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Governo do Maranhão e Instituto
Acqua inauguram centro para
atendimento de casos de
microcefalia
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EDITORIAL

A inauguração do Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de
Crianças (Ninar) de São Luís (MA), agora no mês de
março, traz um momento de reflexão para todos
os envolvidos. A gestão de unidades de Saúde traz
consigo uma séria responsabilidade de oferecer um
trabalho humanizado e de excelência para um público extremamente variado, e com o Ninar, essa responsabilidade toma dimensões ainda maiores, mas
quando o resultado final é positivo a satisfação é da
mesma proporção.
No fim de fevereiro, o Instituto Acqua assumiu o desafio imposto pelo Governo do Maranhão de, em 20
dias, transformar um prédio histórico, mas desativado, em um centro de excelência que atendesse uma
das mazelas que atingem crianças de todo o país
atualmente, a microcefalia e demais enfermidades
que necessitem de neurodesenvolvimento e estimulação precoce.

TRABALHADOR EM FOCO

Desafio aceito, todo um estudo foi realizado, que
contemplou desde a ambiência de cada consultório
e salas de acolhimento, passando pela criação de um
call center e da definição das especialidades a serem implementadas no local. Juntos, Instituto Acqua
e Secretaria de Estado da Saúde passaram então a
colocar em prática o planejamento.

Foram dias muito intensos e até a véspera da inauguração, que aconteceu em 14 de março, as equipes
ainda acertavam detalhes para deixar a unidade impecável, pois a intenção era entregar um espaço realmente diferenciado e que, de fato, acolhesse crianças e seus pais da forma mais confortável, humana e
resolutiva possível.
Findada a inauguração, o sentimento é de satisfação
por ajudar a concretizar um sonho de tantos profissionais envolvidos no projeto e de poder oferecer um
serviço novo a uma população que viaja até centenas
de quilômetros para ser atendida e ter um alento na
recuperação de seus filhos.
Momentos como esse ficam gravados na história de
qualquer pessoa e para uma instituição que há 16
anos atua para oferecer um atendimento de excelência para cada cidadão, um trabalho como esse faz
valer a pena cada gota de suor escorrida no rosto,
que ao final da inauguração se misturaram às lágrimas de satisfação. Sempre vale a pena continuar a
fazer a diferença por um país mais justo e solidário.
Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

Conduta profissional e aparência
no ambiente de trabalho

Verão foi o primeiro sob gestão da Prefeitura Municipal em parceria
com o Instituto Acqua, que assumiu em setembro de 2015
A quantidade de atendimentos
realizados na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) de São Francisco do Sul (SC) nos meses de
novembro, dezembro e janeiro foi
64% maior do que os números registrados na temporada passada.
Sob gestão do Instituto Acqua em
parceria com a Prefeitura Municipal, esta foi a primeira temporada
com o novo gerenciamento.
Em números gerais, a temporada
2015/16 teve 12.051 atendimentos,
sendo 2.674 em novembro, 3.644
em dezembro e 5.733 em janeiro.
No verão 2014/15 foram registrados 7.346 atendimentos; 2.000 em
novembro, 2.110 em dezembro e
3.236 em janeiro.
A UPA funciona durante 24 horas e

realiza serviços que incluem atendimentos de urgência e emergência e de diagnóstico por imagem,
tais como raio-X, exames laboratoriais e eletrocardiograma. Uma
grande quantidade de turistas visitando a cidade foi uma das principais razões para o aumento na
quantidade de atendimentos.
No Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça,
também sob gestão do Instituto
Acqua em parceria com a Prefeitura, a quantidade de atendimentos teve um aumento de cerca de
4,5%.
Responsável pela gestão das unidades, Valderi Ferreira disse que o
importante é que a qualidade no
atendimento foi mantida mesmo

Equipes realizaram trabalhos
preventivos durante o verão

com o aumento na demanda. “A
temporada de verão é um período em que São Francisco do Sul
praticamente triplica sua população e isso é visto no aumento dos
atendimentos realizados. E o mais
importante é passar por esse período com índices de avaliação muito positivas tanto na UPA como no
hospital”, afirmou.

Hospital e UPA fazem 300 atendimentos em
campanha de prevenção no Carnaval

A postura do profissional da área da Saúde também é um indicador da qualidade do atendimento e do serviço prestado à população nas unidades sob gestão do Instituto Acqua. Por isso, redobre a atenção com as
roupas, evite adornos e cuide da forma como você se apresenta no ambiente hospitalar.
Abaixo listamos algumas atitudes para garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança para trabalhadores e pacientes:
É proibido deixar os cabelos (médios ou longos) soltos durante o plantão;
Evite usar anel, pulseira, corrente, tornozeleira, escapulário e brincos de qualquer tamanho;
Prefira calçados fechados, por proporcionarem total proteção da região do calcanhar, dorso (peito),
ponta e laterais do pé;
Não use calçados que não possuam abertura(s) ou furo(s) na parte da frente (bico), calcanhar, laterais e/
ou na parte superior;
Nos postos de trabalho é proibido fumar, manusear lentes de contato, consumir e manter alimentos e
líquidos;
Lembre-se de deixar no local de trabalho os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), roupas e demais ferramentas (como jaleco, avental, estetoscópio e esfigmomanômetro).
As normas de conduta que os profissionais devem seguir transmitem a credibilidade e segurança da instituição, e garantem a saúde e bem-estar dos pacientes.
EXPEDIENTE
Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Rua Laura, 477, Centro, Santo André - Telefone: 11 4823-1800.
Jornalista responsável – Rafael Brito - MTB 55.987
Tiragem: 2.500 exemplares.
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UPA de São Francisco do Sul
teve 64% mais atendimentos do
que na temporada passada
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Valendo a pena

e-mail: comunicacao@institutoacqua.org.br - www.institutoacqua.org.br - facebook.com/InstitutoAcqua - twitter.com/acqua_oficial

Ações levaram profissionais das unidades para contato direto com a população

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Hospital e Maternidade
Municipal Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul (SC),
atenderam cerca de 300 pessoas
na Praia da Saudade em 10 dias de
campanha preventiva durante o
Carnaval, entre 5 e 14 de fevereiro.
A ação incluiu medição de pressão
arterial, testes de glicemia e distribuição de material informativo
com orientações sobre gravidez
na adolescência, prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e alertas para o risco de
dirigir alcoolizado e sem capacete,
no caso de motociclistas.
Cerca de 10 profissionais das duas

unidades atuaram nas ações da
campanha, que teve como objetivo conscientizar a população
para temas que se destacam nesta
época do ano por conta dos festejos. Durante o período, a equipe fez 294 aferições de pressão e
272 exames de glicemia, além de
distribuir cerca de 3.000 panfletos
e 300 preservativos para pessoas
que circularam próximo à tenda
montada para centralizar os trabalhos.
A campanha de Carnaval teve
como tema “A vida é sua maior
folia” e abordou histórias dramatizadas de pessoas que perderam filhos em acidentes de trânsito, seja

pelo uso de bebida alcoólica ou
pela ausência de capacete ao pilotar uma motocicleta, e de pessoas
que sofrem com Aids ou gravidez
não planejada.
Combate à dengue – Outra ação
realizada pelo Hospital Nossa Senhora da Graça envolveu o combate aos focos de transmissão da
dengue em São Francisco do Sul.
A atividade envolveu 13 profissionais da unidade e representantes
da Secretaria Municipal de Saúde e
das Forças Armadas, em 13 de fevereiro, dia em que o governo federal promoveu mobilização nacional
contra o mosquito Aedes Aegytpi
em 353 municípios do país.
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Período foi marcado por avanços no atendimento, palestras e consulta domiciliar
Em quatro anos de parceria com o
Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo),
em São Bernardo do Campo, o Instituto Acqua realizou 237.208 consultas aos 21 mil beneficiários que
utilizam os serviços do Ambulatório
de Especialidades. Nesse período
também foram registrados 42.835
exames, sendo 23.780 ultrassonografias, 7.830 exames cardiológicos
e 11.225 exames diversos
Desde 2011 os profissionais do
Acqua realizaram todos os procedimentos ambulatoriais no Imasf,
como consultas e exames, além de
9.630 cirurgias de pequeno porte.
Em um mesmo espaço foram disponibilizados atendimentos em 33 especialidades médicas, como clínica
geral, dermatologia, oftalmologia,
cardiologia, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, cirúrgica plástica, ginecologia e urologia
clinica e cirúrgica, entre outros. Além
disso, sete especialidades multiprofissionais também foram criadas no
período, com destaque para as áreas de psiquiatria, psicologia e fisioterapia.
Pilar de atuação do Acqua, o uso
responsável dos recursos do Imasf
exigiu formação de equipe técnica
de auditoria, composta por médi-

No ambulatório foram disponibilizados
atendimentos para 33 especialidades

cos e enfermeiros, que avaliavam as
contas apresentadas pelos hospitais
credenciados. O trabalho deles gerou economia média de cerca de R$
1,8 milhão por ano ao Ambulatório.
Em quatro anos, o Instituto investiu
em campanhas de prevenção de
câncer de colo de útero e de vacinação, bem como na formação de grupos de apoio para ampliar as ações
entre os beneficiários, como grupos
com atendimento para casos de
depressão, dependência química,
obesidade infantil, planejamento familiar, obesidade e outros.
Entre outros avanços, o Acqua promoveu no período palestras com
nutricionistas, fisioterapeutas e
psicólogos do ambulatório sobre
temas como alimentação infantil,
terceira idade, qualidade de vida e

Instituto Acqua realiza
palestras preventivas
contra a dengue em
unidades prisionais
de Franco da Rocha
Os profissionais do Instituto Acqua
que atuam em cinco unidades prisionais de Franco da Rocha ministraram palestras sobre prevenção
contra a dengue para a população
privada de liberdade nessas penitenciárias ao longo de janeiro. As
atividades envolveram orientações
aos reeducandos e busca por locais com água parada, propícios
para a reprodução do mosquito.
O aumento de casos de doenças
transmitidas pelo Aedes Aegypti
no país, como dengue, chikungunya e zika vírus, motivou a equi04

pe de saúde
do
A c q u a
a levar informações por meio de
palestras educativas. “Essas atividades têm trazido benefícios para
os reeducandos e também são de
grande valia para os profissionais,
pois isso permite aperfeiçoar o
trabalho que já desenvolvemos
nas unidades”, comentou Priscila
Fernanda, coordenadora técnica
do Instituto Acqua em Franco da
Rocha.
Além das palestras contra a den-

postura correta, por exemplo, além
de curso para gestantes, realizado
semanalmente e de forma gratuita
no Ambulatório de Especialidades.
A iniciativa abordou temas que envolvem desde o período da gravidez
até o pós-parto, esclareceu dúvidas
e estimulou o debate e a troca de
conhecimento durante seis encontros.
Outros pontos fortes do trabalho
desenvolvido são o projeto Saúde
com Movimento, com atividade física, exercícios funcionais e pilates
para aproximadamente 80 pessoas,
recomendado inclusive durante as
consultas médicas, e o programa
Imasf em Casa, com 569 pacientes
atendidos em casa por equipe multiprofissional de acordo com seu estado de saúde, e que gerou cerca de
100 mil procedimentos médicos.
Palestras tratam
sobre diferentes
temas com
reeducandos

gue, foram ministradas outras 18,
no primeiro mês deste ano e nas
cinco penitenciárias da cidade,
sobre temas como higiene bucal,
diabetes, tuberculose, hábitos alimentares saudáveis e prevenção
de DST/HIV (Doenças Sexualmente Transmissíveis). O Instituto Acqua realiza atendimentos na área
da Saúde para cerca de 9,6 mil
reeducandos por meio de parceria
com a Prefeitura Municipal desde
fevereiro de 2015.
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Hospital Regional da Baixada Maranhense faz mais
de 4 mil consultas em 90 dias sob gestão do Acqua

Instituto Acqua realiza 237 mil consultas
em quatro anos de parceria com o Imasf

Hospital é referência para
cerca de 600 mil pessoas de
34 municípios

Unidade também realizou 709 cirurgias entre setembro e dezembro; Instituto assumiu
administração em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão
Inaugurado em 28 de setembro
para absorver a demanda por tratamento de alta complexidade na
região da Baixada Maranhense,
o Hospital Regional Dr. Jackson
Lago, em Pinheiro (MA), realizou
4.584 consultas médicas nos primeiros 90 dias sob administração
do Instituto Acqua em parceria
com a Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão.

(801), oftalmologia (731) e cirurgia
geral (581). Os atendimentos de ortopedia e traumatologia devem-se,
entre outros fatores, ao tratamento
de pacientes com problemas na coluna e articulações e aos acidentes
com motocicletas que circulam não
apenas em Pinheiro, mas também
em cidades vizinhas. A unidade beneficia mais de 600 mil pessoas que
vivem em 34 municípios.

Entre as especialidades do setor
ambulatorial mais procuradas no
período estão ortopedia e traumatologia (1.461), clínica médica

Também foram registradas 709 cirurgias entre setembro e dezembro
de 2015, com destaque para procedimentos de oftalmologia, com

285 intervenções, e de ortopedia,
que totalizou 225 cirurgias. Um dos
responsáveis por esse resultado foi
o mutirão de cirurgias oftalmológicas, nas modalidades de catarata
e pterígio, realizado em setembro
para marcar a inauguração do hospital.
Desde que iniciou os atendimentos, o Hospital Dr. Jackson Lago
apresentou crescimento constante
no número de cirurgias, ao passar
de 20 procedimentos em setembro
para 254 no último mês do ano passado.

Sistema para controle de medicamentos agiliza
reabastecimento de estoque da UPA em Cotia
A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cotia (SP), sob gerenciamento do Instituto Acqua em
parceria com a Prefeitura Municipal, implantou sistema informatizado para o setor de farmácia em
janeiro. Com a chegada da nova
ferramenta, é possível controlar o
estoque de forma mais adequada,
além de agilizar a identificação e
compra dos medicamentos mais
utilizados pelos pacientes na unidade.
Outra vantagem com a chegada
do sistema é a gestão dos recursos, pois o equipamento otimiza
o tempo da equipe com a contagem de produtos e reduz os gastos ao evitar perdas com medicamentos que já atingiram o prazo
de validade. “Hoje conseguimos
extrair dados e estatísticas de
utilização interna de medicamentos por cada setor e também de
dispensação externa, o que evita

faltas ou excessos”,
explicou
Renata
Martins, enfermeira
responsável técnica
da UPA.
Atualizado em tempo real, o sistema
organiza o estoque
em ordem crescente de validade, o
que também possibilita
eventuais
trocas com outras
unidades para evitar
desperdícios.
Dessa forma, o paciente tem facilidade para encontrar na UPA o
medicamento receitado na consulta e os que ele utiliza com mais
frequência durante o tratamento.
Desde que assumiu a gestão da
Unidade de Pronto Atendimento
em Cotia, o Instituto Acqua investe em tecnologia não apenas pela

Além de palestra, também houve
encaminhamento para exames

Profissionais adequaram fluxo
da farmácia com novo sistema

economicidade, mas para facilitar
o atendimento à população da região. Entre outros avanços, o Acqua já instalou o Laboratório de
Urgências, responsável por cerca
de 4.500 exames mensalmente, e
conta com equipamento de raio-X
digital. Ambos aceleram as consultas, a realização e entrega de
exames e o atendimento médico.
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Pais comemoram
inauguração de
Centro de Referência
para crianças
com microcefalia
e doenças
neurológicas

Espaço é pioneiro no Estado e, com equipe
multiprofissional, terá ainda um centro de estudos
Inaugurado em 14 de março pelo governador Flávio Dino, o Centro de Referência em Neurodesenvolvimento,
Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), em São Luís (MA), oferece
tratamento especializado às crianças
com microcefalia. A iniciativa, pioneira no Maranhão e gerenciada pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES)
em parceria com o Instituto Acqua,
dispõe de equipes multidisciplinares
e espaços adequados para atendimento e reabilitação.
A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre
as quais o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior, e o deputado
Othelino Neto, além do secretário de
Estado de Saúde, Marcos Pacheco,
e do diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia.
O Ninar atenderá casos de microcefalia que surgirem por problemas
neurológicos e por Zika vírus. Atualmente, o Estado tem 200 casos notificados de microcefalia, dentre os
quais cerca de 10 a 15% já comprova-

damente relacionados ao Zika vírus.
“O centro de referência vai cumprir
um papel de assistência, de formação de uma rede envolvendo outras
unidades de saúde no interior do
Estado, e também como centro de
pesquisa, para que, a partir dos casos aqui acompanhados, tenhamos
a produção de informações, dados
e conhecimento. É um passo muito
importante para que essas crianças,
seus pais e suas mães possam ter
o cuidado necessário para desenvolver todas as suas capacidades,
potencialidades e viver com dignidade”, afirmou o governador.
Estrutura – A unidade tem 35 profissionais de saúde da rede estadual que oferecem tratamentos
especializados às crianças com problemas de neurodesenvolvimento, e, entre eles, a microcefalia. O
corpo clínico do centro é formado
por pediatras, neuropediatras, oftalmologistas e geneticistas, além
de equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, enfermeiros,

Profissionais da saúde destacam avanço no
tratamento de doenças neurológicas com Ninar

fonoaudiólogos, assistentes sociais,
psicopedagogos e terapeutas ocupacionais.
O Ninar possui oito consultórios e
duas salas de acolhimento, além
de quatro espaços para reabilitação em fisioterapia, fonoaudiologia
e terapia ocupacional. Exames de
apoio diagnóstico como análises
clínicas, ultrassonografia, entre outros, estão somados a uma área disponibilizada a grupos de pesquisas
científicas sobre doenças neurológicas, criado por meio da parceria
do Governo com instituições de
ensino superior do Maranhão e de
São Paulo.
Com a abertura do Ninar, atendimentos que já eram prestados pelo
governo às crianças com microcefalia em vários locais foram integrados em um único espaço, para
maior facilidade de acesso e comodidade às crianças e suas famílias.
O diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia, destaOs profissionais da área da saúde
destacaram a importância do Governo do Estado e o Instituto Acqua
abrirem um espaço que oferece o tratamento necessário às crianças com
doenças neurológicas no Maranhão,
incluindo o tratamento para os casos
de microcefalia.
“Nossa luta é antiga por um espaço
como este, anterior ao surto de Zika
vírus no país. A inauguração do Ninar
nos traz um sentimento de felicidade,
contentamento e motivação. Aqui iremos desenvolver um trabalho muito
importante para essas crianças, tanto os casos de microcefalia pelo Zika
vírus ou não”, afirmou Jucélia Ganz,
neuropediatra e uma das coordenadoras do Ninar.
Jucélia lembra que ao longo dos mais
de dez anos de trabalho em unidades
de saúde do Estado, os profissionais
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Governo do Maranhão e
Instituto Acqua inauguram
centro de referência em
neurodesenvolvimento e
atendimento a casos de
microcefalia
cou a importância da nova unidade
para a população maranhense. “O
Ninar é um espaço que foi concebido para oferecer um tratamento
adequado às crianças e seus familiares. Desde a ambiência do local
até as especialidades atendidas,
tudo foi pensado pelos profissionais do Governo do Maranhão para
ser um local humanizado e que permita o atendimento e estudos de
casos para todo o Estado.”
Atendimento – O Ninar funciona
das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Oito profissionais farão o
atendimento telefônico pelo serviço de Call Center disponibilizado,
por meio dos telefones (98) 32326635 e 3232-6566 (que também
aceitará ligações a cobrar). Profissionais de saúde de todos os hospitais do Maranhão poderão marcar consultas para as crianças. Além
dos serviços de agendamento, o
Call Center será um canal aberto
para troca de informação de todos
os procedimentos, atendimento e
encaminhamento.
sempre solicitaram às antigas gestões
um espaço destinado ao tratamento
de doenças ligadas ao neurodesenvolvimento para as crianças maranhenses. “Além do tratamento para
microcefalia, também atenderemos
bebês prematuros com paralisia cerebral, síndromes genéticas e malformações congênitas, ou seja, qualquer
criança com problemas neurológicos
terá atendimento aqui”, afirmou.
Para Patrícia Souza, neuropediatra
que integra a equipe de especialistas, a abertura do centro também representa uma forma de acolhimento
aos pais das crianças com problemas
neurológicos. “Estamos aqui também
para dizer aos pais que eles não estão
sozinhos, que existem profissionais
dispostos a cuidar dos bebês. O Brasil é carente de centros especializados
em doenças neurológicas e, com a
vinda do Zika vírus, a situação agra-

A história da dona de casa Bianca
Muniz é muito parecida com a de
várias mães que têm a ligação entre a infecção pelo vírus Zika e casos
suspeitos de bebês nascidos com
microcefalia no Brasil. Mãe do pequeno Artur, de quatro meses, ela
agora leva o filho para fazer tratamento no Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento e Reabilitação de Crianças (Ninar), em São Luís
(MA), inaugurado pelo Governo do
Estado do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde, e o
Instituto Acqua.
Bianca teve Zika vírus quando estava no segundo mês de gestação, e
só constatou que o filho nasceu com
má formação do cérebro após o nascimento. Em tratamento no Ninar, o
pequeno Artur recebeu a visita do
governador Flávio Dino. Para Bianca, a maioria das mães que possuem
crianças nessa situação não têm
condições de pagar um tratamento
particular, e o Ninar vem justamente dar a assistência específica para
esses bebês. “Antes ele não fazia,
porque nem todas as mães têm a
oportunidade de conseguir fazer um
tratamento particular, que é o que
nossos bebês precisam, da estimulação sempre”, relatou a mãe.

O Centro de Referência vai atuar
em três dimensões: cuidado no tratamento de crianças e acolhimento
das famílias; capacitação aos demais
profissionais do Estado, tornando-os
multiplicadores de conhecimentos;
e pesquisa sobre microcefalia e demais doenças neurológicas.
Acompanhamento – Ricardo Moraes
Costa saiu da cidade de Dom Pedro
para levar seu filho para tratamento
no Ninar. Para ele, a inauguração do
Centro é fundamental para a terapia
de crianças com microcefalia, sobretudo as oriundas do interior do Estado. “Era meio complicado porque a
gente é do interior e antes desse espaço a gente não fazia acompanhamento. Na nossa cidade não tem nenhum tipo de profissional que pode
acatar essa situação dele”, explicou.
A coordenadora do Ninar, Jucélia
Ganz, explicou que o atendimento
aos pais também é área de atuação
do Centro. “Nós idealizamos esse
atendimento especial desde a maternidade, que é o momento de choque, e a partir daí eles vão ter todo
o seguimento, a criança com o atendimento especializado e os pais com
suporte de psicoterapia e de terapia
de grupo”, frisou.

vou muito. A iniciativa do Governo do
Estado e da Secretaria de Estado da
Saúde demonstra a preocupação no
cuidar de todas as crianças e conhecer as particularidades de cada uma”,
destacou a neuropediatra.
A enfermeira e supervisora do Ninar,
Cristine Correa, que atua há mais de
15 anos nos cuidados com crianças,
considera a chegada do Ninar um
avanço no tratamento de doenças
neurológicas. “Já trabalhei em vários
hospitais desde que me formei, mas
nunca tinha visto um espaço amplo e
que congregue diversas especialidades médicas para crianças portadoras
de doenças neurológicas como o Ninar. Desde exames até o desenvolvimento psicomotor e psicossocial dos
bebês são realizados aqui. As mães
ficam mais tranquilas por saberem
que terão o que há de melhor no tratamento de seus filhos”, detalhou.
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ACQUA SAÚDE

Evento realizado em parceria
que incluiu universidades
Mackenzie e Uniceuma
discutiu novos protocolos e
estudos sobre a doença
O Governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), promoveu, em 12 de
março, o “Seminário de Microcefalia: assistência multiprofissional,
neurodesenvolvimento e pesquisa”, no auditório Josué Montello
da Universidade Ceuma, em São
Luís (MA).

deverão, agora, ser repassadas a
todos os demais profissionais do
Maranhão.

O objetivo do evento foi promover uma atualização de conhecimentos sobre protocolos de atendimento, novos parâmetros do
Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde (OMS),
além de debater pesquisas científicas recentes sobre o tratamento
aplicado aos bebês com microcefalia. Cerca de 200 profissionais de
saúde do Maranhão que atuam no
tratamento à microcefalia participaram do seminário.

Programação – Foram nove discussões, entre palestras e mesas
de debate, que abrangeram desde o conhecimento atual sobre o
Zika vírus, considerações gerais e
primeiras manifestações clínicas
que levaram à microcefalia e estudos genéticos sobre a doença,
até os tratamentos neuropediátricos e neuropsicológicos, além das
estratégias voltadas para a estimulação precoce e cognitiva dos
bebês.

O secretário de Estado da Saúde,
Marcos Pacheco, classificou o encontro como um movimento de
todos os profissionais de saúde
que integram a rede de saúde pública, juntamente com o Governo,
para uma unificação de ideias e
tratamentos destinados aos bebês
com microcefalia. As informações

Para a coordenadora do seminário, Jucélia Ganz, a realização do
evento é um avanço para os atendimentos de microcefalia no Maranhão. “O seminário foi uma convocação para que os profissionais
se atualizem sobre o Zika vírus,
aliados à pesquisa científica, para
que só assim possamos propor-

ACONTECEU NO ACQUA

A primeira aula do curso de gestantes da Maternidade Marly Sarney,
em São Luís (MA), foi realizada em 27 de janeiro e contou com 48
participantes.

O Hospital Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), empossou em
dezembro a sua 1ª Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
e em janeiro realizou capacitação para profissionais de vários setores.

Em janeiro, o Educa Geral levou atividade de contação de histórias
para 42 crianças da instituição Lar de Maria no CESA Vila Floresta, em
Santo André (SP).

O Hospital Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul (SC), formou em 18 de março a primeira turma de 2016 do curso de gestantes.

A primeira aula do ano do Clube de Jardinagem, em 29 de janeiro,
ensinou a criar um arranjo com batatas e foi tema de reportagem do
Diário do Grande ABC TV.

Alunos do projeto Teia Verde participaram de oficina de kokedama
(arranjo de planta feito de musgo), em 5 de fevereiro, em praça de
Santo André (SP).

No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, os profissionais da
Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), levaram uma rosa para
as pacientes internadas.

A inauguração do Ninar, em março, foi tema de reportagens em várias
mídias de todo o país.

Em 27 de janeiro a Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís
(MA), realizou palestra sobre reanimação neonatal para os pediatras
que atuam na unidade.

Durante o Carnaval, o Instituto Acqua promoveu campanha de conscientização para o consumo moderado de álcool e uso de preservativos, em mídias sociais e em alguns projetos.

INSTITUTO ACQUA

Governo do Maranhão e Instituto Acqua reúnem
cerca de 200 profissionais em seminário sobre
microcefalia

Diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo
Querodia (centro), e secretário Marcos Pacheco
participaram da abertura do seminário

cionar atendimentos completos e
eficazes”, explicou.
Na ocasião, foi lançado o “Manual de identificação e acompanhamento intrahospitalar dos casos
de microcefalia e referenciamento
ao seguimento para estimulação
precoce”, unificando as informações de todos os procedimentos,
protocolos e tratamentos destinados às crianças com microcefalia.
Parcerias – O seminário foi realizado pelo Governo do Estado,
por meio da secretaria de Estado
da Saúde (SES), em parceria com
o Conselho Regional de Medicina
do Maranhão (CRM-MA), Instituto
Acqua, Associação Brasileira de
Neurologia e Psiquiatria Infantil
e Profissões Afins do Maranhão
(Abenepi-MA), Sociedade de
Pediatria e Puericultura do Maranhão, Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Universidade Ceuma.

Profissionais do Instituto Acqua no Maranhão
realizam combate ao mosquito Aedes Aegypti
O Instituto Acqua realizou em 4 de
fevereiro mobilização nas unidades
sob sua gestão no Estado do Maranhão com o objetivo de combater
o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e
zika. Os profissionais fizeram busca e eliminação de criadouros do
mosquito no Complexo Hospitalar
Materno-Infantil Juvêncio Mattos
e nas Maternidades Marly Sarney,
Benedito Leite e Nossa Senhora
da Penha, em São Luís, além do
Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro.
O foco da ação foi nos locais em
que a fêmea do inseto deposita
seus ovos, como vasos de plan08

tas, bebedouros, lixeiras e ralos de
banheiros e copas, entre outros. A
busca aconteceu em horários variados ao longo do dia, de forma
a não comprometer o atendimento
ao público nas unidades.
O esforço no combate ao mosquito chega no momento em que o
país registra 583 casos confirmados de bebês com microcefalia,
67 dos quais têm relação comprovada com o zika vírus, conforme
boletim divulgado pelo Ministério
da Saúde. A mobilização seguiu
orientação do Ministério da Saúde,
que pediu aos servidores e colaboradores do SUS (Sistema Único
de Saúde) que realizassem ações
como essa em todo o país no dia 4.

Trabalhadores eliminaram
possíveis focos de dengue
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ACQUA SUSTENTÁVEL

Atividades de recreação levam 7 mil
crianças aos CESAs nas férias

Projeto ofereceu capacitação
para jovens de 8 a 17 anos

Iniciativa oferece aulas
gratuitas de skate e noções de
cidadania ao longo de um ano
O projeto Skatescola – Superando
Obstáculos encerrou seu ano de
atividades em 12 de janeiro com
aula magna na Pista Municipal Sandro Dias, em Rio Grande da Serra.
O evento reuniu os participantes
do projeto e visitantes, que praticaram o esporte e aprenderam diversas técnicas de fotografia para o
registro de manobras com skate. O
evento foi gratuito e atraiu moradores da região.
Iniciativa da empresa Solvay Indupa realizada pelo Instituto Acqua
em parceria com a Prefeitura de
Rio Grande da Serra desde 1º de
fevereiro de 2015, o Skatescola foi
idealizado pelo skatista profissional André Cywinski, que ministrou
a última aula e orientou pequenos
grupos de alunos quanto ao uso de
máquinas e celulares para fotografar enquanto outros participantes
recebiam instruções e praticavam
o esporte na pista.
“O objetivo principal deste projeto é iniciação na prática esportiva
de skateboard, além de oferecer
acompanhamento de educadores

Atividades foram levadas para
os 11 CESAs de Santo André

sociais para desenvolver noções de
cidadania, qualidade de vida e promoção à saúde”, explicou Cywinski,
que destacou também a importância de outras atividades realizadas
ao longo do ano, como alongamento, técnicas de quedas e preparação nutricional. “Introduzimos
desde as primeiras noções, como
o simples aprendizado da postura
correta sobre o skate, até os primeiros movimentos de impulso e aquisição de velocidade”, disse.
Gratuitas e realizadas sempre no
contraturno escolar, as aulas capacitaram cerca de 80 jovens, moradores de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Paranapiacaba, com
idades entre 8 e 17 anos. A Pista
Municipal Sandro Dias foi revitalizada com grafites dos renomados
artistas plásticos paulistas Chivitz e
Minhau, além de grafiteiros locais,
para receber as atividades do Ska-

tescola.
Cauã Guerreiro, morador de Rio
Grande da Serra e um dos alunos,
curtiu a experiência e disse que o
skate já se tornou seu passatempo preferido. “Eu já andava com o
meu irmão, mas quando comecei a
ver as manobras na televisão, decidi
aprender de verdade”, contou. Ele
tem 11 anos e foi um dos participantes frequentes das aulas abertas
e dos dois campeonatos internos
realizados pelo projeto.
“Sem dúvida o Skatescola foi uma
experiência sem igual para esses
jovens, pois os fez desenvolver um
senso crítico e responsável, além, é
claro, dos benefícios físicos da prática esportiva”, finalizou Cywinski. O
projeto contou com o patrocínio da
Solvay com base na Lei Paulista de
Incentivo ao Esporte (PIE), do governo estadual.

Teia Verde encerra segunda fase e abre inscrições para
moradores do Conjunto Prestes Maia em Santo André
O Instituto Acqua encerrou em 4 de março a segunda
etapa do projeto Teia Verde, realizado com os
moradores do Parque Erasmo Assunção, em Santo
André. O término da iniciativa na região foi marcada
por um evento de formatura dos 10 participantes dessa
fase capacitados como agentes de transformação
após receberem aulas de jardinagem e paisagismo
ao longo de quatro meses.

melhor como utilizar cada espécie de planta. “A
gente começa a ver as coisas com outro olhar, abre
a cabeça para coisas novas. Também percebemos
o que nós podemos fazer para melhorar as
praças daqui”, comentou. Ela destacou a relação
interpessoal como outro ponto forte do curso. “O
contato com as pessoas, esse trabalho em grupo,
me ajudou muito a fazer as atividades”, disse.

Realizado pelo Acqua com patrocínio da Petrobras
e apoio da Prefeitura Municipal de Santo André, o
Teia Verde proporcionou contato com técnicas de
jardinagem e visitas monitoradas, além de palestras
e oficinas ministradas por profissionais convidados
na ACCSA (Associação de Construção Comunitária
de Santo André). A iniciativa agora segue para o
Conjunto Prestes Maia, também em Santo André.

Terceira etapa – A aula inaugural da terceira fase
do Teia Verde foi realizada em 11 de março na
Associação de Moradores do Prestes Maia, que fica
na Rua Jacarandá Branco, 123, na Vila Aquilino. O
local já recebe as atividades do projeto de segunda,
quarta e sexta-feira, das 9h às 12h. As inscrições
continuam abertas e podem ser feitas na própria
associação. Com aulas gratuitas e três vezes por
semana, o curso conta com carga horária de 156
horas e turmas com 25 vagas. Mais informações
podem ser obtidas com o Instituto Acqua pelo
telefone 4825-1711.

Eliane Conceição, uma das alunas do Teia Verde,
disse que já mexia com jardinagem antes, mas só
depois de participar das oficinas começou a entender
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Skatescola encerra
ciclo de um ano de
projeto para jovens
em Rio Grande da
Serra

Brincadeiras, contação de histórias e oficinas realizadas pelo projeto Educa Geral levaram diversão
para moradores em Santo André
Cerca de 7 mil crianças participaram das brincadeiras e atividades
de recreação gratuitas oferecidas
pelo projeto Educa Geral, entre
9 e 24 de janeiro, nos 11 CESAs
(Centros Educacionais de Santo
André). Iniciativa do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação de Santo
André (SP), o Educa Geral leva
ações recreativas no período de
férias escolares para os moradores
de bairros próximos às unidades
de ensino.
Além da equipe que já atua no
projeto, 23 monitores foram es-

pecialmente contratados para realizar as atividades nesse período.
A programação em cada CESA
incluiu brincadeiras no tobogã
e futebol de sabão, contação de
histórias, oficinas para confecção
de pipa e brincadeiras com peão,
taco e jogos de tabuleiro, entre
outras.
“O projeto, na sua quinta edição,
foi um sucesso, pois permitiu estreitar as relações da comunidade
com os CESAs, garantindo diversão de qualidade para crianças e
familiares”, explicou Mariza Labrada, coordenadora do projeto.

Para ela, ao proporcionar mais
uma opção de lazer, o projeto reforça a integração e convivência
em grupo entre as crianças, o que
facilita as relações interpessoais e
contribui com o desenvolvimento
delas.
A próxima série de atividades está
programada para julho. As 11 unidades dos CESAs ficam nos bairros Parque Andreense, Cata Preta,
Jardim Santo Alberto, Jardim Santo André, Parque Erasmo Assunção, Parque Novo Oratório, Vila
Floresta, Vila Humaitá, Vila Linda,
Vila Palmares e Vila Sá.

Instituto Acqua realiza Encontro de Gestores entre
os representantes de seus diversos projetos
O Instituto Acqua realizou, em dezembro, um encontro entre seus
vários projetos para apresentações
de balanço das ações em 2015 e as
perspectivas para 2016. O 1º Encontro de Gestores do Instituto Acqua
reuniu representantes dos projetos
em São Luís (MA), Pinheiro (MA),
São Francisco do Sul (SC), Cotia,
São Bernardo do Campo, Franco
da Rocha, Santo André e Rio Grande da Serra, todos em São Paulo.
O evento foi uma oportunidade
para que os representantes dos
projetos conhecessem as particularidades dos demais locais e para
uma integração entre todas as unidades. As dificuldades de cada um
e as alternativas conseguidas para
solucionar estes problemas, serviram para a troca de informações
entre as diferentes localidades, que
têm cada um suas especificidades.
Dividido em três dias de atividades,
o encontro teve, no primeiro dia,
uma discussão sobre os protocolos

Encontro discutiu novos protocolos de
gestão e permitiu troca de experiências

de trabalho implementados pela
direção do Instituto para prestação
de contas e gestão financeira, entre
outras ações. Em seguida, os profissionais instalados na matriz, em
Santo André, falaram sobre o ritmo
de trabalho e a relação com os demais projetos.
Nos demais dias, cada projeto fez
sua apresentação, destacando números de atendimentos, os investimentos em recursos humanos e
financeiros para esta gestão e os
resultados conseguidos com este
trabalho. As perspectivas para 2016

foram discutidas em conjunto pelos
cerca de 40 colaboradores reunidos.
O diretor-presidente do Instituto,
Ronaldo Querodia, avaliou como
muito positiva a ação. “Foi importante pra que as pessoas trocassem experiências e tivessem
uma dimensão maior do tamanho
dos projetos do Acqua atualmente. Às vezes, ficamos focados no
dia a dia e acabamos não tendo
uma visão geral; foi, sem dúvida,
um encontro enriquecedor para
todos.”
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