu o calendário com 
homenagem pelo Dia do Enfer-
meiro e entrega de brindes. Na 
sequência, a equipe participou de 
palestras sobre ética profissional, 
avanço da enfermagem obstétri-
ca, anotações de enfermagem e a 
arte de acolher com recursos não 
farmacológicos no pré-parto.
A Maternidade de Alta Complexi-
dade do Maranhão iniciou a Sema-
na da Enfermagem fomentando 
a reciclagem de conhecimentos. 
Seis equipes participaram de gin-
cana. Além disso, um massotera-

peuta esteve à disposição para 
que os profissionais pudessem 
aproveitar a técnica terapêutica.

Palestras sobre atuação no atendi-
mento durante a reanimação neo-
natal em sala de parto; assistência 
pré-hospitalar em gestantes em 
trabalho de parto e vítima de trau-
ma; e enfermagem frente a huma-
nização da assistência fizeram par-
te das atividades na Maternidade 
Benedito Leite. No encerramento, 
o tema ‘Cuidando do cuidador: 
embasamento legal para a equi-
pe de enfermagem’ foi debatido 
por representante do Conselho 
Regional de Enfermagem do Ma-
ranhão (Coren-MA).

“Esse momento foi de grande im-
portância, porque valoriza o traba-
lho de todos, que são fundamen-
tais para o bom funcionamento da 
unidade”, destacou o diretor da 
Maternidade Benedito Leite, Ma-
noel Pimentel.
No Centro de São Luís, o Hospi-
tal Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
também levou aos profissionais 
um calendário diversificado, com 
exposição de vídeo com depoi-
mento da equipe médica acerca 
do diferencial da enfermagem na 
unidade, palestras e serviços de 
beleza.

Interior – Os municípios de San-

ta Inês, Balsas e Pinheiro também 
contemplaram a equipe de pro-
fissionais ligados à enfermagem 
com uma programação dinâmica 
e reforço na qualificação.
No Hospital Regional de Balsas, 
as palestras e treinamentos foram 
direcionados para o atendimento 
humanizado, primeiros socorros 
e segurança do trabalho, além de 
atividades práticas.

Em Santa Inês, no Hospital Ma-
crorregional Tomás Martins, a 
Semana da Enfermagem somou 
ações que abordaram higieniza-
ção das mãos, roda de conversa e 
palestras sobre humanização, en-
tre outras atividades.

No Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, no 
município de Pinheiro, as salas de 
treinamento também ficaram re-
pletas de profissionais que assis-
tiram às palestras e reforçaram o 
aprendizado sobre curativos.

Franco da Rocha – Enfermeiros 
e auxiliares de enfermagem que 
atuam em cinco unidades prisio-
nais de Franco da Rocha, por meio 
da parceria entre Instituto Acqua 
e Prefeitura, participaram de pa-
lestra sobre o tema ‘Dinâmicas lú-
dicas para uma mente saudável’. 
A atividade envolveu cerca de 25 
profissionais.

Programação teve palestras, 
práticas educativas e 
apresentações 

“Na Casa de Apoio, a união com 
outras mães e o compartilhamento 
de experiências fez a diferença”, 
disse Samíria. 
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Profissionais de Saúde recebem capacitação 
em Libras no Maranhão

Festas juninas integram pacientes e 
profissionais de unidades de saúde

Para facilitar a comunicação en-
tre pessoas com deficiência au-
ditiva e profissionais de saúde, 
o Governo do Maranhão lançou, 
este ano o projeto Saúde em Li-
bras. Parte dos 138 trabalhado-
res de hospitais que receberam 
a capacitação eram das mater-
nidades de Alta Complexidade 
do Maranhão, Nossa Senhora 
da Penha e Benedito Leite, do 
Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos e do Hospital Dr. Carlos 
Macieira, gerenciados pelo Ins-
tituto Acqua em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).

“O curso representa muito mais 
que uma qualificação. Esse pro-
jeto tem um sentido humano, 
simbolizando o cuidado que te-
mos com todos os pacientes e o 
fortalecimento da inclusão des-
sas pessoas na sociedade. Espe-
ramos que centenas sejam qua-
lificados para que o Maranhão 
tenha condições de tornar isso 
comum e usual no sistema de 
saúde”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula. A 
pessoa com deficiência auditiva 

Em unidades hospitalares do 
Maranhão, o Instituto Acqua re-
aliza ações culturais como forma 
de estreitar laços e promover 
a integração entre servidores e 
usuários. O período junino des-
te ano foi marcado por festas no 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão e na 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha.

“Arraial do Macro” foi o nome 
escolhido para a programação ju-
nina do Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, em Santa Inês. O 
Núcleo de Educação Permanen-
te (NEP) da unidade organizou 
duas datas para a festa atenden-
do a públicos diferentes. Em 21 
de junho, crianças internadas na 
unidade e pessoas atendidas no 
Mutirão de Pediatria encontra-

encontra uma série de barrei-
ras no atendimento na área da 
saúde. Geralmente o acompa-
nhante (parente ou amigo) tem 
a responsabilidade de explicar 
ao profissional os problemas de 
saúde que apresenta e de re-
ceber as orientações; com isso 
o deficiente não consegue ex-
por suas dúvidas na consulta. 
Além disso, a presença deste 
acompanhante retira do surdo 
o direito da individualidade no 
atendimento.

O aprendizado fez a diferença 
de imediato no atendimento da 
Maternidade de Alta Comple-
xidade do Maranhão. Essa uni-
dade realizou o primeiro parto 
intermediado em libras no Bra-
sil. Em 19 de fevereiro, Maria 
Lúcia Ferreira, 30 anos, teve o 
privilégio de dar à luz ao lado 
de profissionais que compreen-
dessem as informações que pre-
cisava compartilhar em um dos 
momentos mais importantes de 
sua vida.

A supervisora de atendimento 
da unidade, Nazaré Teixeira, uma 

Primeiro parto intermediado pela linguagem de sinais no Brasil ocorreu da Maternidade de Alta 
Complexidade, em São Luís, após início do curso

Atividades contemplaram Hospital Macrorregional Tomás Martins, Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão e Maternidade Nossa Senhora da Penha
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das formandas do Saúde em Li-
bras, foi a profissional que rece-
beu a gestante. “O aprendizado 
proporcionado pelo curso é um 
sonho realizado. Poder partici-
par do parto da Maria Lúcia foi a 
primeira grande conquista e res-
posta da qualificação. Temos uma 
demanda grande de pacientes e 
acompanhantes surdos e, por 
isso, precisamos estar tecnica-
mente preparados para recebê-
-los da melhor forma”, destacou.

Saúde em Libras - O projeto é 
uma iniciativa da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), da Se-
cretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popu-
lar (Sedihpop) e da Escola Técni-
ca do SUS voltada à capacitação 
dos profissionais e humanização 
do atendimento. A capacita-
ção iniciou em fevereiro deste 
ano e teve duração de 40 horas 
com foco na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). No total, 138 
profissionais que atuam em 20 
unidades de saúde do Estado 
foram certificados no mês de ju-
nho, incluindo equipes do Insti-
tuto Acqua.

ram um ambiente bem diferente 
do usual, com a Sala de Obser-
vação do Ambulatório enfeitada 
com bandeirinhas coloridas, co-
midas típicas, chocolate quente, 
mingau de milho e outros pratos 
típicos do período junino. O Ar-
raial do Macro continuou em 28 
de junho, dessa vez com a parti-
cipação dos idosos do Centro de 
Convivência da Prefeitura de San-
ta Inês, que fizeram uma animada 
quadrilha.

Em São Luís, maternidades abri-
ram espaço, em 28 de junho, para 
a festa junina com a participação 
das comunidades. Na Maternida-
de Nossa Senhora da Penha, no 
bairro Anjo da Guarda, a ativida-
de aconteceu na área externa da 
unidade hospitalar, que contou 
com apresentação de grupos de 
Tambor de Crioula e Bumba-Meu-

-Boi da comunidade. Na Materni-
dade de Alta Complexidade do 
Maranhão, no bairro da Cohab, o 
arraial acontece todo ano e atraiu 
mais de 200 pessoas no estacio-
namento da unidade. “Aqui na 
maternidade fazemos um arraial 
com barracas, comidas típicas e 
os funcionários ficam vestidos à 
caráter com chapéus enfeitados, 
roupas quadriculadas e sempre 
trazem a família. Fazemos sempre 
uma divulgação prévia que atraiu 
bastante público”, disse Georgi-
na Teixeira, coordenadora de en-
fermagem da maternidade.

O arraial da maternidade contou 
com a participação dos grupos 
culturais Cacuriá Filhas Herdeiras, 
Quadrilha Mexe Mexe, Boi Novilho 
de Luz e do Boi de Axixá, um dos 
grupos mais tradicionais entre os 
bois de sotaque de orquestra. 

Unidades foram enfeitadas por profissionais e 
receberam pacientes com diversas atividades
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Maria Lúcia Ferreira teve o privilégio 
de dar à luz ao lado de profissionais 
capacitados em Libras
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E Instituto Acqua assume gestão do Hospital 
Dr. Carlos Macieira e realiza 93,8 mil 
atendimentos em dois meses 

UTI Pediátrica Cardiológica é inaugurada no 
Hospital Dr. Carlos Macieira

O Instituto Acqua assumiu a ges-
tão do Hospital Dr. Carlos Ma-
cieira (HCM), em São Luís (MA), 
em 21 de maio e em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) desenvolve um tra-
balho diferenciado, desempe-
nhando um serviço humanizado 
à população e ampliando o fluxo 
de atendimento. Em dois meses, 
a unidade realizou 93.682 atendi-
mentos

Com cerca de 1 mil profissionais 
e 221 leitos, sendo 47 de UTI, o 
hospital oferece assistência em 
urgência, emergência, clínica 
cirúrgica e médica, exames de 
imagens e laboratoriais, con-
sultas, cirurgias e atendimento 
multiprofissional em diversas 
áreas. O volume de atendimen-
to geral da unidade entre junho 
e julho deste ano foi de 93.862, 
com destaque para 3.898 hemo-
diálises e 1.030 cirurgias realiza-
das. Também foram registradas 
462 internações clínicas e 776 
internações cirúrgicas.

“Em pouco tempo já tivemos 
muitos avanços e acabamos 
com alguns gargalos de atendi-

Diretor-geral do hospital, Marko Antônio de Freitas Santos, afirma que em algumas especialidades 
o fluxo de tratamento aumentou 50%

Unidade tem capacidade para realizar 15 cirurgias por mês, com atendimento especializado em 
patologias cardíacas para crianças de zero a 14 anos

mento que tínhamos. Um bom 
gestor tem a capacidade de 
transformar o cotidiano de uma 
unidade de saúde, diminuindo 
o tempo de espera por exames 
e tratamentos por meio da com-
pra de insumos, materiais, con-
serto de equipamentos e novos 
leitos. Ampliamos, sem dúvida, 
o fluxo de atendimento em até 
50% no tratamento de algumas 
especialidades como em hemo-
diálise”, afirmou o diretor-geral 
do hospital, Marko Antônio de 
Freitas Santos.

O diretor-presidente do Insti-
tuto Acqua, Ronaldo Querodia, 
destacou o diferencial do Ma-
ranhão em comparação com o 
atendimento em saúde ofereci-
do no município de São Paulo, 
bem como o sucesso da parce-
ria entre o Acqua e o Governo 
do Estado.

“Nestes três anos temos acom-
panhado a prioridade do Go-
verno do Maranhão em relação 
às políticas públicas de saúde 
com a abertura de mais serviços 
hospitalares, na contramão do 
que vem acontecendo no res-

to do País. O município de São 
Paulo tem orçamento quatro ve-
zes maior que o Estado do Ma-
ranhão e aqui a quantidade de 
abertura de leitos é bem maior. 
Isso é motivo de orgulho para o 
Estado e para nós por sermos 
protagonistas desse momento 
histórico junto ao povo mara-
nhense”, disse Ronaldo Quero-
dia.

O instituto promoveu um uma 
atividade de integração entre 
colaboradores da unidade e 
profissionais do Instituto e SES 
poucos dias após assumir a ges-
tão do hospital. Durante o en-
contro, a superintendente de 
Acompanhamento da Rede de 
Saúde da SES, Mayrlan Avelar, 
falou sobre a mudança realiza-
da na gestão da unidade. “O 
Instituto Acqua já realiza um 
bom trabalho em outras unida-
des e fiquei feliz ao saber que 
iria assumir o Hospital Dr. Carlos 
Macieira, pois acredito que por 
meio do trabalho sério, correto 
e que valoriza tanto o profissio-
nal como as equipes, o resul-
tado é positivo. A parceria de 
todos é fundamental”, concluiu.

uma demanda antiga no Estado 
que só foi concretizada com o iní-
cio da gestão compartilhada entre 
Instituto Acqua e Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES).

“Temos atualmente no Maranhão, 
em média, 300 crianças na fila de 
espera para cirurgia cardíaca e 
ainda não tínhamos uma UTI es-
pecializada nesse tipo de trata-
mento. As unidades que existem 
são mistas e não conseguiam dar 
vazão para o atendimento a um 
número tão grande de crianças”, 
afirmou a cardiologista e coor-
denadora médica da UTI, Natália 
Moreira.

O cirurgião cardíaco-pediátrico 
Vinícius Nina explicou que a car-
diopatia congênita exige cirurgias 
complexas. “Oito entre cada mil 
crianças nascem com má-forma-
ção no coração, como sopro, in-
versão e dificuldade de comuni-
cação entre os dois lados, e tudo 
isso precisa de tratamento cirúrgi-
co. Cerca de 50% delas precisam 
de tratamento no primeiro ano 
de vida, que será oferecido aqui, 
com tecnologia avançada para a 
realização de ecocardiograma e 
cateterismo, entre outros procedi-
mentos.” A ambientação da nova 
UTI Pediátrica Cardiológica, com 
decoração temática e brinquedo-

Garantir o atendimento pediátri-
co especializado e humanizado a 
crianças com patologias cardíacas 
congênitas. Com esse objetivo, o 
Governo do Maranhão e o Institu-
to Acqua inauguraram a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Pediá-
trica Cardiológica no Hospital Dr. 
Carlos Macieira, em São Luís (MA), 
em 3 de julho. O evento contou 
com a presença do governador 
Flávio Dino, do secretário de Es-
tado da Saúde, Carlos Lula, da 
subsecretária de Estado da Saú-
de, Karla Trindade, e do diretor-
-presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia, entre outras 
autoridades.

“De todas as políticas públicas, 
a saúde é a que demanda mais 
atenção porque lidamos com situ-
ações de pessoas entre a vida e a 
morte. Os serviços oferecidos nes-
sa área testam o espírito humani-
tário, o sentimento e a empatia 
dos profissionais de saúde”, des-
tacou o governador Flávio Dino.

A unidade conta com nove leitos 
de UTI para cardiopatas pediátri-
cos e oito de enfermaria para re-
taguarda e tem capacidade para 
realizar mensalmente 15 cirurgias 
de crianças de zero a 14 anos. O 
funcionamento da UTI pediátrica 
para cirurgias cardiológicas era 

teca, foi projetada para oferecer 
um espaço de acolhimento e hu-
manização aos pacientes e fami-
liares. As crianças internadas são 
acompanhadas por equipe multi-
profissional 24 horas por dia.

Aumento – Em dois meses sob 
a gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a SES, a unidade de 
saúde mais do que dobrou o vo-
lume de cirurgias cardíacas para 
adultos e crianças. “Nestes dois 
meses conseguimos insumos, 
materiais e equipamentos que re-
sultaram na diminuição do tempo 
para a realização de exames, tra-
tamentos e cirurgias. O conserto 
de oito máquinas que realizam a 
hemodiálise impactou no aumen-
to dos tratamentos e agora conse-
guimos atender melhor os pacien-
tes na sala e nas UTIs”, afirmou o 
diretor-geral do hospital, Marko 
Antônio de Freitas Santos.

O aumento mais significativo, po-
rém, foi no volume de cirurgias 
cardíacas que passou de 12 para 
28 no mês. “A capacidade é para 
realizar 40 cirurgias desta por mês, 
porém apenas um aparelho es-
pecífico para esta especialidade 
estava funcionando, agora com o 
conserto dos outros três amplia-
mos o volume”, disse o diretor-
-geral do hospital.

Em julho, inauguração 
de UTI para cardiopatas 
pediátricos colocou em 
funcionamento nove 
leitos

No período foram 
realizadas 1.030 
cirurgias
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E CASA DE APOIO NINAR COMPLETA UM ANO COM 106 MIL ATENDIMENTOS REALIZADOS
Espaço se tornou referência no tratamento de crianças com problemas de neurodesenvolvimento

A Casa de Apoio Ninar, em São Luís 
(MA), completou um ano com 106,2 
mil atendimentos realizados no perí-
odo.  O espaço oferece acolhimento 
e assistência especializada às crianças 
com problemas neuropsicomotor. O 
modelo de tratamento tem feito a di-
ferença no desenvolvimento dos pe-
quenos e na vida das famílias.

A unidade instalada na antiga ‘Casa 
de Veraneio’ do Governo do Estado 
se tornou referência no tratamento de 
crianças com problemas de neurode-
senvolvimento. Apesar do projeto ter 
sido impulsionado pelo aumento dos 
casos de microcefalia no Estado por 
conta do Zika Vírus, o serviço de apoio 
é estendido a todas as crianças com 
distúrbio de desenvolvimento neu-
ropsicomotor, e não somente para a 
síndrome congênita por Zika.

O espaço tem capacidade para abri-
gar 11 adultos e nove crianças por vez. 
A estadia é no sistema de imersão, 
onde paciente e familiares permane-
cem na instituição de segunda a sex-
ta-feira e retornam para novo atendi-
mento a cada três meses. 

A gestão compartilhada entre Institu-
to Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde oferece atendimento por meio 
de uma equipe multidisciplinar com-
posta por: fisioterapeutas, fonoaudi-
ólogos, terapeutas ocupacionais, as-

sistentes sociais, educadores físicos, 
enfermeiros, técnicos de enferma-
gem, psicólogos e psicopedagogos, 
nutricionistas, dentistas, advogados e 
arteterapeuta.

Ao longo desse período, o total de 
crianças cadastradas pela Casa foi 
de 261, sendo apenas 95 da cidade 
de São Luís, as demais são de diver-
sas cidades do Estado. O volume de 
atendimento totalizou 106.271 em 

um ano; a unidade também registrou 
11.187 consultas médicas, 33.319 con-
sultas com multiprofissionais, 1.933 
procedimentos de enfermagem, 8.180 
terapias individuais e 6.558 em grupo.

O principal diferencial da casa é o 
modelo de tratamento que promove 
formação aos profissionais de outras 
instituições da Capital e do interior. 
Ou seja, quando uma criança é levada 
para atendimento os profissionais que 

trabalham na cidade de origem da-
quela família também vão para rece-
ber capacitação e reproduzir em seus 
municípios as experiências.

Além de complementar o trabalho fei-
to no Centro de Referência em Neu-
rodesenvolvimento, Assistência e Re-
abilitação de Crianças (Ninar), a Casa 
de Apoio se destaca por ter um perfil 
que inclui as famílias no tratamento da 
criança, por meio de atividade como a 
Cozinha Amiga, oficinas de mandala, 
argila e musicalização, entre outros.

Os avanços mais recentes passam 
pelo atendimento médico especiali-
zado, inovação em técnicas terapêuti-
cas para as famílias e criação do circui-
to sensorial, liderado por profissionais 
de terapia ocupacional. A assistência 
oferecida e os vínculos que ela pro-
move dão suporte para que os profis-
sionais compreendam a realidade de 
cada família e, a partir daí, busquem 
melhorias que proporcionem celeri-
dade no tratamento das crianças.

Das conquistas da Casa de Apoio 
para otimização do atendimento, uma 
das mais importantes é a realização 
do exame de retinografia em crianças 
com Síndrome Congênita do Zika Ví-
rus. O exame consiste no registro fo-
tográfico do fundo de olho da crian-
ça, onde são avaliados nervo ótico e 
retina.

Epilepsia

Ao comemorar um ano de funciona-
mento, a Casa de Apoio inaugurou 

o Ambulatório de Especialidades 
em Epilepsia na Infância, que atende 
crianças de zero a 12 anos.

O ambulatório disponibiliza atendi-
mento para mais de 200 crianças por 
mês e oferece Triagem em Epilep-
sia na Infância, Epilepsias Benignas 
na Infância, Epilepsias Refratárias na 
Infância e Tratamento Não Medica-
mentoso em Epilepsia na Infância, 
além de Neurofisiologia Clínica: EEG 
e Vídeo – EEG diagnóstico ambulato-

rial, musicalização das Famílias com 
Epilepsia e Arteterapia na Epilepsia 
da Infância.

“A gente na verdade não está co-
memorando um ano de projeto, mas 
um ano de vidas que foram muda-
das. A gente celebra com a implan-
tação de novos serviços, inéditos e 
com um cuidado especial que temos 
tido com nossas crianças”, afirmou o 
secretário de Estado da Saúde, Car-
los Lula.

Profissionais do 
Acqua e equipe da 
Casa de Apoio Ninar 

Ronaldo Queródia, diretor-presidente 
do Acqua, durante discurso 

Secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, com 
equipe de profissionais 
e mães de crianças com 
microcefalia

Familiares de crianças atendidas acompanharam 
cerimônia do 1º aniversário da Casa de Apoio Ninar 
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Mutirão de consultas e cirurgias recebeu, 
em média, 80 a 100 pacientes

Hospital Macrorregional Tomás Martins 
promove festa junina com mutirão
Atividades integraram mutirão de consultas e cirurgias pediátricas na unidade maranhense

Quinzenalmente, a equipe do 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês, no Ma-
ranhão, atende mais de 80 crian-
ças do município e 18 cidades de 
abrangência das regionais de San-
ta Inês e Zé Doca para realização 
de mutirão de consultas e cirur-
gias pediátricas. Em 21 de junho, 
a ação ganhou o colorido, o ritmo 
e os sabores da tradição da festa 
junina nordestina.

A iniciativa faz parte da boa prá-
tica de humanização e integra o 
calendário cultural das unidades 
gerenciadas pelo Instituto Acqua, 
como explica a enfermeira Ana 
Paula de Sousa Freitas, coordena-
dora do Núcleo de Educação Per-
manente (NEP) do hospital.

“A realização dos mutirões vem 
atender a demanda de uma gran-
de fila de espera de atendimento 
que existia antes da inauguração 
do hospital e também para garan-
tir mais agilidade”, explicou Ana 
Paula.

A sala de observação do hospital 
ganhou decoração e nome juni-
nos. No Arraial do Macro, a crian-
ças que já estavam internadas na 
unidade puderam compartilhar 
um momento de alegria e descon-
tração com as crianças atendidas 
no mutirão, com o envolvimento 

de toda a equipe multiprofissional 
do hospital.

Além das rodas e danças juninas e 
outras brincadeiras, o hospital re-
alizou consultas e encaminhamen-
to para procedimento cirúrgico de 
alguns pacientes, todos atendidos 
pelo médico pediatra Jairon Gui-
marães. As cirurgias são realizadas 
na sexta-feira seguinte ao dia do 
mutirão.

Mutirões

Durante o mutirão, os pacientes 
recebem o primeiro atendimento 
no processo de triagem, onde são 

identificados pelo nome e lugar 
de origem. A partir de então é 
que são encaminhados para con-
sulta e observação. Alguns peque-
nos procedimentos cirúrgicos são 
realizados ainda no consultório e 
os mais complexos no centro ci-
rúrgico, no dia seguinte.

O mutirão de consultas e cirur-
gias pediátricas recebe, em mé-
dia, 80 a 100 pacientes a cada 15 
dias. No mês de junho, foram rea-
lizados dois mutirões pediátricos 
na semana dos dias 7 e 8 e na se-
mana dos dias 21 e 22. Ao todo, 
foram realizadas 95 consultas e 17 
cirurgias.

Hospital Dr. Carlos Macieira realiza primeira 
cirurgia de cardiopatia congênita em São Luís
Procedimento integra os serviços da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 
Cardiológica inaugurada em 3 de julho

A maranhense Ana Luiza Silva 
Dorneles, de 2 anos e 10 meses, 
nasceu com um “sopro no cora-
ção”. O sopro nada mais é do que 
o sintoma de uma doença que 
atinge cerca de 21 mil crianças em 
todo o Brasil, a cardiopatia congê-
nita. Na manhã de 5 de julho, ela 
foi a primeira criança a ser aten-
dida cirurgicamente na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Cardio-
lógica Pediátrica do Hospital Dr. 
Carlos Macieira, sob gestão com-
partilhada entre o Instituto Acqua 
e Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), em São Luís (MA), e inaugu-
rada em 3 de julho.

O drama de Ana teve início logo 
após o parto, como explicou a 
mãe da menina, Maria das Graças 
Garcia, 29 anos. “Logo depois do 
parto, na Benedito Leite, com a 
identificação de problemas res-
piratórios, foi transferida para o 
Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mat-
tos. Depois, os exames suspeita-
ram de início de pneumonia até 
chegar ao diagnóstico do sopro 
no coração. Ela passou por in-
ternações e continuou tomando 
medicação por um mês. A car-
diologista explicou que a doença 
poderia fechar com o tempo até 
completar 2 anos. Se não, ela pre-
cisaria fazer a operação. Fomos 
informadas de que ia abrir uma 
UTI nova e que minha filha ficaria 
na fila de espera”, disse Maria das 
Graças. O médico responsável 
pela cirurgia, o cirurgião-cardíaco 

Eduardo Carvalho, explicou que o 
sopro diagnosticado em Ana Lui-
za é um vaso arterial que deveria 
ter sido obstruído. “A cirurgia é 
chamada de persistência do canal 
arterial, que comunica a aorta com 
a pulmonar, jogando sangue para 
o pulmão. Ela surge de forma con-
gênita ou pode ser adquirida. Na 
maioria dos bebês que apresen-
tam esse caso, o canal fecha nas 
primeiras horas de vida esponta-
neamente”, falou Eduardo.

A meta do hospital gerido pelo 
Instituto Acqua e o Governo do 
Maranhão é realizar 15 cirurgias 
de cardiopatia infantil mensal-
mente entre usuários de zero a 
14 anos. Durante a espera, pais e 
filhos recebem todo atendimen-
to necessário para garantir con-
fiança e acolhimento necessários 
para enfrentar a cirurgia com oti-
mismo.

“A estrutura é bastante acolhe-
dora, com espaço privado, leito 
e banheiro individual, decora-
ção temática, brinquedoteca. Da 
fase de internação até a cirurgia, 
as crianças e mães são informa-
das de todo o processo, do pré 
ao pós-operatório. Muitas vezes, 
a criança sente medo do médi-
co ou a mãe fica muito ansiosa e 
vamos ajudando nesse acompa-
nhamento com atendimento mul-
tiprofissional, vinte e quatro horas 
por dia, com psicólogos, fisiotera-
peutas, uso de brinquedos, jogos 

e muito diálogo para que todos 
tenham autoconfiança. A mãe ou 
o pai acompanha a criança até o 
leito do centro cirúrgico para que 
ela não se sinta abandonada, ge-
rando outros traumas”, explicou 
a médica intensivista-pediátrica e 
uma das coordenadoras da UTI, 
Ilana Abreu.

Com nove leitos de UTI para car-
diopatas pediátricos e oito de en-
fermaria de retaguarda, o objetivo 
também é receber pacientes de 
outras unidades e diminuir a taxa 
de mortalidade de crianças car-
diopatas no Maranhão. Atualmen-
te, cerca de 300 crianças estão na 
fila de espera.

Diagnóstico - O acompanhamen-
to médico no pré-natal é impor-
tante para o diagnóstico, caso 
existam fatores que levantem a 
suspeita clínica de problemas car-
díaco-fetais. O ultrassom morfoló-
gico também pode apontar indí-
cios de cardiopatia.

Entre os exames específicos, vale 
destacar o ecocardiograma fe-
tal, que pode ser feito durante a 
gestação, e o “Teste do Coração-
zinho” (ou oximetria de pulso), 
realizado antes da alta hospitalar, 
entre 24 e 48 horas após o nasci-
mento. O exame integra a triagem 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e é capaz de detectar precoce-
mente cardiopatias graves nos re-
cém-nascidos.

Ana Luiza Silva Dorneles, 
de 2 anos e 10 meses, 
acompanhada da mãe 
Maria das Graças Garcia, 
29 anos
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Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. 
Jackson Lago promove mutirão oftalmológico

Hospital Regional de Balsas completa 60 
dias sem óbitos de recém-nascidos

Visão embaçada, dor, lacrimeja-
mento, ardência nos olhos são 
alguns dos incômodos causados 
pela catarata e pterígio. O mu-
tirão oftalmológico realizado no 
Hospital Regional da Baixada Ma-
ranhense Dr. Jackson Lago, em 
Pinheiro (MA), atendeu 484 pa-
cientes regulados pelos 42 muni-
cípios da área de abrangência da 
unidade, para eliminar esses des-
confortos e garantir qualidade de 
vida. A ação ocorreu entre 8 e 10 
de junho.

Gerenciado pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES), o Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago representa um dos maiores 
ganhos da população dos muni-
cípios atendidos que, antes, pre-
cisavam se deslocar para São Luís 
em busca de atendimento médico 
especializado.

Com isso, a população da Baixada 
Maranhense teve acesso de forma 
mais rápida a consultas e proce-
dimentos com oftalmologistas. 

Entre os 484 pacientes atendidos, 
228 passaram por cirurgia, sendo 
180 de catarata e 48 de pterígio.

A diretora-administrativa da uni-
dade, Margarida Mendes, des-
tacou a importância do mutirão. 
“Atender todas essas localidades 
é um alívio e grande benefício 
para a população. Como o pla-
nejamento deste mutirão foi feito 
com bastante antecedência, oti-
mizamos o trabalho das equipes 
e aumentamos o número de pro-
fissionais envolvidos. Materiais e 
medicamentos foram organizados 
em tempo hábil, o que reflete na 
qualidade e rapidez no atendi-
mento”, explicou.

Maria Beny Almeida, residente na 
cidade de Santa Helena, come-
morou a oportunidade de realizar 
a cirurgia de catarata sem precisar 
se deslocar para a Capital mara-
nhense. “Se eu não fizesse aqui, 
teria de viajar com toda essa difi-
culdade para enxergar e com uma 
despesa muito maior. Não vejo 
quase nada do lado esquerdo e 
sair para outro lugar é um grande 

sacrifício. Estou muito satisfeita 
por realizar a cirurgia perto da mi-
nha casa e tão rápido.”

A moradora de Pinheiro, Maria 
do Carmo Ramos, realizou cirur-
gia para retirada de pterígio, que 
é uma membrana que cresce no 
canto dos olhos e, se não tratada, 
pode causar astigmatismo, ver-
melhidão e sensação de areia nos 
olhos. “O atendimento é ótimo e 
desejava muito que chegasse essa 
oportunidade. Aqui está tudo 
muito bom e só tenho a agradecer 
a este hospital”, ressaltou.

Benefícios - O mutirão oftal-
mológico é realizado com uma 
grande mobilização, tanto das 
equipes do Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago quanto dos órgãos de saú-
de dos municípios atendidos. To-
dos recebem cotas e os pacien-
tes são devidamente regulados. 
A partir daí, são examinados em 
ambulatório, onde é definido se 
há necessidade de intervenção 
cirúrgica, que pode ser realizada 
no mesmo dia.

O Hospital Regional de Balsas, lo-
calizado em Balsas (MA), e geren-
ciado pelo Instituto Acqua em par-
ceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), completou 60 dias 
sem óbitos de recém-nascidos no 
fim de julho. Um conjunto de ações 
e o investimento do Instituto Ac-
qua em capacitação dos profissio-
nais resultaram na diminuição dos 
casos.

O Maranhão tem taxa de mortali-
dade neonatal (até 28 dias de vida) 
acima da média do país. Dados 
divulgados pelo Ministério da Saú-
de em 2017 apontam que mais de 
11 bebês morrem para cada 1 mil 
nascidos vivos no estado. A média 
brasileira é de 9,9 óbitos.

Uma série de estratégias do gover-
no federal e estadual foi adotada 
para diminuir esses índices. Nas 
maternidades, o investimento em 
capacitação dos profissionais tem 
demonstrado eficácia para evitar a 
morte dos recém-nascidos. “Temos 
constantes treinamentos para obter 
um preparo ainda melhor para os 
atendimentos de risco”, explicou a 

Constantes treinamentos têm sido realizados para melhor atender os casos de alto riscoTreinamento dos profissionais e mudança de estratégia no pré-natal geraram resultado positivo 
entre junho e julho deste ano

Durante o mutirão foram 
realizadas 228 cirurgias

Constantes treinamentos têm 
sido realizados para melhor 
atender os casos de alto risco
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coordenadora de enfermagem do 
Instituto Acqua no Maranhão, Ana-
lamacia Brito.

“Esse número é uma vitória para 
nossa região. Desde a inaugura-
ção da unidade tínhamos a média 
de dois ou três óbitos neonatal por 
mês. Passamos o mês de junho e 
julho sem nenhum caso. Percebe-
mos que a maioria dos óbitos era 
de gestações inferiores a 32 sema-
nas, em que o bebê precisava de 
uma UTI intensiva e o transporte 
para outro hospital, o que muitas 
vezes resultava no óbito. Mudamos 
a estratégia e somado aos cursos 
conseguimos reverter esse qua-
dro”, afirmou a enfermeira neona-
tal Milena Galvão dos Santos.

A nova estratégia está aliada ao 
acompanhamento do pré-natal na 
unidade, caso haja risco de nascer 
antes de completar 32 semanas de 
gestação, a paciente já é direciona-
da a outro hospital da região para 
fazer o parto. “O atendimento e 
a percepção dos profissionais faz 
toda a diferença nesses casos, as-
sim garantimos uma possibilidade 

maior da criança prematura ou com 
problemas congênitos sobreviver. 
Com isso, os índices de mortalida-
de neonatal precoce (zero a 6 dias 
de vida) diminuíram”, disse Milena.

Foram realizados 1.840 partos nes-
ta unidade desde a inauguração 
até julho; cerca de 53% das crianças 
nascidas foram meninas e 47% me-
ninos. A maternidade está equipa-
da com seis Unidades de Cuidado 
Intermediário Neonatal Convencio-
nal e quatro Unidades de Cuidado 
Intermediário Neonatal Canguru.

A pesquisa ‘Nascer no Brasil’, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
mostrou que o principal compo-
nente da mortalidade infantil atu-
almente é o neonatal precoce e 
grande parte das mortes acontece 
nas primeiras 24 horas (25%). As 
principais causas de óbitos, segun-
do o estudo, são a prematuridade, 
a malformação congênita, a asfixia 
intra-parto, as infecções perinatais 
e os fatores maternos, com uma 
proporção considerável de mortes 
preveníveis por ação dos serviços 
de saúde.
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em ação social para comunidade da Itaqui-
Bacanga em São Luís (MA)

Acqua e Rádio Brasil Atual promovem 
programa especial de reggae no Maranhão

A comunidade do bairro Anjo da Guarda, situada 
na área Itaqui-Bacanga, em São Luís (MA), contou 
com serviços gratuitos de saúde, em junho, na 
Maternidade Nossa Senhora da Penha. O Instituto 
Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão (SES), promoveu ação social 
aberta à população com oferta de testes de glicemia, 
aferição de pressão arterial, exame preventivo do 
câncer de colo de útero (papanicolau), aplicação de 
flúor, vacinação e oficinas voltadas aos cuidados com 
recém-nascidos. A ação ocorreu na área interna da 
unidade.

Coordenadora das unidades do Maranhão e 
diretora do Instituto Acqua, Paula Assis destaca que 
anualmente a instituição estabelece investimentos 
sociais na área da saúde. “O Acqua compreende 
que a população de baixa renda não acessa com 
regularidade os atendimentos básicos de saúde, por 
isso, nossas atividades aproximam os serviços das 

Iniciativa reforçou o combate ao câncer de colo de útero na Maternidade Nossa Senhora da Penha

“Hora do Rango” transmitido direto do Museu do Reggae, em São Luís, reuniu Orquestra 
Maranhense de Reggae, Raiz Tribal, Célia Sampaio, George Gomes, Boi Unidos de Santa Fé e 
Tambor de Crioula

famílias e contribuem efetivamente para a prevenção 
de doenças”, afirma.

Para a diretora-geral da Maternidade Nossa Senhora 
da Penha, Luciana Ferreira, despertar a temática do 
câncer de colo de útero e levar serviços de atenção 
à população mobilizam cuidados que devem ser 
adotados no dia a dia. “Com esta iniciativa reforçamos 
principalmente o combate ao câncer de colo de 
útero, além de podermos sinalizar para a população 
a necessidade de fazer o acompanhamento pontual 
da pressão arterial, índice de glicemia e cuidados 
com a saúde bucal”, explicou.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 
que para cada ano do biênio 2018/2019 sejam 
diagnosticados 16.370 novos casos de câncer de colo 
do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 
casos a cada 100 mil mulheres, resultado que coloca 
o País na terceira posição do levantamento.

Reconhecer as influências do reg-
gae diante da cultura maranhen-
se e comemorar os três anos de 
atuação no Maranhão e 19 anos 
de história do Instituto Acqua. Em 
parceria com a Rádio Brasil Atual 
(98,9 FM), o Instituto promoveu 
edição especial do “Hora do Ran-
go”, programa musical mais re-
conhecido do país, comandado 
pelo apresentador Oswaldo Luiz 
Colibri Vitta. A ação ocorreu dias 
14 e 15 de junho no Museu do Re-
ggae, no Centro Histórico de São 
Luís. Nomes como Orquestra Ma-
ranhense de Reggae, Raiz Tribal, 
Célia Sampaio e George Gomes 
integraram a atividade. O progra-
ma também teve retransmissão 
pela rádio local Timbira (1290 AM) 
e rede de televisão TVT. 

A programação do primeiro dia 
contou com entrevistas e apresen-

tações da Orquestra Maranhense, 
Raiz Tribal, Celia Sampaio e Ade-
mar Danilo, diretor do Museu do 
Reggae. Para o segundo progra-
ma, Boi Unidos de Santa Fé, Geor-
ge Gomes e Tambor de Crioula en-
cantaram os ouvintes com as mais 
diversas melodias e ritmos.

“A iniciativa do Acqua foi muito 
importante para nós artistas, mos-
trando o nosso trabalho em outros 
lugares. Todos estão de parabéns 
por comemorar dessa forma o 
aniversário aqui conosco”, disse a 
cantora Célia Sampaio, reconheci-
da pelo seu pioneirismo feminino 
e resistência no cenário do reggae.

Parceria – A iniciativa foi pensa-
da como um mecanismo de am-
pla difusão cultural e, por isso, a 
Rádio Brasil Atual e TVT de São 
Paulo, alinhadas com a dimensão 

e importância da iniciativa, foram 
parceiros.

“A Rádio Brasil Atual está com 
nova programação e nosso obje-
tivo sempre é mostrar a diversida-
de da cultura brasileira. Quando a 
gente pode vir a São Luís do Ma-
ranhão apresentar, ao vivo, o reg-
gae, o bumba meu boi e o tambor 
de crioula, é uma grande alegria, 
porque é um complemento do 
projeto da própria rádio. A possi-
bilidade de ouvir e compartilhar 
todos os artistas que estiveram 
com a gente nos dois dias de Hora 
do Rango especial, para nós, é o 
que há de mais importante soman-
do a tudo que sempre sonhamos: 
replicar para todo o Brasil inúme-
ros talentos, muitas vezes, escon-
didos”, concluiu o apresentador 
e diretor da Rádio Brasil Atual, 
Oswaldo Colibri.

Cantora Célia Sampaio, 
reconhecida pelo seu 
pioneirismo feminino e 
resistência no cenário do 
reggae

Ação foi aberta à população 
e ofereceu oficinas, medidas 
preventivas e realização de exames
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Acqua reúne 4 mil pessoas no Centro 
Histórico de São Luís (MA) para 
marcar 19 anos de atuação

Turistas, maranhenses e admira-
dores da cena cultural da terra 
de João do Vale contaram com 
uma programação diversificada 
no coração do Centro Histórico 
de São Luís, em 14 de junho. Para 
celebrar seus três anos de atuação 
no Maranhão e 19 anos no País, o 
Instituto Acqua decidiu somar as 
principais manifestações culturais 
do Estado junto com a população 
promovendo o Bumba Meu Reg-
gae, festa aberta ao público, na 
Praça do Reggae, e que reuniu 
cerca de 4 mil pessoas. Tambor de 
crioula, bandas de reggae, bumba 
meu boi, oficinas de dança, trança 
e moda reggae abrilhantaram a 
programação. 

Em parceria com o Governo do 
Maranhão, por meio da Secreta-
ria de Estado de Cultura e Turis-
mo (Sectur), a ação comemorativa 
também levou à Jamaica Brasi-
leira uma equipe da Rádio Brasil 
Atual e da TVT de São Paulo, que 
apresentou duas edições do pro-
grama ao vivo “Hora do Rango”, 
diretamente do Museu do Reg-
gae, e apresentado por Oswaldo 
Luiz Colibri Vitta. 

Na noite de 14 de junho, passa-

Tambor de crioula, reggae e bumba meu boi aqueceram a cidade um dia 
antes da abertura oficial dos festejos juninos

ram pela Praça do Reggae alguns 
dos maiores representantes da 
cultura popular maranhense como 
Boi Unidos de Santa Fé, Tambor 
de crioula de Mestre Felipe, além 
de atrações como Raiz Tribal, Cé-
lia Sampaio, George Gomes e Or-
questra Maranhense de Reggae. 
Antes da festa, os nomes ligados 
ao ritmo jamaicano participaram 
do programa “Hora do Rango” 
e no dia 15 de junho o programa 
foi dedicado ao bumba meu boi 

e tambor de crioula, encerrando 
com uma pequena apresentação 
dos grupos em frente ao Museu 
do Reggae, na Rua da Estrela.

“Atuamos no Maranhão há três 
anos, onde o Instituto Acqua é 
muito bem acolhido pela popu-
lação. Por isso, nada melhor do 
que estreitar ainda mais esse re-
lacionamento proporcionando um 
evento em que comemoramos 
juntos essa data. O Acqua retribui 

de forma calorosa a receptividade 
desta terra que tem a cultura po-
pular como uma das suas princi-
pais referências”, ressaltou o dire-
tor-presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia. 

Turistas e maranhenses – Realiza-
do no local de efervescência cultu-
ral da capital maranhense, o Bum-
ba Meu Reggae marcou o roteiro 
de quem estava de visita à cidade. 
Para Isabela Mendes, turista de 
Brasília (DF), o breve passeio pela 
Praia Grande se transformou em 
um dos momentos marcantes da 
viagem. “Foi uma oportunidade 
ímpar conhecer, em ambiente bo-
nito e seguro, o bumba meu boi, o 
reggae e o tambor de crioula. Eu e 
meu esposo ficamos extasiados”, 
destacou Isabela, que prometeu 
indicar o Maranhão como destino 
de viagem para quem aprecia cul-
tura popular e história.

Reconhecimento – Em harmonia, 
os artistas envolvidos no evento 
ressaltaram a importância da ini-
ciativa tanto para o fortalecimento 
da cultura popular dentro do pró-
prio Estado como para divulgação 
da arte, superando limites geo-
gráficos.

Popularmente conhecido como 
Zé Olhinho, José de Jesus Figuei-
redo, cantador do Boi de Santa 
Fé, compartilhou a satisfação em 
participar do Bumba Meu Reggae, 
sobretudo para quem “vive” exclu-
sivamente de cultura. “A ideia do 
Instituto Acqua foi muito bonita, 
gratificante e oportuna. Nossa cul-
tura é uma das mais ricas do Brasil, 

mas sempre enfrentamos desafios 
para manter a brincadeira com 
toda essa beleza”, destacou o can-
tador de um dos mais tradicionais 
folguedos maranhenses.

Tocando “meião”e crivador, Nel-
son Souza integra Tambor de 
Crioula de Mestre Filipe e confes-
sa nunca ter participado de uma 
proposta abrangente e sensível 
promovida, no Maranhão, por 
uma instituição de outro Estado. 
“É a primeira vez. Vir para cá e 
fazer essa reunião cultural, para 
mim, é novo. Nossa arte foi mos-
trada aqui e, ao mesmo tempo, 
ao Brasil inteiro, porque partici-
pamos dos programas de rádio e 
tv. O projeto foi positivo e muito 

bem aceito pelo público”, ressal-
tou o percussionista Nelson Sou-
za. A banda de reggae Raiz Tribal 
foi uma das atrações mais espera-
das do Bumba Meu Reggae. Clás-
sicos de Bob Marley, na voz do 
vocalista Gill Enes, por exemplo, 
cristalizaram o caráter de fomento 
e resistência da música jamaicana 
proposto pelo Instituto Acqua. 
Para Gill, a concepção do projeto 
do Acqua oportunizou, além do 
show, a abertura para contatos. 
“Gostei muito. Vejo o comprome-
timento e respeito de todos os en-
volvidos e isso, para o Maranhão, 
é um marco. Escolher o nosso Es-
tado e a nossa banda, para nós, 
é algo gigantesco e só temos a 
agradecer”, apontou.

Evento na Praça do Reggae reuniu 
maranhenses que acompanharam 
shows de reggae e tradição do 
bumba meu boi
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Bazar VilaMundo com arraial julino 
movimenta cultura local

Feira Vegana do ABC com temática junina 
reúne 3 mil pessoas na sede do Acqua em 
Santo André (SP)

A 10ª edição da Feira Vegana do 
ABC, promovida pelo Instituto 
Acqua, ocorreu em 16 de junho 
em Santo André (SP). O evento 
reuniu pequenos produtores e a 
comunidade regional do Grande 
ABC para estimular a economia 
criativa, hábitos saudáveis e o 
contato com produtos livres de 
ingredientes de origem animal. 
Para esta edição, a festa trouxe te-
mática junina com comidas típicas 
(adaptadas por receitas veganas) 
e bebidas como quentão, vinho 
quente e cervejas artesanais. Com 
entrada gratuita, o público ainda 
conferiu apresentação musical de 
forró com as mulheres do Trio Bei-
jo de Moça. 

Para integrar a programação da Fei-
ra Vegana do ABC - edição especial 
Festa Junina, o espaço também 
contou com feira de adoção de 
cães. Em parceria com a Ong Ami-
go Legal Protetoras Independentes 
e o pet shop Oh My Dog, ambas 
marcas de Santo André, a iniciati-
va despertou interesse do público 

A 4ª edição do Bazar VilaMundo 
ABC com temática especial juli-
na aconteceu em 21 de julho, em 
Santo André (SP). O evento, pro-
movido pelo Instituto Acqua em 
parceria com o site Catraca Livre, 
reuniu diversidade de produtos 
relacionados à economia criati-
va. Nesse formato, a proposta 
incentivou pequenos produtores 
de comidas típicas, quentão, vi-
nho quente, cervejas artesanais, 
gastronomia, doces, além de 
brechós, biojóias, artesanatos, 
antiguidades, literatura, vinil, cos-
méticos, produtos de decoração, 
design e itens de arte. Com entra-
da gratuita, o evento recebeu 1,2 
mil pessoas. 

Além da comercialização de itens 
diversificados, o Bazar VilaMun-
do contou com forró do músico 
alagoano José Silva dos Santos, 
o Sapopemba. O artista recebeu 
convites para participar de vários 
projetos. Colaborou para a trilha 
sonora do espetáculo “Milágri-
mas”, de Ivaldo Bertazzo, dividiu 
o palco com o rapper BNegão, 
e foi uma das estrelas do “CD 
Ago: Cantos Sagrados do Brasil e 
Cuba”, lançado pelo selo Núcleo 
Contemporâneo, em 2003. Em 
2005, durante o Ano do Brasil na 
França, três brasileiros fizeram um 
lendário show no charmoso e aris-
tocrático teatro Ópera Nacional 
de Paris. Sapopemba fazia parte 
do trio que contava com Elza Soa-
res e Seu Jorge. 

“Pra mim foi grande alegria se 
apresentar na sede do Acqua em 
Santo André, cidade que tanto 
amo. Clássicos de Dominguinhos 
e Gonzagão sempre vão estar em 
nossos corações e o público conta-
giou. Quero parabenizar o Instituto 
pelos eventos que vem fazendo 
em nossa região, em várias verten-
tes, sempre estimulando artistas 
locais”, comentou Sapopemba. 

Para Roberto Albeiro, 53 anos, o 
evento serviu também para es-
timular o bairro e despertar in-
teresse da população local com 
atividades culturais. “O ABC tem 
muitas opções culturais, mas boa 
parte delas está voltada ao pú-
blico mais jovem. É interessante 
o Acqua promover eventos para 
várias gerações. Fiquei emociona-

Promovido pelo Instituto Acqua em parceria com o site Catraca Livre, evento recebeu pequenos 
produtores em estimulo à economia criativa; forró do músico Sapopemba agitou festa

Evento contou com variedade de produtos veganos, tradições juninas e adoção 
de cães; trio de mulheres comandou forró

Evento teve comidas típicas 
adaptadas por receitas 
veganas

Forró do músico 
Sapopemba e 
produtores variados 
foram atrações do 
evento

diante da adoção de cães já castra-
dos, vacinados e vermifugados. 

A atividade no espaço cultural do 
Instituto Acqua contou ainda com 
produtores que levaram aos visi-
tantes diversas opções de produ-
tos, com destaque para hambúr-
gueres, burritos, nachos, comidas 
japonesas, bombocado de man-
dioca, pães de flor, cookies, coca-
das, bolos, churros, brigadeiros, 
além de sucos naturais. 

Em soma à gastronomia, o evento 
apresentou produtos cruelty free, 
ou seja, aqueles que não geram 
qualquer tipo de prejuízo para os 
animais em sua produção, e que 
seguem padrão natural de testes 
e fabricação. Ananda Essencial, 
marca de economia solidária, es-
teve presente com itens de aro-
materapia: óleos essenciais, óleos 
vegetais, difusores e sprays tera-
pêuticos. Houve também comer-
cialização de biojoias da marca 
A Semente Dourada. No total, 30 
expositores integraram o evento. 

Carolina Meliart, 34 anos, visitou o 
evento pela terceira vez e aprovou 
a temática de festa junina. “Para 
nós veganos é difícil encontrar 
aqui na região produtos como 
esses que são vendidos na Feira. 
Saber que todo mês temos essa 
opção em Santo André é muito 
bom. Adorei a temática junina, 
comi vários docinhos e passei um 
dia agradável com minha família. 
O Acqua está de parabéns pela 
iniciativa”, comentou a andreen-
se que estava acompanhada pelo 
marido e a filha. 

Consumo consciente - Para des-
pertar a atenção das pessoas 
com relação ao desperdício de 
alimentos e criar mecanismos de 
estímulo ao comércio local volta-
do à agricultura familiar, a Feira 
também trouxe produtos da mar-
ca Orgânicos ABC. Os visitantes 
puderam adquirir frutas, verduras 
e legumes orgânicos in natura a 
granel e demais itens minimamen-
te processados como cenoura pa-
lito e seleta de legumes.

do com a apresentação do músi-
co Sapopemba. E vejo que outras 
pessoas da mesma geração que a 
minha também saíram animadas e 
querendo voltar. Esperamos por 
mais eventos como esse, que va-
lorizem a cultura e estimulem nos-
sa região”, pontuou o empresário 
que mora em Santo André. 

Sobre o VilaMundo - Iniciativa do 
Instituto Acqua em parceria com o 
Catraca Livre, Cidade Escola Apren-
diz e Cuponeria, o VilaMundo é 
uma plataforma que cria mecanis-
mos para que a população possa 
usufruir de sua própria região.

Com ela é possível articular, co-

nectar e divulgar ações que es-
timulem a economia criativa e o 
acesso à educação e atividades 
culturais. A página virtual vilamun-
do.catracalivre.com.br permite 
a consulta de vários locais que 
oferecem descontos culturais no 
Grande ABC e São Paulo. Além 
de reunir parceiros, é uma agen-
da cultural para as setes cidades 
da região e Capital.Com o Bazar 
VilaMundo, a expectativa é que 
estabelecimentos comerciais no 
entorno da sede do Acqua inte-
grem o projeto como parceiros no 
uso da Chave VilaMundo (cupom 
para fornecer descontos), bem 
como os expositores parceiros 
nos eventos.
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Alunos de projeto de jardinagem do Acqua 
realizam plantio de árvores no Sesc Santo 
André (SP)

Acqua recebe Circuito Tela Verde no mês do 
Meio Ambiente e programação infantil

O Instituto Acqua promoveu a 
9ª edição do Circuito Tela Verde, 
mostra de produção audiovisual 
independente de temática socio-
ambiental, em quatro encontros 
de junho, no espaço cultural de 
Santo André (SP). A atividade, 
gratuita, é uma iniciativa do Mi-
nistério do Meio Ambiente. Du-
rante abertura da ação, em 5 de 
junho, participantes também rea-
lizaram oficina de orquídeas com 
o direcionamento da arquiteta e 
paisagista Carmen Bosso, instru-
tora dos cursos de jardinagem do 
Instituto.

Foram selecionadas 651 institui-
ções, entre secretarias municipais 
de educação e meio ambiente, 
escolas, universidades e ONGs 
para integrar o projeto no Brasil. 
O Acqua já participa desde 2011, 
período com o qual conquistou o 
selo de ‘Sala Verde’ no Ministério 
do Meio Ambiente. 

“O objetivo da ação foi divulgar e 
estimular atividades de educação 
ambiental, participação e mobili-
zação social por meio da produ-
ção independente audiovisual. A 
iniciativa atende a demanda por 
materiais pedagógicos multimí-
dia com temática socioambien-
tal. Dessa forma, incentivamos os 
representantes de escolas muni-
cipais, sejam particulares ou da 
rede pública, além da comunida-
de do entorno de nosso espaço”, 
pontua Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua.

Personagens do projeto Teia Ver-
de, que capacitou durante dois 
anos as comunidades Tamarutaca, 
Conjunto Prestes Maia e Parque 
Erasmo Assunção, de Santo André 
(SP), realizaram ação de plantio de 
mudas nativas em 19 e 20 de maio, 
no Sesc Santo André. A iniciativa 
do Instituto Acqua em parceria 
com os paisagistas Carmen Bosso 
e Edmilson Gianoni, resultou em 
mais de 15 espécies plantadas em 
dois dias, distribuídas em equipes 
compostas por dez pessoas. 

Para Carmen Bosso, arquiteta e 
paisagista que ministra aulas de 
jardinagem no Instituto Acqua, a 
ação ajudou a pensar a sustenta-
bilidade como dever institucional. 
“Durante o projeto Teia Verde e 
em todas as aulas de jardinagem 
promovidas no Acqua nós passa-
mos aos alunos essa preocupação 
com a sustentabilidade como de-
ver. Por isso, além de conscienti-
zarmos os alunos, estamos con-
tribuindo para harmonizar várias 
localidades, como a área que o 
Sesc forneceu”, explica. 

“Por meio de atividades práticas 
e coletivas, diversos conceitos tra-
balhados em sala foram reforça-
dos, como responsabilidade am-
biental e trabalho em equipe. E o 
Teia Verde foi um projeto bastante 
especial não só para os alunos, 
mas para nós que acompanhamos 
de perto”, pontua Edmilson Gia-
noni, técnico em paisagismo que 
auxiliou as atividades de plantio 
no Sesc. 

Teia Verde - O projeto Teia Ver-
de, realizado pelo Instituto Ac-
qua com patrocínio da Petrobras, 
revelou em dois anos de atuação 
papel importante na discussão de 
políticas de incentivo no entorno 
de comunidades localizadas na 
cidade de Santo André. Com en-
cerramento dos trabalhos em ju-
nho de 2017, a atividade mostrou 
resultados relevantes. Cerca de 50 
espaços nas comunidades Tama-
rutaca, Conjunto Prestes Maia e 
Parque Erasmo Assunção, todas 
localidades andreenses, foram 
transformados. Os locais, entre 
associações de bairro, escolas, 

Iniciativa resultou no plantio de mais de 15 espécies de árvores, todas mudas nativas, e 
consagrou trabalho dos alunos formados em 2017

Atividade contou com exibição de produções audiovisual independentes com temática socioambiental; 
programação infantil recebeu oficinas gratuitas

Participantes do Circuito Tela 
Verde realizam oficinas de 
jardinagem 
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O Circuito Tela Verde é uma ini-
ciativa do Departamento de Edu-
cação Ambiental (DEA), da Secre-
taria de Articulação Institucional 
e Cidadania Ambiental (SAIC) do 
Ministério do Meio Ambiente. 
A ação promove regularmente 
a Mostra Nacional de Produção 
Audiovisual Independente, que 
reúne vídeos com conteúdo so-
cioambiental para serem exibidos 
em todo território nacional e em 
algumas localidades fora do país.

Férias no Acqua – Em julho, o 
Acqua promoveu programação 
gratuita para crianças e jovens do 
Grande ABC. As atividades ocor-
reram no espaço cultural de San-
to André e contaram com oficinas 
de jardinagem, criação de moldes 
para stop motion e exibição de 
curtas-metragens com temática 
socioambiental. 

A oficina de abertura, em 11 de 
julho, recebeu crianças da região 
que acompanharam curtas-metra-
gens do Circuito Tela Verde, den-
tre eles Bafo Quente, Estufa e Po-
lar, que tratam sobre aquecimento 
global. Houve ainda oficina de ter-
rários com os profissionais Bruno 
Tonhetti Galasse e Lumi Nathália 
Yada, da empresa NÓS2.

Em 18 de julho, o público in-
fanto-juvenil participou de ofi-
cina de sementeira e plantio 
de ervas com os profissionais 
Marilene Ascenção, Aparecida 
Damasceno e Alice Hatsue (alu-
nas do curso de jardinagem do 
Instituto Acqua). Para comple-
tar a programação, dois dias de 
oficina sobre criação de moldes 
para stop motion com o instru-
tor Bruno Tonhetti Galasse, do 
estúdio Casa da Joanna. 

Crianças durante oficinas de stop-motion no 
mês das férias na sede do Acqua

creches, casas e edifícios, ganha-
ram jardins verticais, vasos com 
várias espécies de plantas e áreas 
verdes por meio de oficinas prá-
ticas de arranjo floral, kokedama 
(arranjo de planta feito de musgo), 
bola-semente (usadas para seme-
ar flores, frutas e outras plantas) e 
painel verde, entre outras. 

O projeto também proporcionou 
aos moradores destas regiões aces-
so gratuito a um curso de jardina-
gem e paisagismo, com aulas minis-
tradas três vezes por semana dentro 
das associações de bairro das três 
comunidades. As seis turmas parti-
ciparam de aproximadamente 900 
horas de aulas teóricas, palestras, 
visitas técnicas e atividades práticas.

“Ficamos felizes em colaborar 
com a área externa do Sesc, um lo-
cal que mantém forte viés ambien-
tal, cultural e educacional e vai de 
encontro aos nossos projetos. O 
Instituto Acqua tem orgulho pela 
parceria e por contar com alunos 
do Teia Verde. Por meio do em-
poderamento e da valorização do 
espaço, esse projeto despertou o 
olhar das comunidades envolvidas 
para a importância de transformar 
o entorno em que vivem. Só as-
sim, com trabalho, conhecimento 
e respeito ao próximo, consegui-
remos alcançar novas perspecti-
vas e mudar a realidade de cada 
bairro, de cada cidadão”, destaca 
Ronaldo Querodia, diretor-presi-
dente do Instituto Acqua.
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Alunos do projeto Teia Verde realizam 
plantio de várias espécies nativas 
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Acqua e Sebrae incentivam produtores 
artesanais com oficinas gratuitas

O Instituto Acqua, em parceria 
com o Sebrae, promoveu em ju-
nho oficinas gratuitas destinadas 
a produtores artesanais que bus-
cam alavancar o próprio negócio. 
O primeiro workshop ocorreu em 
Ribeirão Pires (SP), em 20 de ju-
nho, na sede do Colégio Gran 
Leone e reuniu grupo de empre-
endedores locais. A segunda eta-
pa da atividade, em 26 de junho, 
aconteceu na sede do Acqua em 
Santo André (SP). Ambas ações 
foram apresentadas pelo consul-
tor do Sebrae-SP no Grande ABC, 
Marcio Bertolini. 

As duas oficinas tiveram o mesmo 
tema: “Como ter sucesso produ-
zindo seus próprios produtos ar-

Workshops aconteceram em Ribeirão Pires e Santo André, no ABC Paulista, e ajudaram 
empreendedores a alavancar o próprio negócio
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tesanais: ganhe dinheiro de forma 
legal”. Para Bertolini, as pequenas 
atividades comerciais e de servi-
ços que são informais podem se 
transformar em negócios legal-
mente constituídos e beneficiar o 
empreendedor. “Deixar de traba-
lhar por conta própria para ser um 
pequeno empresário traz vanta-
gens jurídicas como obter o regis-
tro do CNPJ (Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica) e emitir nota 
fiscal. Sem contar o aumento da 
credibilidade do produtor e, claro, 
as chances de elevar o faturamen-
to”, afirma.

Para Sabrina Batista, jovem em-
preendedora que mantém marca 
de biojoias, o encontro despertou 

atenção para questões que ela 
desconhecia. “Sempre que posso 
participo das atividades do Acqua 
e as palestras com o Sebrae são 
ótimas. Eu começo a enxergar 
possíveis problemas que meu ne-
gócio possa apresentar, mas com 
a abertura de que devo corrigir 
para a minha atividade crescer 
ainda mais. Esse tipo de workshop 
amplia demais nosso pensamento 
e tira a gente da zona de confor-
to”, relata. 

Desde que a categoria de Micro-
empreendedor Individual surgiu, 
há dez anos, com a proposta de 
trazer ao mercado de trabalho 
formal os profissionais que atua-
vam sem registro, mais de 96 mil 
pessoas tornaram-se empreende-
doras individuais no Grande ABC. 
A partir desse número e em soma 
aos problemas e dúvidas que os 
novos empresários encontram, o 
Instituto Acqua firmou parceria 
com o Sebrae para fornecer su-
porte gratuito aos profissionais 
que mantêm dificuldades diante 
da nova atividade. “Movimentar 
a economia, gerar emprego e, 
sobretudo, ser protagonista do 
próprio negócio é o que cada 
empreendedor procura. O Acqua 
contribui para que esse olhar seja 
ampliado possibilitando o cresci-
mento dos pequenos produtores, 
mas dentro de um formato segu-
ro como sugere a formalização”, 
pontua Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua. 

Consultor Marcio Bertolini, do Sebrae-SP/ABC, 
durante bate-papo com novos empreendedores 
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