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Estes primeiros doze meses do Instituto Acqua 
significam um período de mútuo conhecimento 
entre instituição e Governo do Estado do Ma-
ranhão, representada pela Secretaria da Saúde. 
Neste tempo, a parceria se afinou e podemos di-
zer que os resultados começam a ser percebidos.

Os contratempos herdados de uma mudança de 
gestão foram sentidos por todos, mas o dia a dia 
permitiu que um trabalho sério fosse implemen-
tado para iniciar o caminho que busca oferecer 
um serviço de excelência de gestão na saúde pú-
blica para a população maranhense. Esse cami-
nho ainda é árduo e longo, mas hoje já se pode 
dizer que a rota foi encontrada.

As unidades sob gestão desta parceria são uma 
mescla entre hospitais tradicionais e referência 
para todo o Estado e unidades inauguradas já na 
gestão do governador Flávio Dino. Essa diferen-
ça de perfil das unidades de Saúde traz consigo 
um desafio que para ser vencido necessita de se-
riedade, experiência e um tanto de criatividade.

E foi dessa forma que o Instituto Acqua, junto 
com a Secretaria de Estado da Saúde, trilhou 
estes primeiros 12 meses de trabalho: tentando 
ampliar a excelência de atendimento nos hos-
pitais já tradicionais, colocando em funciona-

mento os novos hospitais já com um perfil di-
ferenciado e inovando na busca por ações que 
fossem diferenciadas, como, por exemplo, a cria-
ção do Centro de Referência em Neurodesenvol-
vimento, Assistência e Reabilitação de Crianças 
(Ninar), o primeiro espaço público do País com 
este perfil.

Os hospitais tradicionais, como a Maternidade 
Marly Sarney e o Complexo Materno-Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos, receberam reformas de espa-
ços e ambiência que eram antigos sonhos dos 
profissionais que lá trabalham, além de ainda te-
rem novos serviços criados.

A Maternidade Benedito Leite, inaugurada de 
forma incompleta, recebeu profundas interven-
ções físicas e hoje é reconhecida como uma refe-
rência no parto humanizado. Assim como a Ma-
ternidade Nossa Senhora da Penha e o Hospital 
Regional de Pinheiro, inaugurados em setembro 
e que hoje se destacam por sua atuação.

Ainda na esteira das novas ações, foi criado o 
Núcleo de Educação Permanente (NEP), que ca-
pacita rotineiramente os profissionais vinculados 
ao Instituto Acqua; também foram abertos no-
vos serviços, como uma Central de Atendimento 
que agenda consultas no Juvêncio Mattos, no-

vas especialidades atendi-
das e o programa Pequeno 
Maranhense, que estimula a 
realização das consultas de 
pré-natal e entrega um kit de 
saída de maternidade para 
todas as mães maranhenses 
que tiveram seus filhos em 
unidades do Estado.

Enfim, um trabalho que en-
contra seu caminho e que 
busca agora ampliar ain-
da mais a gama de servi-
ços oferecidos à população 
maranhense de forma séria, 
responsável e humana. As-
sim tem sido o trabalho do 
Instituto Acqua no Maranhão 
em parceria com o Governo 
do Estado e, juntos, espe-
ramos que se possa avançar 
por este atendimento de ex-
celência na saúde pública do 
Maranhão.
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Instituto Acqua no Maranhão: Um ano de 
muito trabalho e inovações que garantem 
uma excelência de qualidade no atendimento 
à população maranhense
Parceiro da Secretaria de Estado 
do Maranhão no gerenciamento 
de cinco hospitais e um Centro 
de Referência, Instituto Acqua 
completa um ano de gestão no 
Estado

Doze meses após iniciar a gestão 
de unidades de Saúde em parce-
ria com a Secretaria de Estado da 
Saúde no Maranhão, o Instituto 
Acqua colhe hoje os frutos por ter 
alterado rotinas, realizado interven-
ções nas unidades e colocado em 
prática uma filosofia de trabalho de 
mais de 17 anos de experiência do 
Instituto.

A atuação do Acqua no Maranhão 
começou em maio de 2015 com 
a gestão das maternidades Marly 
Sarney e Benedito Leite e do Com-
plexo Materno-Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, todos em São Luís. Em se-
tembro do mesmo ano, também 
passaram para o gerenciamento 
do Acqua a Maternidade Nossa 
Senhora da Penha, em São Luís, 
e o Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, em 
Pinheiro.

Recentemente, em março, a atua-
ção foi ampliada com a inaugura-
ção do Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assistên-
cia e Reabilitação de Crianças (Ni-
nar) e, em maio, com o lançamento 
do Programa Pequeno Maranhen-
se, que por meio de capacitação 
de profissionais e distribuição de 
kits de saída de maternidade busca 
propiciar uma gravidez e um parto 
mais saudáveis às mães e bebês 
maranhenses.

Os resultados efetivos deste traba-
lho são medidos não só pela quan-
tidade de atendimentos realiza-
dos, mas também pela qualidade 
oferecida e elogiada por pacientes 
atendidos nas unidades sob geren-
ciamento da parceria entre Institu-
to Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão.

Em números, os procedimentos 
mensais em todas unidades da par-
ceria são de cerca de 184 mil aten-
dimentos ambulatoriais e 19 mil 
consultas. Somente nas três mater-

nidades, por exemplo, são realiza-
dos cerca de 2 mil partos. Atendi-
mentos, estes, feitos por mais de 
300 médicos e 1.800 profissionais 
entre as diversas especialidades.

Para manter estes números de pro-
cedimentos com qualidade, porém, 
o Instituto Acqua e a Secretaria de 
Estado da Saúde tiveram ações que 
foram desde uma revisão completa 
dos protocolos de atendimento e 
rotinas de profissionais, inclusive 
com a capacitação destes trabalha-
dores; passando por intervenções 
nas estruturas físicas de algumas 
unidades e chegando até à revisão 
de planos de trabalho que permi-
tiram levar novas especialidades 
para os hospitais.

Inovações – Entre as mudanças 
que se destacaram no período es-
tão o tratamento de crianças víti-
mas de queimaduras e cirurgias de 
lábio leporino no Complexo Dr. Ju-
vêncio Mattos, o atendimento de 
doenças raras como a epidermóli-
se bolhosa e a implementação da 
classificação de risco das pacien-
tes na Maternidade Marly Sarney 
e uma completa remodelação da 
Maternidade Benedito Leite, que 
possibilitou que, pela primeira vez 
no Maranhão, os acompanhantes 
homens pudessem assistir aos par-
tos de seus filhos em um hospital 
público.

Na Maternidade Nossa Senhora 

da Graça, a capacitação de enfer-
meiras obstetras permitiu que hoje 
cerca de 70% dos partos sejam 
normais e no Hospital Regional Dr. 
Jackson Lago um processo seletivo 
das equipes médicas fez com que 
o custo destes serviços diminuísse 
em 14,5% e mesmo assim, no pri-
meiro mês, aumentasse a quanti-
dade de cirurgias em mais de 271% 
e abrisse a possibilidade de reali-
zação de atendimento em novas 
especialidades, como mastologia e 
otorrinolaringologia.

Outra importante novidade do 
período foi a implementação de 
uma Central de Atendimento para 
agendamento de consultas com 
especialistas do Complexo Dr. Ju-
vêncio Mattos, agilizando assim e 
trazendo mais conforto aos pacien-
tes para conseguir consultas nas 
especialidades disponíveis.

Base para todas as mudanças de 
rotinas profissionais, desde agos-
to de 2015 o Instituto Acqua co-
locou em prática o NEP (Núcleo 
de Educação Permanente) para 
capacitação de todas as unidades. 
Programa mensal composto por 
palestras, debates e treinamentos 
com foco na melhoria contínua dos 
serviços prestados à população, 
o NEP permitiu a implantação de 
novos protocolos e o aumento nos 
níveis de qualidade e eficiência dos 
serviços e crescimento pessoal e 
profissional dos colaboradores.

Por mês são realizados cerca 
de 184 mil procedimentos 

ambulatoriais nas unidades.

Ronaldo Querodia 
Diretor-presidente do 

Instituto Acqua



Soluções que vão além do trivial colocam em prática 
Núcleo de Educação Permanente e ações que 
garantem atenção especial para bebês e gestantes
Ações permitiram parceria com o Estado para centro especializado para reabilitação de crianças 
com problemas de neurodesenvolvimento, como a microcefalia

Em seus 17 anos de história, o Ins-
tituto Acqua se especializou em 
buscar alternativas que fujam do 
trivial para garantir um atendimento 
de qualidade em todos os projetos 
onde atua. E no Maranhão não foi 
diferente nestes primeiros 12 meses 
de gestão.

Entre as principais inovações está a 
criação, em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, do Centro 
de Referência em Neurodesenvol-
vimento, Assistência e Reabilitação 
de Crianças (Ninar). É o primeiro 
espaço público do País com este 
perfil, que desde março oferece tra-
tamentos especializados às crianças 
com problemas de neurodesenvol-
vimento, e, entre os quais, a micro-
cefalia.

No centro são disponibilizados tra-
tamentos especializados com corpo 
clínico formado por pediatras, neu-
ropediatras, oftalmologistas e ge-
neticistas. A equipe multidisciplinar 

do Ninar é composta por fisiotera-
peutas, enfermeiros, fonoaudiólo-
gos, assistentes sociais, psicopeda-
gogos e terapeutas ocupacionais.

Para colocar essa estrutura em fun-
cionamento, o Instituto Acqua assu-
miu o desafio de reformar o prédio 
da primeira maternidade pública do 
Maranhão e deixá-lo em condições 
para abrigar o Ninar. Em 30 dias, o 
espaço desativado deu lugar a um 
Centro de Referência totalmente 
reformulado e pensado, em cada 
detalhe, para receber os pacientes 
de forma humanizada. 

Desde os uniformes até os móveis 
e comunicação visual foram esco-
lhidos e instalados, com o acom-
panhamento dos profissionais que 
hoje atuam no Ninar, para que as 
crianças e seus pais tivessem o má-
ximo de conforto ao serem acolhi-
dos no Centro de Referência.

Capacitação – Desde que assumiu 

a gestão das unidades no Mara-
nhão, o Instituto Acqua investe na 
capacitação de seus colaborado-
res. O NEP (Núcleo de Educação 
Permanente) faz parte desse esfor-
ço desde agosto do ano passado, 
quando foi implementado para ser 
um programa mensal, composto 
por palestras, debates e treinamen-
tos com foco na melhoria contínua 
dos serviços prestados à popula-
ção.

Gerado a partir de debates den-
tro do Complexo Juvêncio Matos, 
o núcleo passou a existir somen-
te após a chegada do Instituto 
Acqua na cidade. “Existia uma 
grande expectativa para a implan-
tação do NEP, pois se trata de um 
aperfeiçoamento para os nossos 
profissionais, favorecendo-os com 
treinamentos para ampliar os co-
nhecimentos na assistência direta 
ao paciente”, destacou Andréa 
Moraes, gestora administrativa do 
Complexo.
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Maternidade N. Srª da Penha garante atendimento 
humanizado por meio da atuação de enfermeiros obstetras
Com capacitação contínua e estrutura de qualidade, unidade de saúde no bairro Anjo da Guarda 
se destaca pelo perfil de seus profissionais

Reinaugurada em setembro de 2015 e sob gestão do Ins-
tituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Governo do Maranhão, a Maternidade Nossa 
Senhora da Penha, em São Luís (MA), se destacou nos úl-
timos oito meses por capacitar seus enfermeiros para a re-
alização de partos normais e humanizados. Entre outubro 
do ano passado e maio de 2016, dos 900 partos feitos pela 
unidade, 548 foram normais, o equivalente a 60% do total 
no período.

“Podemos dizer que, em média, sete em cada 10 partos 
são realizados pelos nossos enfermeiros obstetras, o que 
comprova não apenas o quanto valorizamos esses profis-
sionais, mas também que esse é o diferencial que cons-
truímos com a ajuda do Acqua e da Secretaria de Estado 
da Saúde”, destacou Waneska Feitosa, coordenadora de 
enfermagem do Instituto na maternidade. Parte desse su-
cesso deve-se à exigência por uma capacitação contínua 
dos cerca de 130 funcionários da unidade, principalmente 
por meio das atividades do NEP (Núcleo de Educação Per-
manente), realizadas mensalmente.

Responsável pelo atendimento à população da região do 
Itaqui-Bacanga, composta por 58 bairros e 250 mil habitan-
tes, a maternidade fica no bairro Anjo da Guarda e conta 
com 22 leitos, 18 enfermeiros, 14 médicos e 74 técnicos de 
enfermagem, entre outros profissionais. “Nossa equipe já 
garante que todos os partos sejam registrados na Decla-
ração de Nascidos Vivos, conforme critérios exigidos pelo 
Ministério da Saúde. Esses dados fornecem indicadores de 
saúde sobre pré-natal, assistência ao parto, vitalidade ao 
nascer e mortalidade infantil e materna”, afirmou Waneska.

Entre outros avanços, a unidade de saúde também 
observa a Lei 11.108, que garante à gestante o direi-
to de escolher o acompanhante que permanecerá ao 
seu lado desde a entrada até a alta hospitalar. As mães 
atendidas também têm assegurado atendimento rá-
pido e humanizado graças a programas como Rede 
Cegonha e Mamãe Canguru. Com isso, a Maternidade 
Nossa Senhora da Penha evita que as pacientes pere-
grinem para conseguir atendimento de qualidade na 
rede de saúde do Estado.

Ninar é uma das inovações 
deste ano.

Unidade conta com 
equipamentos para facilitar 
a dilatação, como as bolas 
de Pilates.
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Benedito Leite recebe 
intervenções estruturais que 
tornam unidade referência em 
atendimento materno-infantil
Readequação das salas de pré-parto, implantação de 
protocolos de atendimento e criação de comissões são alguns 
dos avanços conseguidos em um ano de gestão

UTIs Neonatal e Pediátrica passam por reforme e Central de Atendimento permite que pacientes 
tenham consultas agendadas por telefone

A Maternidade Benedito Leite, 
em São Luís (MA), foi uma das 
unidades que mais mudou neste 
um ano de parceria entre Institu-
to Acqua e Secretaria de Estado 
da Saúde do Maranhão (SES). 
No início dos trabalhos, a unida-
de sequer tinha o elevador em 
funcionamento. Agora, recebe 
elogios que classificam a unida-
de como um hospital “em que o 
trabalho é excelente e merece ser 
reconhecido para continuar sem-
pre assim”.

Neste período de um ano, a par-
ceria entre SES e Instituto Acqua 
realizou diversas mudanças que 
ampliaram a qualidade do aten-
dimento oferecido à população. 
Entre outros avanços, a unidade 
recebeu reformas e a readequa-
ção da sala de pré-parto e outras 
instalações, o que possibilitou, 
por exemplo, a presença de um 
acompanhante homem durante 
o parto, pela primeira vez, em 14 
de abril deste ano.

A sala de pré-parto não tinha divi-
sões, hoje está organizada e cada 
paciente fica isolada por cortinas, 
o que permite uma privacidade 
maior para cada uma. A organi-
zação dos setores da unidade de 

O Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio 
Mattos, em São Luís (MA), passou recentemente por 
reformas estruturais que permitiram uma melhor am-
biência nas UTIs Neonatal e Pediátrica, nos pisos e 
coberturas que ligam as diferentes alas e teve ainda 
troca de mobiliário destes espaços. Neste período 
de um ano em que o Instituto Acqua faz a gestão da 
unidade em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde, o hospital ainda ganhou uma central de aten-
dimentos que permite o agendamento de consultas, 
até então feito pessoalmente, e iniciou novos serviços 
como o atendimento a crianças vítimas de queimadu-
ras, às que necessitam de cirurgia plástica para recom-
posição e o serviço de fonoaudiologia específico para 
pacientes com microcefalia.

As reformas estruturais das UTIs Pediátrica e Neona-
tal foram finalizadas em junho deste ano e, além de 
darem qualidade e conforto melhor aos pacientes, 
dão fim a uma antiga reivindicação na unidade, a de 
recuperação destes espaços. Junto com as obras, os 
espaços ganharam novos mobiliários e equipamentos 
modernos como um venoscópio, que permite que as 
equipes de enfermagem encontrem de maneira preci-
sa a veia das crianças. Este é o primeiro aparelho dis-
ponível no Maranhão para crianças na rede pública.

Além destas obras, o Juvêncio Mattos ganhou uma Central 
de Atendimento telefônico para agendamento de consul-
tas com especialistas da unidade. Ao ligar para os números 
(98) 3232-6635 e 3232-6566 (que também aceitam ligações 
a cobrar), é possível marcar a consulta desde que o pacien-
te possua o encaminhamento de um pediatra. Dessa for-
ma, a unidade não tem mais distribuição de senhas para o 
agendamento, até então feito pessoalmente.

Com isso, o Complexo Juvêncio Mattos agilizou o aten-
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saúde contribuiu para o conforto 
das pacientes e tornou o atendi-
mento mais ágil e eficiente. 

Além disso, os profissionais pas-
saram a receber capacitações 
periódicas pela equipe do Ac-
qua por meio do NEP (Núcleo de 
Educação Permanente), implan-
tado nas unidades sob gestão 
do Instituto no Maranhão desde 
agosto de 2015. Palestras e trei-
namentos sobre temas como hi-
gienização das mãos, medidas 
preventivas contra infecções, 
aleitamento materno e fisiotera-
pia na obstetrícia, entre outros, 
são realizados mensalmente para 
os funcionários.

As comissões e comitês internos, 
como a CCIH (Comissão de Con-
trole de Infecção Hospitalar) e a 
CIPA (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes), além da 
implantação de protocolos de 
atendimento e de acolhimento 
com Classificação de Risco, con-
tribuíram para restabelecer a Ma-
ternidade Benedito Leite como 
referência no atendimento mater-
no-infantil na capital maranhense.

Elogios – O resultado do aten-
dimento e a estrutura da Mater-

nidade Benedito Leite ao longo 
deste ano é representado pelos 
elogios feitos pela família de 
Thuanny Cintra, 18 anos, que deu 
à luz na unidade em 30 de maio.

A jovem estava acompanhada 
pelo namorado e a irmã mais ve-
lha, Tábita Cintra, que se impres-
sionou com a atenção dedicada 
a Thuanny. “Quando entrei com 
ela na sala de pré-parto, vimos 
que tudo estava bem equipado, 
limpo e organizado. Sem contar 
o atendimento humanizado dos 
profissionais, que ajudou muito 
a minha irmã”, comentou Tábita, 
ao elogiar o trabalho de orienta-
ção da equipe de enfermagem, 
atenta ao fato de a jovem estar 
em sua primeira gravidez.

“Eu estava com muito medo, 
porque ia ter minha filha na rede 
pública, mas a experiência foi tão 
positiva que surpreendeu todos 
nós. Quando a gente recebe um 
atendimento humano e de quali-
dade você se impressiona e quer 
compartilhar com outras pessoas 
que precisam utilizar o SUS”, res-
saltou Thuanny.

A família da garota só tem moti-
vos para agradecer. “O SUS pode 
funcionar de forma adequada. O 
pessoal que trabalha na mater-
nidade deve se sentir motivado, 
porque os pacientes veem que o 
trabalho é excelente e merece ser 
reconhecido para continuar sem-
pre assim”, comemorou Tábita.

Entrega simbólica – Tama-
nhas foram as intervenções feitas 
ao longo de um ano que durante 
a entrega do kit Pequeno Mara-
nhense, na Benedito Leite, em 
7 de maio passado, o secretário 
de Estado da Saúde, Carlos Lula, 
esclareceu que a data significou 
a entrega simbólica da Materni-
dade Benedito Leite. Inaugurada 
em dezembro de 2014, a unida-
de não oferecia dignidade para 
a população, e teve que ser to-
talmente recuperada durante a 
gestão de um ano do Instituto 
Acqua. “As condições, inclusi-
ve sanitárias, desta maternidade 
estavam muito longe do ideal. 
Esta data simboliza, sobretudo, 
o cuidado que a gente tem com 
a saúde do Maranhão”, enfati-
zou o secretário. Aproveitando a 
oportunidade, ele garantiu que 
enfermarias da unidade serão to-
talmente climatizadas.

Complexo Materno-Infantil Dr. Juvêncio Mattos passa por 
reforma, ganha novos serviços e central telefônica para 
marcação de consultas

dimento dos casos referenciados de qualquer hospital do 
Estado, ao direcionar as crianças atendidas nessas unida-
des para receberem o tratamento adequado nas espe-
cialidades disponíveis. É possível agendar consultas com 
pediatras, gastropediatras, neonatologistas, cardiologistas, 
neurologistas, psicólogos, nefrologistas, hematologistas, 
dermatologistas, otorrinolaringologistas, neurocirurgiões e 
geneticistas, além dos cirurgiões geral, plástico e buco-ma-
xilo-facial.

Sob gestão do Instituto Acqua desde maio de 2015, o 
Complexo Juvêncio Mattos conta com 136 leitos e é re-
ferência na realização de atendimento materno-infantil no 
Estado do Maranhão. 

Atendimento feito na 
unidade de saúde é elogiado 

por pacientes  que se 
surpreendem com o local.

Em 10 dias de funcionamento, 
central realizou 450 agendamentos 

em várias especialidades.

Reformas em UTIs  oferecem 
conforto aos pacientes. 



Abertura de novos leitos e reorganização garantem 
melhora nos atendimentos na Maternidade Marly 
Sarney em São Luís 

Processo seletivo de equipes médicas gera 
economia e triplica quantidade de cirurgias no 
Hospital Regional em Pinheiro

Hospital Regional da Baixada Maranhense completa seis 
meses de funcionamento com mais de 100 mil serviços 
realizados

A Maternidade Marly Sarney, sob 
gestão do Instituto Acqua em São 
Luís (MA) em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES), 
passou por uma reorganização fí-
sica que permitiu a abertura de 15 
novos leitos em sua Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional (UCINCo). Com isso, 
a unidade chega aos 172 leitos e 
se consolida como referência na 
realização de partos na capital ma-
ranhense.

A UCINCo é uma unidade semi-in-
tensiva destinada aos recém-nas-
cidos com risco médio de com-
plicações e que necessitam de 
assistência contínua. A maternida-
de, que até outubro contava com 
apenas nove leitos desse tipo, tam-
bém está equipada para realizar 
atendimentos em pediatria clínica 
e UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) pediátrica e neonatal, entre 
outros.

Com a chegada de novos leitos na 
UCINCo, foi registrada queda na 

O Hospital Regional Dr. Jackson Lago completou 
seis meses de funcionamento em 28 de março. 
Nesse período foram realizados cerca de 115 mil 
serviços à população de 34 cidades da região, 
que pela primeira vez na história têm à sua dis-
posição um hospital regional de alta complexida-
de. A maioria dos casos graves, de pacientes que 
eram transferidos para São Luís, são tratados em 
Pinheiro, beneficiando, assim, uma população es-
timada de 600 mil habitantes. 

Desde a inauguração, o Hospital Regional da Bai-
xada Maranhense já realizou um total de 1.015 
cirurgias, distribuídas entre neurocirúrgicas, of-
talmológicas, ortopédicas, pediátricas e gerais. 
No âmbito das consultas médicas foram 8.362 em 
cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, gastro-
enterologia, neurologia, oftalmologia, pediatria, 
ortopedia e traumatologia.

Só de consultas da equipe multidisciplinar de ní-
vel superior em psicologia, nutrição, fonoaudio-
logia, fisioterapia, serviços social, entre outras, 
foram 34.263 atendimentos. Já os procedimentos 
de apoio e diagnóstico em radiologia, ultrassono-
grafia, tomografia, endoscopia, eletrocardiogra-
fia, exames citopatológicos e diagnósticos em of-
talmologia, foram 10.257, aliados a 61.513 exames 
clínicos laboratoriais, totalizando, assim, cerca de 

Unidade ainda ganhará UTI 
Materna para garantir mais 
qualidade no atendimento 
e minimizar índices de 
mortalidade

Economicidade atinge 14,5% em 30 dias após seletivo e 
número de cirurgias programadas em abril saltou 271%; em 
maio unidade passou a oferecer novos serviços à população

fila por vaga na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN). Antes, o 
Centro Obstétrico da maternidade 
concentrava em média 10 recém-
nascidos à espera de um leito. Essa 
intervenção ficou marcada neste 
primeiro ano de gestão da parceria 
entre Acqua e SES por ser uma de-
manda que perdurava há 10 anos. 

Destaque – Nestes 12 meses, a 
Maternidade Marly Sarney obteve 
grande destaque por alguns pro-
cedimentos que fizeram com que 
a unidade ganhasse visibilidade na 
mídia local. Em maio do ano pas-
sado, a unidade realizou um parto 
de alto risco que não pôde ser fei-
to em hospital particular e recebeu 
elogios da funcionária do Tribunal 
de Justiça do Maranhão Luciana 
Murad Abdalla.

Ainda no primeiro semestre de 
2015, a maternidade foi destaque 
da programação da Semana do 
Bebê, realizada pela Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância). 
A unidade chamou a atenção do 
órgão internacional por ter sido a 
primeira naquela semana a realizar 
um parto considerado como ideal. 
O recém-nascido, que recebeu o 
nome de David Javi, nasceu com 
4,750 Kg e 52 cm e foi chamado 
pelos organizadores do movimen-

O Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, 
em Pinheiro (MA), obteve eco-
nomia de R$ 137.514,00 por mês 
com serviços médicos e triplicou 
a quantidade de cirurgias progra-
madas na unidade de saúde, que 
passaram de 42 em março deste 
ano para 156 no mês seguinte, um 
salto de 271,43%. Os resultados 
foram registrados após contrata-
ção de equipes em processo se-
letivo realizado pelo Instituto Ac-
qua, que faz a gestão da unidade 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde.

Em um ano, estima-se que o hos-
pital obtenha uma economicidade 
de cerca de R$ 1,6 milhão com os 
novos profissionais. O valor equi-
vale a uma economia de 14,5% ao 
mês, se comparado com o perío-
do anterior à realização dos sele-
tivos.

Outros atendimentos também ob-
tiveram crescimento significativo 
em abril, como as consultas mé-
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to como “Bebê Prefeito”, já que 
sua mãe, Brenda Pereira Pinho, 
realizou todos os exames de pré-
natal e o bebê nasceu de parto 
normal.

Outro diferencial da unidade é a 
realização do Curso de Gestan-
tes. A iniciativa gratuita tem carga 
horária de quatro horas e é minis-
trado por equipe multidisciplinar 
composta por obstetras, pediatras, 
enfermeiros, fisioterapeutas e psi-
cólogos, entre outros.

UTI Materna – Dando continui-
dade aos investimentos na saú-
de, sobretudo das mulheres ma-
ranhenses, o governador Flávio 
Dino anunciou, em solenidade na 
Maternidade Benedito Leite, que, 
pela primeira vez na história o Ma-
ranhão contará com UTI materna, 
com a construção de sete leitos na 
Maternidade Marly Sarney, unida-
de que também está sob gestão 
do Acqua em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Saúde. 

Além disso, ele informou que o 
Ninar realizará tomografias espe-
cializadas dedicadas a crianças 
com problemas de neurodesenvol-
vimento, pondo fim ao improviso 
que existia para a realização do 
exame.

Unidade conta com 181 leitos 
e é referência na realização 

de partos em São Luís (MA).

115 mil serviços realizados no período.

Para o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a 
intenção do governador Flávio Dino ao inaugurar o 
Hospital da Baixada é cuidar daqueles que mais pre-
cisam. “Fico muito feliz ao ver que a cada dia que 
passa as ‘procissões de ambulâncias’, como chama-
va nosso saudoso Dr. Jackson Lago, tem diminuído 
significativamente aqui na região da baixada. Muitas 
pessoas dessas cidades do entorno de Pinheiro, em 
estado grave, não precisam mais ir até São Luís, estão 
sendo cuidadas e curadas aqui”, destacou.

dicas em Cirurgia Geral, que au-
mentaram 51,32% com a entrada 
da nova equipe de cirurgiões con-
tratados pelo Acqua. “Sete profis-
sionais readequaram o horário e 
a quantidade de consultas assim 
que chegaram à unidade, em 11 
de abril”, afirmou Marcos Rogé-
rio, supervisor administrativo do 
Hospital Regional. Em abril foram 
realizadas 155 consultas a mais se 
comparado com março.

Como consequência, o hospital 
também registrou crescimento na 
quantidade de exames em diver-
sas áreas, realizados pelo Setor de 
Diagnósticos, com destaque para 
ultrassonografia (338,72%), radio-
logia (91,69%), eletrocardiografia 
(26,57%) e tomografia (15,11%).

Em relação às demais especialida-
des oferecidas pela unidade, gas-
troenterologia, cardiologia, clíni-
ca médica, ortopedia e pediatria 
avançaram no total de consultas 
médicas em abril quando compa-
radas com o mês anterior.

Novos serviços – O Hospital Re-
gional Dr. Jackson Lago oferece à 
população da Baixada Maranhen-
se atendimentos nas especiali-
dades de mastologia e otorrino-
laringologia, após a contratação 
de profissionais nessas áreas em 
maio.

Desde o início daquele mês, a uni-
dade possui um mamógrafo, equi-
pamento que detecta de forma 
precoce o câncer de mama. Em 
apenas 12 dias após o início do 
novo serviço, o hospital realizou 
30 consultas de mastologia, agen-
dou 25 mamografias e confirmou 
uma cirurgia de retirada da mama.
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Hospital oferece 
infraestrutura de qualidade 

para os novos profissionais .

Ala pediátrica oferece 
atendimento de qualidade e 

profissionais atualizados.
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Maternidades equipadas e 
bem estruturadas com 
capacitação técnica e 
profissional para prestar 
t o d o s  o s  c u i d a d o s 
necessários a gestantes de 
risco habitual e de alto 
risco. Com esse modelo de 
gestão, o Governo do 
Maranhão, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), consolidou a 
oferta de serviços obsté-
tricos de qualidade na 
c a p i t a l  d o  e s t a d o . 
Gestantes e familiares 
aprovaram a qualificação 
do atendimento e  das 
e s t r u t u r a s  d i s p o n i -
bilizadas pela rede pública 
estadual. Contando com 
essa assistência, nasce-
ram de janeiro a maio, nas 
m at e r n i d a d e s  g e r e n -
ciadas pela SES, 4.895 bebês 
- sendo 2.388 no Hospital e 
Maternidade Marly Sarney, 
1 . 8 8 4  n a  M at e r n i d a d e 
Benedito Leite e 623 na 
M at e r n i d a d e  N o s s a 
S e n h o r a  d a  P e n h a , 
e n t r e g u e  p e l o 
governador Flávio Dino 
e m  s e t e m b r o  d e  2 0 1 5 
completamente refor-
mada.
Karla Bianca Silva e Silva, de 
35 anos, deu à luz a pequena 
Maria Valentina no dia 4 de 
j u n h o ,  n o  H o s p i ta l  e 
Maternidade Marly Sarney 
(HMMS). Gestante de alto 
risco devido à pressão alta, 
ela diz ter encontrado na 
maternidade o atendimento 
que precisava. 

       Minha experiência foi boa desde o 
momento que chegamos e fomos logo 
acolhidos. Depois que minha filha nasceu, 
cheguei a me sentir mal e tive completa 
assistência da equipe. Vi uma equipe 
preparada para lidar humanamente com as 
pessoas e isso vale muito para quem 
precisa, especialmente nesse momento 

‘‘

’’Karla Bianca

GESTANTES APROVAM ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA 
DE MATERNIDADES PÚBLICAS DA CAPITAL

Maternidade Nossa Senhora da Penha

Maternidade Benedito Leite

paciente

Benedito 
Leite
A Maternidade Benedito 
Leite possui 54 leitos de 
internação, além de unidade 
semi-intensiva e um moderno 
ce n t r o  c i r ú r g i c o  pa r a 
ampliar o atendimento às 
g e s ta n t e s .  O  c e n t r o 
cirúrgico possui quatro 
leitos e a parturiente conta 
c o m  a t e n d i m e n t o 
humanizado, desde a sala do 
pré-parto,  observação, 
c e n t r o  c i r ú r g i c o  e 
enfermarias.

Marly 
Sarney
O Hospital e Maternidade 
Marly Sarney (HMMS) é 
r e f e r ê n c i a  n o 
atendimento de gestantes 
de alto risco e recebe 
pacientes inclusive do 
interior do estado. Ao 
todo, são 81 alojamentos 
conjuntos de enfermaria, 
15  de  ped iatr ia ,  30  de 
U n i d a d e  d e  T e r a p i a 
Intensiva (UTI) Neonatal, 
24 de Unidade de Cuidados 
Inter-mediários Neonatal, 
s e i s  d e  U n i d a d e  d e 
Cuidados Intermediários 
C a n g u r u  e  1 6  d e 
Enfermaria de Gestante de 
Alto Risco. A estrutura 
ta m b é m  c o n ta  c o m  1 2 
leitos para parto normal, 
seis para recuperação 
pós-anestésica, quatro de 
reanimação Neonatal e 
cinco de Observação e 
A c o l h i m e n t o  c o m 
Classificação de Risco.

Maternidade Nossa Senhora da Penha

Nossa 
Senhora da 
Penha
 
C o m  3 0  l e i t o s , 
enfermaria, sala de parto 
e  p r é - p a r t o ,  a 
M at e r n i da d e   N o s s a 
Senhora da Penha, que 
teve em setembro de 2015 
a entrega de sua reforma 
e adequação de serviços,  
at e n d e  a  g e s ta n t e s 
r e f e r e n c i a d a s  d a s 

Unidades de Saúde 
da Família (USFs), 
beneficiando uma 
p o p u l a ç ã o  d e 
cerca de 250  mil 
habitantes de 58 
bairros da área 
Itaqui-Bacanga. A 
maternidade tem 
equipe formada por 
médicos obstetras 
e neonatologista, 
a n e s t e s i s ta s  e 
e n f e r m e i r a s 
obstetras, com um 
perfil específico 
para a realização 
de partos huma-
nizados.

Material produzido pela Ascom da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão



Na busca pela excelência na 
assistência às crianças com 
doenças neurológicas, o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
S a ú d e  ( S E S ) ,  i n s ta l o u 
aparelho de tomografia no 
Centro de Referência em 
N e u r o d e s e n v o lv i m e n to 
( N i n a r ) ,  lo c a l i z a d o  n o 
H o s p i ta l  I n fa n t i l  D r . 
Juvêncio Mattos. A chegada 
d o  t o m ó g r a f o  t o r n a 
acessível o diagnóstico 
avançado por imagem para 

Governo do Estado entrega 
tomógrafo e reformas de UTI's  

As UTI's neonatal e pediátrica 
p a s s a r a m  r e f o r m a s 
estruturais e ganharam novas 
mobílias. A UTI nenonatal 
conta 22 leitos e a pediátrica, 
o ito.  Outra novidade no 
Juvêncio Mattos é a chegada 
de quatro aparelhos venos-
cópios, que evitam sofrimento 
com um número excessivo de 
picadas na busca por um aces- 

pacientes de zero a 13 anos do 
Maranhão. Além disso, o 
Governo concluiu reforma 
nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) neonatal e 
pediátrica. O serviço de 
tomografia, que antes era 
terceirizado,  agora está 
a p to  pa r a  r e a l i z a r  d e z 
exames por dia, uma média de 
450 por mês e atender além 
das crianças  com problemas 
neurológicos, pacientes da 
pediatria e população em 
geral. Uma particularidade 

da tomografia feita no 
Ninar é o processo de 
sedação executada para 
facilitar o diagnóstico 
preciso nas crianças e 
e v i t a r  m o v i m e n t o s 
bruscos do paciente. 
A oferta de exames irá 
beneficiar pacientes da 
pediatria, neuropediatria e 
p ú b l i c o  e m  g e r a l .  O s 
a g e n d a m e n t o s  d o s 
serviços de tomografia 
s ã o  m a r c a d o s  p o r 
telefone (Call Center).

Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos 

Reforma na UTI neo e pediátrica

so venoso para aplicação de 
medicações, injeções ou soros. 
O venoscópio projeta uma 
imagem muito parecida com uma 
imagem em tempo real sobre a 
pele a ser puncionada.  É 
p r o j e t a d a  u m a  l u z 
infravermelha, absorvida pelo 
sangue e refletida pelo tecido. 
Assim, a localização exata do 
sangue do paciente aparece di-

retamente na superfície da 
pele. Com esta tecnologia é 
possível visualizar e avaliar 
at é  1 0  m i l i m e t r o s  d e 
p r o f u n d i d a d e  a 
v a s c u l a r i z a ç ã o , 
b ifurcações,  válvulas, 
evitando complicações, 
como hematomas de uma 
punção acidental e demais 
problemas nestes locais.
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Entrega de kit Pequeno 
Maranhense dá início 
a programa de apoio 
à atenção básica e 
assistência às 
mães maranhenses
Com o intuito de aprimorar a qua-
lidade da atenção básica e da as-
sistência às mães e bebês mara-
nhenses, o governador Flávio Dino 
e o Instituto Acqua lançaram em 8 
de maio, Dia das Mães, a segunda 
etapa do Programa Ninar, com en-
trega do kit Pequeno Maranhense. 
A ação ocorreu simultaneamente 
na Maternidade Benedito Leite, 
em São Luís (MA), e no Hospital 
Regional de Imperatriz. 

A iniciativa estimula a realização 
do pré-natal na atenção básica e 
oferece orientações sobre gesta-
ção, parto e pós-parto para mulhe-
res durante o período de gravidez. 
Além disso, a gestante que utiliza 
as unidades de saúde do Estado 
ganha um kit composto por bolsa, 
fraldas, cartilha informativa, toalha, 
frasco de álcool em gel e um pa-
cote de gazes para os primeiros 
cuidados com os recém-nascidos. 
A ação integra o projeto Peque-
no Maranhense, coordenado pelo 
Governo do Maranhão e executa-
do pelo Instituto Acqua.

No lançamento do programa, o 
governador Flávio Dino explicou 
que essa fase do Ninar é um refor-
ço importante do pré-natal como 
elemento determinante para a 
redução da mortalidade materna 
e infantil. De acordo com o gover-
nador, a atividade é um comple-
mento do que já vem sendo feito 
no Centro de Referência em Neu-
rodesenvolvimento, Assistência e 
Reabilitação de Crianças (Ninar), 
lançado em março deste ano e 
sob gestão do Acqua em parce-
ria com a Secretaria de Estado da 
Saúde. 

O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, explicou que há uma 
correlação direta entre o número 
de pré-natais realizados e os indi-
cadores de mortalidade materna 
e infantil no Estado. Segundo os 
números do Datasus, do Ministé-
rio da Saúde, de 2013, o Maranhão 
possui apenas 37% das mães que 
realizam todas as sete ou mais 
consultas recomendadas como 
ideais antes do parto, enquanto 

no Brasil o número é de 62%.

“A nossa ação, na verdade, é vol-
tada para o incentivo às mulheres 
para realizarem essas sete consul-
tas de exame pré-natal. As mães 
só receberão o kit se comprova-
rem que realizaram as consultas 
e passarão por um processo de 
capacitação de higienização das 
crianças. E, mais do que isso, a 
gente acredita que, com o número 
de consultas, vamos reduzir o nos-
so índice de mortalidade mater-
na”, enfatizou Lula.

Diretor-presidente do Instituto Ac-
qua, Ronaldo Querodia, destacou 
a importância do programa para 
uma gestação mais segura para 
as mães maranhenses. “Quanto 
mais informações à disposição 
destas mulheres, mais saudáveis 
serão seus filhos. Este programa é 
um estímulo para que as mulheres 
tenham acesso à rede de atenção 
básica e segue a linha de trabalho 
do Instituto Acqua na rede mater-
no-infantil do Maranhão.”

Paciente recebeu kit e um buquê de 
rosas no Dia das Mães.

Material produzido pela Ascom da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão

Capacitação sobre o projeto Pequeno Maranhense 
orienta profissionais de maternidades do Maranhão

Representantes de órgãos estaduais e 
municipal participaram do evento.

O Instituto Acqua realizou capa-
citação sobre a segunda fase do 
Programa Ninar, em 16 de maio, 
para profissionais da área da Saú-
de que atuam em maternidades 
do Maranhão. O evento acon-
teceu na Universidade Ceuma e 
contou com a presença de 15 pro-
fissionais que avaliaram os bene-
fícios do projeto Pequeno Mara-
nhense para as gestantes e foram 
orientados sobre como ampliar o 
alcance dessa iniciativa para todas 
as unidades do Estado.

Participaram do encontro a coor-
denadora do Departamento de 
Atenção à Saúde da Mulher da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
Emanuela Brasileiro, a coordena-
dora estadual da Saúde da Crian-
ça, Marielza Cruz, e a apoiadora 
de maternidades do Ministério da 
Saúde e coordenadora da Saúde 
da Mulher em São Luís (MA), Ma-
ria das Graças Lima Espíndola.

Além de apresentar o kit Pequeno 
Maranhense para os participantes, 

a capacitação esclareceu os pro-
fissionais sobre a importância do 
projeto para a saúde da gestante 
e do bebê. “Eu gostei muito des-
sa iniciativa por não ser meramen-
te assistencial, mas uma forma de 
incentivar as mulheres a cumpri-
rem determinados pré-requisitos 
para adquirirem o kit”, destacou 
Maria das Graças.

A coordenadora de enfermagem 
do Instituto Acqua, Analamacia 
Brito, explicou que as exigências 
para a aquisição do kit passam 
por uma conscientização das pa-
cientes. “Todas as gestantes de-
vem passar por sete consultas de 
pré-natal, realizar todos os exa-
mes, manter em dia a vacinação 
e participar de três atividades de 
ação educativa, as chamadas ro-
das para gestantes, nas unidades 
de saúde ou maternidades do Es-
tado”, contou.
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Hospital Municipal Nossa Senhora da Graça 
completa um ano sob gestão do Acqua em São 
Francisco do Sul com mais de 60 mil atendimentos
Além de avanços no 
atendimento, Instituto 
realizou ações de prevenção e 
conscientização na cidade

O Hospital e Maternidade Mu-
nicipal Nossa Senhora da Graça, 
em São Francisco do Sul (SC), 
completou um ano sob gestão 
do Instituto Acqua em 1º de abril 
com 60.287 atendimentos realiza-
dos desde o início dos trabalhos. 
Ao todo, foram 3.929 consultas a 
mais se comparado com o perío-
do de um ano que antecedeu o 
início da parceria com a Prefeitu-
ra Municipal.

Em levantamento feito pela dire-
ção do hospital é possível consta-
tar aumento em todos os tipos de 
atendimento, com destaque para 
os obstétricos, que registraram 
o crescimento mais significativo 
quando se comparado ao perío-
do antes e depois da chegada do 
Instituto: o número cresceu mais 
de sete vezes, ao saltar de 184 
para 1.408 consultas.

Em relação ao total de partos re-
alizados, nasceram 577 crianças 
nesse primeiro ano de gestão, 
o equivalente a um aumento de 
29,08%. O hospital também rea-
lizou 5.857 internações, distribuí-
das entre clínicas, ginecológicas, 
cirúrgicas e pediátricas, além de 
219 cirurgias e 37.419 exames la-
boratoriais diversos. Entre os pro-
cedimentos mais procurados es-
tão os exames de raio-x (17.985) e 
ultrassom (1.416).

Além de ampliar resultados, o 
Acqua retomou programas im-
portantes para fortalecer o aten-
dimento às gestantes de São 
Francisco do Sul, como o Peque-
no Francisquense: Da gestação 
aos primeiros cuidados, que leva 
orientações e dicas para as futu-
ras mães e reforça a relação entre 
elas e os profissionais do hospi-
tal. Por meio dessa iniciativa, des-
de agosto de 2015 são formadas 
turmas para um curso de ges-
tantes ministrado gratuitamente 
por equipe multidisciplinar da 
unidade, composta por obste-
tras, psicólogos, fonoaudiólogos 
e nutricionistas, além da equipe 
de enfermagem e outros profis-
sionais.

Divididos por trimestre de gesta-
ção, os encontros do curso abor-
dam temas que envolvem a gesta-
ção, o parto e o pós-parto, como 
as reações emocionais, o papel do 
acompanhante na gestação, ama-
mentação e alimentação adequa-
das, entre outros. Para participar, 
basta chegar com 15 minutos de 
antecedência na recepção da uni-
dade e informar o interesse pelas 
aulas. Além da capacitação, as 
participantes recebem um kit com 
bolsa, fraldas e outros itens de cui-
dados pessoais para as mães e os 
recém-nascidos.

Ações – O Instituto Acqua estimu-
la o hospital, de forma constante, 
a realizar campanhas preventivas 
e de conscientização para os mo-
radores de São Francisco do Sul e 
região. Entre os resultados alcan-
çados com as ações neste ano es-
tão o atendimento de 300 pessoas 
na Praia da Saudade entre 5 e 14 
de fevereiro, período que marca 
os festejos de Carnaval pelo país. 
Durante o período, a equipe fez 
294 aferições de pressão e 272 
exames de glicemia, além de dis-
tribuir cerca de 300 preservativos 
e 3.000 panfletos com orientações 
sobre gravidez na adolescência, 
prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs) e aler-
tas para o risco de dirigir alcooli-
zado e sem capacete, no caso de 
motociclistas.

Atividades de prevenção contra 
o mosquito Aedes Aegypti tam-
bém marcaram a atuação da uni-
dade de saúde. Para conscientizar 
a população da importância em 
combater o mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya, a 
equipe do hospital montou, em 
13 de fevereiro, um ponto de pe-
dágio na entrada da cidade. No 
local foram distribuídos aproxima-
damente 1.000 panfletos informa-

tivos para os motoristas que che-
gavam à cidade. Na região central 
do município também foi monta-
do ponto de distribuição de ma-
teriais. Os moradores que passa-
ram por ali receberam orientações 
sobre a doença e os cuidados ne-
cessários contra a proliferação do 
mosquito.

No ano passado, ganhou desta-
que na mídia da região as ações 
de conscientização do chamado 
“Agosto Dourado”, promovidas 
em 1º de agosto pelo hospital e 
que reuniram cerca de 130 pesso-
as no Aterro da Baía da Babitonga, 
no Centro Histórico da cidade. O 
evento marcou o Dia Mundial da 
Amamentação e contou com dis-
tribuição de kits e orientações so-
bre a importância de amamentar, 
além de possibilitar à população 
no local a realização de exames 
de glicose e aferição de pressão 
arterial.

Logo nos primeiros dias de traba-
lho do Instituto Acqua, em 1º e 2 
de abril de 2015, o hospital reali-
zou um mutirão de catarata com 
o intuito de acabar com uma de-
manda de pacientes que estavam 
em fila de espera no município. 
Foram realizadas 124 cirurgias em 
dois dias.

Diretor-presidente do Instituto Ac-
qua, Ronaldo Querodia, destacou 
não só a grande quantidade de 
atendimentos realizados, como 
também as ações realizadas jun-
to à comunidade. “Uma unidade 
de saúde não tem só a função de 
atender as pessoas de forma hu-
manizada e profissional, mas tam-
bém de promover a prevenção de 
doenças. E é esse perfil de trabalho 
que temos conseguido implemen-
tar em São Francisco do Sul e que 
nos deixa com um sentimento de 
que estamos no caminho certo.”

Orientações de combate ao 
mosquito da dengue fizeram 
parte das ações no período.
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ACONTECEU NO ACQUA - UM ANO NO MARANHÃO

O Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e 
Reabilitação de Crianças (Ninar) foi inaugurado em 14 de março pelo 
Instituto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Após dois anos sem funcionar, Instituto Acqua e o Governo do Mara-
nhão reinauguraram a Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São 
Luís (MA), em 25 de setembro de 2015.

O Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos preparou 
diversas atividades lúdicas para crianças internadas na unidade, em 
comemoração à Semana da Criança.

Equipe da Maternidade Nossa Senhora da Penha finalizou parto em 
residência de São Luís (MA), em 19 de dezembro, após Lilia Cutrim dar 
à luz a sua filha Maria Eduarda, a três quarteirões da maternidade.

O Acqua realizou ações de mobilização em comemoração ao Dia Mun-
dial de Higienização das Mãos, em 5 de maio. A programação incluiu 
atividades educativas, palestras e distribuição de material informativo.

Em 28 de setembro do ano passado, Pinheiro (MA) recebeu o Hospital 
Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, cuja inauguração e 
gestão são do Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Para auxiliar mães com filhos internados na UTI neonatal, o Complexo 
Juvêncio Mattos implantou, em 15 de junho, o projeto Mãe Coruja, 
que oferece espaço de acolhimento com atividades artesanais.

O Complexo Juvêncio Mattos e as Maternidades Marly Sarney e 
Benedito Leite realizaram atividades em comemoração à Semana do 
Aleitamento Materno, entre 1º e 7 de agosto, no “Agosto Dourado”.

A Maternidade N.S. da Penha recebeu, em 9 de dezembro, encontro 
com representantes da Secretaria de Estado da Saúde, Coord. da 
Saúde da Mulher e da Criança e do Acqua sobre a Rede Cegonha.

Foto: Francisco Campos / SES

Foto: Francisco Campos / SES

Como forma de lembrar o Dia Mundial de Luta Contra a Aids e reforçar 
as ações de conscientização em dezembro, as unidades sob gestão do 
Instituto aderiram à campanha de prevenção ao HIV.
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Família reencontra parente depois de 20 anos 
a partir de contato no Facebook do Hospital 
Municipal de São Francisco do Sul

“Faltam palavras para agradecer 
ao Hospital e Maternidade Muni-
cipal Nossa Senhora da Graça e 
ao Instituto Acqua por ter nos aju-
dado a encontrá-lo. A solidarieda-
de de vocês e a disponibilidade 
em retornar nosso contato foram 
fundamentais para que pudésse-
mos viver esse momento.” Essa 
foi a forma como Patrícia Souza 
agradeceu a equipe do hospital 
pelas informações que a auxi-
liaram a reencontrar seu tio, Luiz 
Eduardo Wanke, 64 anos, em São 
Francisco do Sul (SC), após quase 
20 anos sem contato com a família.

Moradores da cidade de Varginha 
(MG), a família de Patrícia buscava 
em casas de repousos, hospitais 
e CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) da região catari-
nense pistas sobre o paradeiro do 
tio, com quem perderam contato 
após ele ter sofrido um acidente 
de trabalho em Itapoá (SC). Com 
traumatismo craniano e depois 
de 45 dias em coma induzido, Luiz 
Eduardo perdeu grande parte da 
memória e passou a contar apenas 

com o apoio da esposa, Maria Ce-
cília Lopes.

As pistas obtidas pelos familiares 
de Patrícia indicaram apenas que 
ele morava em São Francisco do 
Sul. O objetivo principal da procu-
ra era promover o reencontro en-
tre ele e a mãe, Augusta Wanke, já 
com 86 anos de idade.

Contato pelo Facebook – Em 
1º de abril, data em que o Acqua 
comemorou seu primeiro ano na 
gestão do Hospital e Maternidade 
Municipal Nossa Senhora da Gra-
ça, Patrícia Souza entrou em con-
tato por meio de mensagem na 
fanpage da unidade no Facebook. 
O texto pedia informações sobre 
o paradeiro de Luiz Eduardo. “No 
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Augusta Wanke (esquerda) veio de Minas 
Gerais para rever o filho desaparecido.

Instituto Acqua faz treinamento 
sobre Classificação de Risco 
para enfermeiros em Cotia
O Instituto Acqua realizou em 14 de abril capacita-
ção para os enfermeiros que atuam no P.A. (Pron-
to Atendimento) São George, em Cotia, sobre o 
tema Classificação de Risco. Cerca de 16 profissio-
nais participaram do treinamento, ministrado por 
Luana Gil, coordenadora de enfermagem da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) Atalaia, unidade 
sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Cotia.

O objetivo da ação foi preparar a equipe para rea-
lizar o procedimento de Acolhimento com Classifi-
cação de Risco, indicado pelo Ministério da Saúde 
também para os Pronto Atendimentos e reforça-
do no ano passado pelo Conselho Municipal. O 
método, que deve ser realizado somente por en-
fermeiros, auxilia os pacientes que necessitam de 
atendimento imediato, classificando-os por cores 
de acordo com a gravidade, potencial de risco. 

“O acolhimento com Classificação de Risco pres-
supõe a agilidade no atendimento a partir da análi-
se do grau de necessidade do paciente, proporcio-
nando atendimento em nível de prioridade e não 
por ordem de chegada”, explicou Luana durante 
a capacitação. Para Renata Santos, enfermeira res-
ponsável técnica pelo P.A. São George, o aumento 
recente na demanda por atendimento na unidade 
exige a aplicação desse conhecimento. “Vamos 
orientar cada vez melhor o fluxo, de forma a aten-
der os pacientes conforme a gravidade do caso, 
o que reduz o tempo para atendimento médico e 
torna mais eficiente o trabalho dos profissionais”, 
disse.

Cerca de 300 pessoas passam por dia pelo Pron-
to Atendimento, aumento detectado em 2016 e 
intensificada, entre outros motivos, pelo recente 
surto de gripe H1N1 no País.

Capacitação envolveu enfermeiros do 
Pronto Atendimento São George.

Instituto Acqua e Prefeitura de Franco da Rocha 
celebram um ano de parceria com evento de 
capacitação de colaboradores
Atividade contou com entrega 
de protocolos; secretária de 
Saúde destacou sucesso de 
projeto realizado em cinco 
unidades prisionais da cidade

Cerca de 50 pessoas participaram 
do evento de comemoração pelo 
primeiro ano de parceria entre o 
Instituto Acqua, Prefeitura Munici-
pal de Franco da Rocha e Gover-
no do Estado, realizado em 22 de 
junho, no Centro Cultural de Fran-
co da Rocha. O encontro também 
marcou a entrega do protocolo 
referente ao rol de procedimentos 
na área da saúde para a popula-
ção privada de liberdade do mu-
nicípio, desenvolvido pelo Acqua.

O evento contou com a presença 
da secretária Municipal de Saú-
de, Lorena de Oliveira, do secre-
tário-adjunto da pasta, Marcelo 
Simões, da diretora de Atenção 
à Saúde do município, Alessan-
dra Miranda, da articuladora de 
Atenção Básica da DRS 1 (Direto-
ria Regional de Saúde), Geisa Lo-
pes Cuevas, e do diretor do CARS 
3 (Centro de Apoio Regional de 
Saúde), Márcio Roberto de Lúcio, 
além do diretor-presidente do Ins-
tituto Acqua, Ronaldo Querodia, e 
de profissionais da equipe técnica 
do projeto.

No local também estavam os cin-
co diretores gerais das unidades 
prisionais atendidas pela parceria: 
Marco Aurélio (Penitenciária 1), 
Heber Rogério dos Santos (Peni-
tenciária 2), José Aparecido (Pe-
nitenciária 3), Eduardo Vilas Boas 
(Centro de Progressão Peniten-

ciária) e Felipe Lisboa (Centro de 
Detenção Provisória). Além deles, 
as diretoras de saúde Alessandra 
Santos (CPP) e Elizangela Freitas 
(Penitenciária 1) também partici-
param do evento.

A plateia, composta por enfermei-
ros, auxiliares de enfermagem, 
dentistas e médicos que realizam 
os atendimentos na área da saú-
de, acompanharam a apresenta-
ção do balanço de atividades dos 
primeiros 12 meses de parceria. 
Entre outras ações, foram realiza-
das 18.028 consultas médicas e 
161.384 procedimentos médicos 
e de enfermagem para 9.551 pes-
soas privadas de liberdade, entre 
fevereiro de 2015 e janeiro deste 
ano.

Lorena de Oliveira ressaltou que 
o momento é comemorado com 
satisfação pelo governo munici-
pal. “Os números nos mostram o 
quanto a gente está no caminho 
certo e como essa parceria tem 
sido positiva e cada vez mais está 
consolidada. Esse é um dia de ale-
gria e satisfação”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Insti-
tuto Acqua, a sintonia entre todos 
os órgãos envolvidos demonstra o 
êxito conquistado pelo projeto até 
aqui. “Atingimos uma média de 
duas consultas médicas por ano 
para cada reeducando do sistema 
prisional, parâmetro já consolida-
do pela Organização Mundial da 
Saúde e pelo Ministério da Saúde, 
o que demonstra a boa atuação 
dos profissionais envolvidos e a 
inclusão e dignidade que conse-

guimos dar à população privada 
de liberdade”, explicou Ronaldo 
Querodia.

Entrega de protocolo – Além 
de apresentar os dados de aten-
dimentos no ano, o Instituto fez 
a entrega de protocolo sobre os 
procedimentos na área da saúde 
do sistema prisional, elaborado 
com base em protocolo utilizado 
pela Secretaria da Administração 
Penitenciária do Governo de São 
Paulo nas unidades do Estado. 
A adequação desse documento 
deu origem a um protocolo que 
apresenta as particularidades dos 
serviços realizados pelo Acqua em 
Franco da Rocha.

A implementação também co-
meçou a ser feita no mesmo dia. 
Os profissionais receberam trei-
namento para a aplicação correta 
das orientações apresentadas no 
material. “Com esse documento 
é possível organizar o atendimen-
to de acordo com a Deliberação 
CIB 62 (Comissão Intergestores 
Bipartite). Sua implementação e 
consolidação se baseiam em fun-
damentos legais da Constituição 
e das demais legislações que fun-
damentam a saúde prisional”, ex-
plicou Paulo Rogério, coordena-
dor administrativo do Acqua em 
Franco da Rocha.

Entre outras vantagens, a adoção 
de protocolos de atendimento 
também auxilia no enfrentamento 
de diversos problemas na assis-
tência e na gestão dos serviços de 
saúde prestados à população pri-
vada de liberdade no Estado.

O diretor-presidente do Acqua, Ronaldo 
Querodia (esquerda), destacou sucesso 

do trabalho na cidade.

Unidade sob gestão do 
Instituto Acqua facilita 
localização de morador da 
cidade que perdeu o contato 
com os familiares

dia 5 de abril recebi a resposta do 
hospital com a notícia de que ha-
via um registro no sistema interno 
da UPA da cidade com o nome 
do meu tio, endereço e telefone”, 
contou emocionada.

Com o número em mãos, Patrícia 
e a irmã falaram com Luiz Eduar-
do. O reencontro entre mãe e filho 
ocorreu em 10 de abril. Chorando 
muito, Luiz Eduardo abraçou Au-
gusta e os demais familiares, em 
um momento que marcou todos 
que estavam ali. “Foi uma mistu-
ra de felicidade, aflição e dúvidas, 
mas, no final, todas as expectativas 
foram superadas pela alegria des-
se momento inesquecível depois 
de tanto tempo de distância”, co-
memorou o irmão José Fernandes.
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Participantes do Universidade Cidadã comemoram 
chegada do projeto em Santo André durante 
primeira aula do curso

Ação social e cinema de graça agitaram bairro 
Anjo da Guarda em São Luís e atraíram cerca de 
130 moradores em Pinheiro

Encontro ajudou alunos aprovados a conhecerem melhor o curso pré-vestibular gratuito 
realizado pelo Instituto Acqua em parceria com a Noctuam Ensino

Com participação de funcionários de cinco unidades sob gestão do Instituto Acqua na Capital, 
em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, atividades incluíram exibições de cinema com 
a participação do Cinesolar

Os alunos selecionados para o 
projeto Universidade Cidadã, re-
alizado pelo Instituto Acqua em 
parceria com a Noctuam Ensino, 
participaram da primeira aula do 
curso pré-vestibular gratuito em 8 
de junho, no Centro Comunitário 
Tamarutaca, em Santo André.

Os candidatos compareceram à 
primeira aula, que foi ministrada 
pela equipe da Noctuam Ensino. 
A meta dos professores é apresen-
tar, até dezembro, os principais te-
mas exigidos em vestibulares e no 
Enem. Além de esclarecer dúvidas 
em relação ao curso, o primeiro 
encontro serviu para os alunos 
falarem sobre suas expectativas e 
objetivos traçados para este ano.

Francisca das Chagas, 54 anos, 
é moradora da Comunidade Ta-
marutaca e está desempregada 
há um ano. Mãe de cinco filhos 
e divorciada, ela comemorou a 
chegada do projeto e vê nele a 
chance de conquistar um diplo-
ma de Ensino Superior. “Quando 
vi a faixa divulgando as inscrições, 
eu já chamei meu filho que mora 

O Instituto Acqua, em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Governo do Maranhão, 
realizou ação social para morado-
res do bairro Anjo da Guarda, em 
São Luís (MA), em 18 de junho. A 
atividade proporcionou à popula-
ção atendimentos de saúde, além 
de oficinas de vídeo e exibição 
de curtas e longa-metragem rea-
lizados pelo Cinesolar, o primeiro 
cinema móvel do país que utiliza 
energia solar.

A ação recebeu centenas de pes-
soas que puderam passar o dia 
todo pelas tendas montadas pró-
ximo à Maternidade Nossa Se-
nhora da Penha, que assim como 
as Maternidades Marly Sarney e 
Benedito Leite e do Centro de 
Referência em Neurodesenvolvi-
mento, Assistência e Reabilitação 
de Crianças (Ninar) – unidades sob 
gestão do Acqua na capital ma-
ranhense – disponibilizaram tes-
tes de glicemia e HIV, aferição de 
pressão arterial, orientações sobre 
aleitamento materno e distribui-
ção de preservativos, além de do-
ação de brinquedos para crianças.

As gestantes também receberam 
informações sobre como adquirir 
o kit do programa Pequeno Ma-
ranhense, distribuído pelo Ninar 
após o parto. O projeto é realiza-
do pelo Instituto em parceria com 
o Governo do Maranhão. Presente 
no local, o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, elogiou o tra-
balho realizado na região. “Atra-
vés dessa iniciativa a comunidade, 

além de aproveitar os serviços de 
saúde, participa de oficinas e mo-
mentos de lazer proporcionados 
pelo Acque e o Cinesolar. Essas 
atividades facilitam o acesso aos 
serviços e levam a gestão para ain-
da mais perto da comunidade”, 
afirmou.

Para o morador do bairro José 
Francisco dos Santos a ação foi 
útil. “Gostei muito do atendimen-
to. Estava voltando do trabalho e 
resolvi passar aqui. Fiz os testes de 
forma rápida, foi muito bom”, dis-
se. Tárcila Garcia está esperando 
seu primeiro filho e avaliou positi-
vamente a ação. “Gostei bastante, 
porque aprendi muita coisa que 
eu não sabia e que vai servir muito 
pra mim, mãe de primeira viagem. 
Achei tudo muito bom”, destacou.

Além dos serviços de saúde, foi 
realizada na ação uma sessão de 
cinema, promovida pelo Cinesolar, 
o primeiro cinema móvel do país 
que utiliza energia solar. O Cine-
solar é realizado pela Brazucah, 
produtora cultural especializada 
em circuitos alternativos de exibi-
ções de filmes brasileiros. Pioneiro 
no Brasil, o projeto foi concebido 
em 2013 e já realizou mais de 200 
sessões, em várias cidades do país 
e algumas em parceria com o Ins-
tituto Acqua. Além de oferecer en-
tretenimento, o projeto leva às co-
munidades debates sobre temas 
relacionados ao meio ambiente, 
saúde e sociedade.

“Faz parte do DNA do Instituto 

comigo. Ele me incentivou muito 
a participar, porque meu sonho é 
fazer uma faculdade de Fisiotera-
pia ou Nutrição, mas não tenho 
condições de pagar”, contou.

As moradoras da região também 
ajudaram a divulgar o Universida-
de Cidadã na comunidade. Janete 
do Santos, 35 anos, é confeiteira 
no Tamarutaca e conheceu a ini-
ciativa por meio de Jucélia Perei-
ra, amiga que auxilia os projetos 
sociais realizados no Centro Co-
munitário. “Estou muito feliz por 
estar nesse curso porque ele vai 
me ajudar a fazer Pedagogia. Eu 
não concluí o Ensino Médio, mas 
já me inscrevi no Enem e vou con-
seguir este ano”, destacou Jane-
te, que é casada e tem um filho de 
10 anos.

Curso gratuito – Lançada em 30 
de maio, a iniciativa do Instituto 
Acqua e da Noctuam Ensino pos-
sibilita que pessoas de todas as 
idades, sem condições de investir 
em um curso particular, participem 
de aulas preparatórias para o in-
gresso em universidades públicas 

e particulares. Além disso, as va-
gas do projeto foram destinadas à 
população de baixa renda, mulhe-
res chefes de família, sem trabalho 
ou com o Ensino Médio completo. 
A seleção dos participantes tam-
bém levou em conta critérios de 
raça e gênero.

As aulas acontecem toda segun-
da, quarta e sexta-feira, das 14h às 
18h, e os participantes têm direito 
a quatro apostilas, com exercícios 
comentados das cinco últimas 
provas do Enem, e acesso à plata-
forma digital Geekie, que contém 
vídeos, simulados, exercícios e au-
las curtas.

Serão ministradas 390 horas presen-
ciais de curso, palestras motivacio-
nais, visitas a universidades, simula-
dos e 300 horas de conteúdo online. 

Mais informações sobre o projeto  
Universidade Cidadã podem ser 
obtidas com o Instituto Acqua, pelos 
telefones (11) 4825-1711 e (11) 4823-
1800, ou com a Noctuam Ensino, 
pelos números (11) 4996-4166 e (11) 
4996-2883.

Ação em São Luís contou com a 
presença do secretário de Estado 

da Saúde, Carlos Lula.

Jovens  assistem a curtas 
- metragens no bairro de 

Santa Luzia.   

Estudantes são beneficiados 
pelo projeto em Santo André.

Acqua sair das unidades de saú-
de onde temos parceria e ter esse 
contato direto com a comunidade. 
Além de ser um importante traba-
lho preventivo, essas ações fazem 
parte da nossa responsabilidade 
social com essa população”, afir-
mou o diretor-presidente do Insti-
tuto Acqua, Ronaldo Querodia.

Atividade em Pinheiro – “Trouxe 
a família toda porque é uma opor-
tunidade de assistir o cinema em 
um espaço aberto. Foi muito bom 
porque vieram várias crianças. To-
mara que isso se repita.” Foi com 
essa satisfação que Maria do Ro-
sário, 54 anos, descreveu as ses-
sões de cinema realizadas em 16 
de junho na Associação dos Mo-
radores do bairro de Santa Luzia, 
em Pinheiro (MA), pelo projeto 
Cinesolar.

Cerca de 130 pessoas, em sua 
maioria crianças, participaram 
das atividades gratuitas levadas 
para a cidade. O público assistiu a 
curtas-metragens brasileiros, que 
permitiram aos organizadores ini-
ciar uma conversa com as crianças 
sobre temas abordados nos fil-
mes, como sustentabilidade, meio 
ambiente e saúde.

Neilde Ribeiro, 58 anos, gostou 
do projeto. Ela estava acompa-
nhada pela neta Safira, de 6 anos. 
“Vim correndo trazer minha neta 
quando soube que estava tendo 
o cinema. Em Pinheiro até tem 
uma sala, mas aqui, ao ar livre, é 
muito mais gostoso”, disse. Es-
pecialmente para o Maranhão, a 
iniciativa contou com parceria do 
Instituto Acqua e da Secretaria de 
Estado da Saúde, como apoiado-
res da ação.
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