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Instituto Acqua completa 
três anos de parceria com 
Governo do Maranhão

E D I Ç Ã O  C O M E M O R A T I V A

Sorrir se torna 
modelo de 
serviço público 
em saúde bucal

Show marca 
comemoração 
dos 19 anos do 
Acqua
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cuidar de pessoas e desenvolver 
os ambientes onde atuamos.

Com esse DNA definido, cresce-
mos e passamos de ONG (Orga-
nização Não Governamental) para 
Oscip (Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público), em 
2003, e então saltamos para nos 
tornar uma OSS (Organização So-
cial de Saúde) referência na ges-
tão de projetos na área da saúde. 
Qualificamos profissionais, amplia-
mos parcerias e expandimos os 
horizontes para abraçar projetos 
em diversas áreas: Cultura, Educa-
ção, Habitação, Meio Ambiente.

Chegamos em 2018 com a respon-
sabilidade de fazer com que 3.500 
profissionais sob nossos cuidados 
tornem o desfecho de incontáveis 
histórias em razões para acreditar 
que é possível oferecer uma saúde 
pública de qualidade no País. Nes-
ses 19 anos, comemoramos com 
centenas de milhares de pessoas 
atendidas por funcionários do Ins-
tituto Acqua o triunfo da humani-
zação no atendimento, do parto 
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Ao olhar em retrospectiva, é pos-
sível perceber como a trajetória 
do Instituto Acqua ao longo de 19 
anos tem sido marcada por uma 
atuação junto à sociedade. Des-
de o início da nossa história, em 
1999, o Instituto priorizou desen-
volver projetos socioambientais e 
de qualidade urbana que alçaram 
o Acqua para uma posição de des-
taque no Terceiro Setor. Sempre 
colocamos o bem-estar da comu-
nidade no centro de todas as ini-
ciativas.

A atuação ao lado da sociedade 
civil contou com a participação em 
conselhos de políticas públicas e 
auxílio na implementação de pro-
gramas de erradicação da dengue 
em municípios do Grande ABC 
Paulista, por exemplo. Com o tem-
po, também atuamos diretamente 
em todo um sistema de Educação, 
fizemos o acompanhamento social 
na concepção de unidades habita-
cionais populares e revitalizamos 
diversas áreas verdes, entre outras 
ações – todas elas indicavam que 
a natureza da nossa missão seria 

A celebração de uma história em favor 
da sociedade

Instituto Acqua consolida atuação junto à 
comunidade em 19 anos de história
Com trajetória marcada por projetos em diversas áreas, Acqua comemorou aniversário com 
apresentação gratuita para a população em Santo André (SP)

O Instituto Acqua completou, em 
1º de maio, 19 anos de atuação na 
gestão de projetos nas áreas da 
Saúde, Educação, Meio Ambien-
te, Cultura, Cidadania e Esportes, 
entre outras. Ao longo desse pe-
ríodo, o Instituto construiu uma 
história junto à comunidade e se 
notabilizou por ampliar o desen-
volvimento dos locais onde atua. 
A trajetória do Acqua é marcada 
pela luta em favor do fortaleci-
mento da sociedade por meio de 
iniciativas que promovem o bem-
-estar e a qualidade dos serviços 
públicos.

Com essa perspectiva, o Instituto 
trabalha em parceria com os se-
tores público e privado, universi-
dades, outras organizações não 
governamentais e Conselhos de 
Políticas Públicas no desenvolvi-
mento e implementação de diver-
sos projetos.

As comemorações pelos 19 anos 
de fundação do Instituto foram 

marcadas por evento que reuniu 
artistas consagrados no cená-
rio musical brasileiro na sede do 
Acqua, em Santo André (SP), em 
5 de maio. O local recebeu um 
show especial de Juçara Marçal, 
Suzana Salles e Kiko Dinucci vol-
tado ao repertório do composi-
tor Itamar Assumpção, além de 
apresentação de Carlinhos Garoa 
e banda. O espaço teve sua capa-
cidade máxima atingida.

“Celebramos nosso 19º ano com 
muita satisfação, porque o traba-
lho realizado por meio de diversas 
parcerias celebradas até aqui pos-
sibilita que mais pessoas tenham 
qualidade de vida e atendimento 
de saúde digno, bem como aces-
so à educação de qualidade e ca-
pacitação para entrar no mercado 
de trabalho, por exemplo. Esta-
mos no caminho certo e vamos 
continuar atuando em benefício 
da sociedade. Com esse objeti-
vo, também passamos a ofertar 
atividades culturais e que estimu-

lam hábitos saudáveis, ao mesmo 
tempo em que valorizamos os 
pequenos produtores e incentiva-
mos os artistas regionais”, desta-
cou o diretor-presidente do Insti-
tuto Acqua, Ronaldo Querodia.

História – Fundado em 1º de 
maio de 1999, o Instituto Acqua 
teve sua primeira sede no Par-
que Milton Marinho de Moraes, 
em Ribeirão Pires (SP). No local, 
o Acqua criou o Centro de Re-
ferência Ambiental, firmando-
-se como referência no Terceiro 
Setor nacional com programas 
socioambientais e de qualidade 
urbana.

Em 2003, o Instituto foi reconhe-
cido como OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público) e, desde 2013, tem se 
qualificado como OSS (Organiza-
ção Social de Saúde) em diversas 
esferas governamentais, sendo re-
conhecido como tal em diferentes 
Estados do País.
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Um hospital de todos nós
O Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, em 
Pinheiro (MA), vem ao longo dos 
últimos meses experimentando 
mudanças administrativas que ge-
raram impactos positivos nos indi-
cadores de qualidade e produtivi-
dade da unidade.

A transparência das ações ado-
tadas surpreendeu os 42 municí-
pios que fazem parte da área de 
cobertura. Secretários municipais 
de saúde e representantes dessas 
cidades compreenderam que as 
mudanças adotadas aumentariam 
o acesso aos serviços de saúde 
oferecidos no hospital.

Distribuímos os exames e con-
sultas contratualizados com os 
prestadores de serviço utilizando 
a população de cada município 
como referência. As vagas que não 
eram preenchidas passaram a ser 

Instituto tem sua sede em Santo André (SP) 
desde 2015, ano em que iniciou parceria 
com o Governo do Maranhão

Edilson Corrêa de Medeiros Júnior
Diretor-geral do Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago

com dignidade, do 
procedimento fei-
to com a atenção 
em cada detalhe. 
Acima de tudo, nessa data 
nós celebramos a possibilidade 
de trilharmos esse caminho com 
a certeza de que valorizamos o 
que é essencial: vidas capazes de 
espalhar generosidade e ampliar 
as experiências positivas por onde 
passam.

O que não mudou nesses 19 anos 
é a nossa capacidade de superar 
cada desafio e tornar essas his-
tórias motivos para acreditar que 
sempre é possível fazer mais e me-
lhor. Hoje, não só transformamos 
projetos em ações, mas, também, 
colocamos toda nossa dedicação 
em ajudar a transformar positiva-
mente a vida das pessoas que são 
atendidas direta ou indiretamente 
pelo Instituto Acqua.

Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André - SP - Telefone: 11 4823-1800
Jornalista responsável – Rafael Brito - MTB 55.987
Textos e fotos: Bruno Bocchini, Johney Tavares, Rafael Brito, Raquel de Freitas e Samir Siviero
Tiragem: 2.000 exemplares.

comunicacao@institutoacqua.org.br - www.institutoacqua.org.br - facebook.com/InstitutoAcqua - twitter.com/acqua_oficial - Instagram: @institutoacqua
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Ronaldo Querodia 
Diretor-presidente do 

Instituto Acqua
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redistribuídas entre todos os mu-
nicípios. Passamos a realizar agen-
damento na unidade de saúde, 
dando oportunidade para mar-
cação de consultas e exames no 
próprio local. Apenas com essas 
alterações houve aumento nesses 
dois procedimentos: a unidade 
fazia 2.500 consultas em outubro 
de 2017 e passou a 3.200 em abril 
deste ano.

A Central de Regulação de Leitos 
(CIL) do hospital reforçou seus as-
pectos técnicos, como as listas de 
espera de urgência com critérios 
de prioridade de leito e as listas de 
espera de cirurgias eletivas com 
chamada pela data da solicitação 
médica. Mais uma vez os resulta-
dos aparecerem e houve aumento 
na rotatividade de leitos – passa-
mos de 378 internações em outu-
bro do ano passado para 448 em 
março de 2018.

Entre as ferramentas de trans-
parência consolidadas podemos 
citar as reuniões trimestrais com 
os 42 secretários municipais de 
saúde para avaliação de metas e 
sugestões. Mensalmente, encami-
nhamos aos órgãos de fiscalização 
e controle, como Ministério Públi-
co, Câmara Municipal e meios de 
comunicação local, informações 
sobre escalas médicas, relatórios 
de produtividade e datas de agen-
damento das consultas e exames, 
entre outros dados.

Dessa forma, estamos construindo 
um hospital ainda mais acessível, 
moderno e transparente. Um hos-
pital de todos nós.
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Excelência acumulada ao longo dos últimos 
17 anos tornou o Acqua modelo na gestão 
de Saúde, com 3.500 profissionais atuando 
em seus quadros

A partir das primeiras iniciativas focadas na preservação ambiental, Acqua ampliou atuação com 
projetos nas áreas da Educação, Qualificação Profissional e Esportes, entre outras

Experiência e 
qualidade nos 
atendimentos tornam 
instituição referência 
na gestão de Saúde 

Instituto Acqua: DNA marcado por projetos de 
cunho sustentável ao longo de seus 19 anos

Referência na gestão de grandes 
complexos hospitalares, a história 
do Instituto Acqua na Saúde co-
meçou em 2001. Como sempre, 
grande participação representan-
do a sociedade civil nos conselhos 
de políticas públicas dos muni-
cípios do ABC Paulista, o Acqua 
iniciou parceria com as prefeituras 
municipais no combate à dengue.

Com a experiência adquirida nes-
te trabalho, já qualificado como 
Oscip (Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público), em 
2003, a instituição começa a am-
pliar sua participação na gestão 
da saúde. Novos contratos são fir-
mados e o Acqua passa a realizar 
parcerias com o poder público em 
vários segmentos.

Criação das primeiras farmácias 
populares, gestão de equipes de 
Estratégia de Saúde da Família, 
CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) e parceria para 
gestão do Complexo Hospitalar 
de Santo André são algumas das 
ações com as quais o Acqua in-
tegrou ainda nos municípios do 
Grande ABC.

A partir de 2009, o Instituto extra-
pola os limites territoriais e passa 
a realizar parcerias pelo Estado de 

O Instituto Acqua nasceu com 
o DNA marcado por projetos de 
cunho sustentável e voltados para 
a preservação ambiental e o de-
senvolvimento socioeconômico 
das comunidades onde suas ini-
ciativas acontecem.

Desde o início de sua história, o 
Acqua participou e realizou de-
bates públicos em prol do meio 
ambiente em simpósios e confe-
rências no Grande ABC, fortale-
cendo uma agenda positiva em 
torno de temas como destinação 
de resíduos sólidos e conservação 
de nascentes, além de promover a 
mobilização de comunidades para 
a preservação de áreas de ma-
nancial, realizar passeios guiados 
com crianças em parques e ofici-
nas ambientais e abrir uma Sala 
Verde – espaço credenciado pelo 
Ministério do Meio Ambiente para 
discussões e oferta de livros para 
consultas e estudos.

A atuação do Instituto em proje-
tos de sustentabilidade ganhou 
nova dimensão ao implementar 
projetos na área da Educação, 
trabalhando o conceito de esco-
la sustentável por meio de vivên-
cias de educação ambiental para 
alunos dos ensinos fundamental 
e médio e oficinas socioculturais 
em parques públicos realizadas 
durante o período de férias es-
colares. No campo da qualifica-
ção profissional, foram realizados 
cursos de jardinagem e paisagis-
mo por meio de projetos como o 
Comunidade Viva, que capacitou 
cerca de 200 pessoas.

Em Esportes, outra área de forte 
presença do Instituto, a prática de 
atividades físicas também foi le-
vada para regiões desprovidas de 
infraestrutura e pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social e de 
saúde. Entre as ações realizadas, 
vale destacar as oficinas espor-
tivas levadas para 100 jovens da 
comunidade da Vila Guilherme, e 
atividades físicas com orientação 
ambiental ministradas para 40 mil 
pessoas em São Sebastião.

Projetos atuais – Entre as inicia-
tivas recentes do Instituto desta-
cam-se parceria com a Prefeitura 
Municipal de Santo André, firma-

São Paulo. As prefeituras de São 
Sebastião, Araraquara, Cotia, São 
Vicente e Osasco passam a ter 
gestão conjunta com o Acqua em 
diferentes projetos e o Instituto 
protagoniza algumas ações inova-
doras na Saúde, como o projeto 
e gestão da primeira UPA do in-
terior do Estado, em Araraquara.

A qualificação como OSS (Orga-
nização Social de Saúde) em di-
ferentes estados e municípios do 
País permite à instituição desta 
vez expandir sua atuação para ou-
tros estados. Em 2015, o Instituto 
Acqua assumiu a gestão integral 
de grandes hospitais e UPAs em 
Santa Catarina e no Maranhão, 
e desde então tem levado seu 
modo de fazer gestão para dife-
rentes locais, sempre buscando 
a excelência de seus projetos no 
atendimento ao público por meio 
de parcerias com diferentes esfe-
ras governamentais.

Ao chegar aos 19 anos, o Insti-
tuto Acqua completa também 
três anos de atuação no Estado 
do Maranhão, onde, atualmente, 
faz a gestão de dez unidades de 
saúde, incluindo maternidades, 
hospitais, um centro odontológi-
co e um centro de referência em 
neurodesenvolvimento, todos em 

Espaço cultural criado pelo Acqua 
recebe feiras, palestras, cursos e 

apresentações de artistas renomados

Realizado em casa que abriga população 
LGBT em São Paulo, curso preparatório 
para o Enem é oferecido gratuitamente

parceria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde. Vale destacar que 
três hospitais estão no interior 
do Estado, em Pinheiro, Balsas e 
Santa Inês, e são referências no 
atendimento à população dessas 
regiões.

Desde fevereiro de 2015, o Insti-
tuto atua também em cinco peni-
tenciárias instaladas em Franco da 
Rocha (SP), garantindo o acompa-
nhamento da saúde de cerca de 
10,6 mil pessoas privadas de liber-
dade por meio de parceria com a 
Prefeitura Municipal e o Governo 
do Estado de São Paulo.

“Uma história de 19 anos de atua-
ção junto à sociedade só constrói 
quem sabe o tamanho da sua res-
ponsabilidade ao fazer a gestão 
de unidades públicas de saúde. 
Nosso compromisso é com a po-
pulação atendida e por isso traba-
lhamos para oferecer excelência 
no atendimento e, sobretudo, res-
peito a quem tanto necessita de 
cuidados. Para nós é uma alegria 
compartilhar investimentos, ino-
vações e profissionais altamente 
capacitados. Com planejamento, 
transparência e muita dedicação, 
seguimos a serviço da população”, 
pondera Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua.

da em outubro de 2013, para a 
realização de atividades de ações 
complementares nos 11 CESAs 
(Centros Educacionais de Santo 
André) da cidade; cursinho pre-
paratório para o Enem, oferecido 
gratuitamente em São Paulo para 
pessoas de baixa renda e vulnera-
bilidade social; e projeto de capa-
citação de agentes de transforma-
ção social por meio de curso de 
jardinagem oferecido em comu-
nidades de Santo André (SP) com 
patrocínio da Petrobras.

Cultura e Economia Criativa – 
Em maio de 2017, o Instituto Ac-
qua inaugurou espaço cultural 
localizado em sua sede na cida-
de de Santo André. O local conta 
com infraestrutura para atividades 
educacionais e culturais. Além 
dos cursos de formalização em 
jardinagem, palestras para empre-
endedores e aulas de canto coral, 
oficinas para terceira idade e de-
mais iniciativas, o espaço recebe 
mensalmente a Feira Vegana do 

Parceria com a Prefeitura Municipal de 
Franco da Rocha leva atendimentos de 
saúde para cinco unidades prisionais

ABC – idealizada pelo Acqua e re-
ferência para o segmento nas sete 
cidades da região.

Há nove meses, o Acqua também 
mantém a iniciativa VilaMundo, 
em parceria com o Catraca Livre, 
Cidade Escola Aprendiz e Cupo-
neria. A plataforma mapeia regi-
ões para sugerir passeios culturais 
gratuitos ou com descontos espe-
ciais no Grande ABC e São Paulo. 
Desde abril deste ano, o Acqua 
também promove mensalmente 
o Bazar VilaMundo, uma feira que 
reúne brechós, música, gastrono-
mia, cosméticos e artesanato.

O Instituto Acqua e a Rádio Bra-
sil Atual (98,9 FM) promovem no 
mesmo espaço, mensalmente, 
o programa ‘Hora do Rango’, 
comandado pelo apresentador 
Oswaldo Luiz Colibri Vitta. A ação 
resgata a história artística da re-
gião por meio de entrevistas e 
apresentações de músicos convi-
dados.

Crianças com doenças que afetam 
o neurodesenvolvimento fazem 
tratamento especializado em centro 
de referência em São Luís (MA)
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Acqua comemora 19 anos com shows de 
artistas da MPB e do Samba para reforçar 
compromisso com a cultura nacional
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Novos projetos ampliam visibilidade do 
Acqua em cenário cultural e empreendedor

Com objetivo de mostrar como 
as produções culturais participam 
do processo de construção 
de identidades, memórias e 
visibilidade, o Instituto Acqua - há 
exatamente um ano (período em 
que inaugurou espaço cultural na 
cidade de Santo André (SP), em 
sua sede) - aposta em estimular 
atividades culturais e a economia 
criativa para devolver à região do 
ABC Paulista seu histórico artístico 
e de movimentação econômica 
alternativa. 

Além dos cursos de formação 
em jardinagem, palestras para 
empreendedores em parceria 
com o Sebrae-SP e aulas de 
canto coral, oficinas para terceira 
idade e demais iniciativas, o 
espaço recebe mensalmente a 
Feira Vegana do ABC – idealizada 
pelo Acqua e referência para o 
segmento nas sete cidades da 
região e que reúne 2 mil pessoas 
ao mês.

É com esse olhar moderno e 
atento às necessidades da região 
que Ronaldo Querodia, diretor-
presidente do Instituto Acqua, 
traduz as iniciativas. “Sabemos 
que há várias maneiras de gerar 
empregos ligados à economia do 
conhecimento, seja estimulando 
os setores da gastronomia, dos 
produtos têxteis e outros núcleos 
criativos que trabalhem com base 

Instigar a população regional a 
participar de atividades culturais, 
valorizar profissionais da música, 
celebrar a ampla atuação frente à 
gestão de projetos em áreas como 
Saúde, Educação, Meio Ambiente, 
Cidadania e Cultura no País. Com 
essa proposta, o Instituto Acqua 
promoveu em 5 de maio, evento 
especial em comemoração aos 
19 anos. A programação incluiu 
Juçara Marçal, Suzana Salles, 
Kiko Dinucci e Carlinhos Garoa 
e banda. Com entrada gratuita, 
os visitantes ainda degustaram 
gastronomia assinada pelo chef 
andreense Bruno Wolf. 

Conhecida tanto pelo seu trabalho 
nos grupos Vésper Vocal, A Barca 
e Metá Metá como pela carreira 
solo, Juçara Marçal lançou em 
parceria com Kiko Dinucci o disco 
Padê, em 2008. Em 2011, 2012 e 
2016 emplacou três álbuns com 
o trio Metá Metá (com Dinucci e 
Thiago França). Recentemente, 
em novembro de 2017, teve 
participação com o rapper 
Criolo na canção Fio de Prumo 
(Padê Onã), do álbum Convoque 
seu Buda. Na apresentação 
realizada no último sábado (5/5) 
no auditório do Instituto Acqua, 
a dupla Juçara e Kiko somou 
forças a outra talentosa cantora, 
Suzana Salles. “Esse repertório 
foi escolhido com muito carinho e 
teve até música inédita. Interpretar 
canções de Itamar Assumpção é 
algo intenso e cheio de alegria 
para nós. Adoramos contar com 

nas tradições culturais de cada 
região. Desde a inauguração de 
nosso espaço, pensamos em 
valorizar o pequeno produtor e 
incentivar a população para o 
consumo de produtos fora da 
grande indústria”, analisa. 

Essa proposta resultou em eventos 
como a Rota do Cambuci e o 
Sarau dos Imigrantes e Refugiados 
- evento que teve como proposta 
discutir a situação dos refugiados 
no Brasil e colocar em pauta a 
diversidade cultural destes povos.

Há nove meses, o Acqua também 
mantém a iniciativa VilaMundo, 
em parceria com o Catraca 
Livre, Cidade Escola Aprendiz 
e a Cuponeria. A plataforma 
v i lamundo.catracal ivre.com.
br mapeia regiões para sugerir 
passeios culturais gratuitos ou 
com descontos especiais no ABC 
Paulista e São Paulo. Em soma, 
desde abril deste ano, o Acqua 
também promove mensalmente 
o Bazar VilaMundo, uma feira 
que reúne brechós, música, 
gastronomia, cosméticos e 
artesanato.

Além do som, reconhecimento

Vários artistas já passaram pelo 
espaço cultural do Acqua em 
um ano, dentre eles nomes 
como Andreas Kisser (Sepultura), 

Nômade Orquestra, Lurdez da 
Luz, Everson Pessoa, Kleber 
Albuquerque, Juçara Marçal 
e outros grandes músicos e 
intérpretes. Em março deste 
ano, o auditório contou com o 
lançamento da galeria ABC das 
Artes – que homenageia artistas 
importantes para a região do 
Grande ABC.

Outra importante ação que 
colabora para o reconhecimento 
do Instituto está firmada com 
a Rádio Brasil Atual (98,9 FM). 
Mensalmente, desde abril 
deste ano, o programa “Hora 
do Rango”, comandado pelo 
apresentador Oswaldo Luiz Colibri 
Vitta, é produzido ao vivo direto 
do espaço cultural do Acqua. 

Sergio Moretti, diretor do SESI 
em São Bernardo do Campo, 
que conheceu o espaço cultural 
do Acqua durante inauguração, 
disse que além do caráter cultural, 
o local impulsiona ações a favor 
de práticas positivas na região. 
“Com certeza o cumprimento das 
ações e projetos desenvolvidos 
pelo Instituto Acqua até hoje 
consagraram fortemente o nome 
dessa instituição. Quando o local 
destinado a essas atividades é 
qualificado com uma marca de 
credibilidade e uma história de 
trabalho, ele fica mais enaltecido e 
consequentemente prestigiado”.

Parceria com Catraca Livre 
impulsionou iniciativa do Acqua 
que visa estimular a economia 
criativa no ABC Paulista

Trio interpretou músicas de 
Itamar Assumpção

Juçara Marçal, Suzana Salles, Kiko Dinucci e Carlinhos Garoa e banda se apresentaram em Santo 
André (SP) na sede do Instituto

Com selo Acqua Cultura, Instituto se torna referência no ABC Paulista; economia criativa aplicada 
também movimenta empreendedores da região

o público do ABC”, garantiu Kiko 
Dinucci. 

O compositor Itamar Assumpção, 
figura expoente da Vanguarda 
Paulista, faleceu em 2003, e seu 
legado continua a influenciar 
vários compositores e intérpretes, 
como Zélia Duncan e Anelis 
Assumpção. Dinucci é fiel à 
linguagem de Itamar em seu 
modo de tocar violão, dando 
destaque às frases de baixo e 
pulsação, assim como Juçara 
Marçal interpreta e reinventa os 
fraseados das cortantes palavras 
de Itamar. Suzana Salles trabalhou 
intensamente com o compositor 
desde os primórdios da Banda 
Isca de Polícia e até hoje dá 
continuidade à obra do artista. 
“É sempre uma apresentação 
divertida e contagiante. O público 
sente isso e também passa para 
nós. Além das letras, muitas 
das quais engraçadíssimas, 
respeitamos as pausas, outra 
característica marcante na 
composição de Itamar. Então, 
de fato, não dá para chamar 
de trabalho. Todos saímos 
felizes. E essa foi nossa primeira 
apresentação para o público 
do ABC Paulista. Adoramos.”, 
comentou Suzana Salles.

A abertura da festa contou com 
três horas de samba do grupo 
comandado por Carlinhos 
Garoa. Com voz precisa, o cantor 
emocionou o público ao som 
de grandes clássicos da música 

nacional. “É impressionante a voz 
dele. Os agudos e o timbre são 
muito limpos. Não conhecia o 
grupo, mas achei fantástico. Virei 
fã e me emocionei em algumas 
canções”, declarou Pedro Blian 
Teixeira, 31 anos, morador de São 
Bernardo do Campo. 

Laís Spinelli, 22 anos, é fã do grupo 
Metá Metá – com o qual Juçara 
Marçal e Kiko Dinucci integram. 
Para ela, vê-los de perto foi 
emocionante. “Eu já frequentei a 
Feira Vegana aqui no Acqua, adoro 
o espaço. Quando soube que a 
programação de aniversário teria 
o Kiko e a Juçara, não tive dúvida 
de que viria. E o melhor: de graça. 
O Acqua está emplacando muita 
coisa boa. Adorei o show, e vejo 
que essa mescla de eventos que 
estão acontecendo aqui animam 
muita gente, principalmente a 
turma jovem”, opinou a estudante 
e moradora de Santo André. 

Ronaldo Querodia, diretor-
presidente do Instituto, lembrou 
que o Acqua mantém a vocação 
de criar iniciativas que chegam 
à população de forma natural. 
“É parte do nosso papel 
incentivar a cultura nacional, 
criar mecanismos que valorizem 
as artes e, sobretudo, que cause 
algum tipo de impacto na vida 
das pessoas. Assinamos diversas 
iniciativas, como a mais recente o 
VilaMundo, e estamos mostrando 
que sabemos construir um 
caminho que qualquer pessoa 
pode percorrer. Um caminho que 
leva até à Educação, à Cultura e à 
Cidadania”, pontuou.

A atividade também marcou o 
primeiro ano de funcionamento 
do espaço cultural localizado 
na sede do Instituto. O local 
recebeu nos últimos meses 
diversos artistas como Andreas 
Kisser, guitarrista da banda 
Sepultura, Kleber Albuquerque, 
Nômade Orquestra, Lurdez da 
Luz, Everson Pessoa e outros. A 
Feira Vegana do ABC, principal 
evento do segmento na região, 
também é realizada mensalmente 
no mesmo espaço e atrai média 
de 2 mil pessoas por edição.
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Instituto Acqua completa três anos de 
parceria com Governo do Maranhão e amplia 
qualidade dos serviços de saúde no Estado
Com dez unidades sob gestão compartilhada, Acqua leva atendimentos de excelência para 
população da Capital e interior

‘Toda pessoa tem direito ao acesso 
a bens e serviços ordenados e 
organizados para garantia da 
promoção, prevenção, proteção, 
tratamento e recuperação da 
saúde.’ Esse é o primeiro direito 
do usuário da saúde previsto pela 
legislação que trata do tema, a 
portaria Nº 1.820 do Ministério da 
Saúde, de 13 de agosto de 2009. 
A população do Maranhão viu nos 
últimos três anos esse direito cada 
vez mais assegurado ao entrar em 
uma das dez unidades de saúde 
sob gestão do Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

A gestão realizada no Estado 
é uma das experiências mais 
emblemáticas na história do 
Instituto ao longo de seus 19 anos. 
O acesso a serviços de qualidade 
e a humanização do atendimento 
se tornaram marcas de um 
trabalho que prioriza as pessoas 
e investe na melhoria contínua 
de recursos e profissionais. “Os 
resultados percebidos até agora 
demonstram que a parceria 
com o Governo do Maranhão 
é um exemplo bem-sucedido 
de como mudar a realidade da 
saúde pública a partir do esforço 
político somado à capacidade 

de realizar atendimentos de 
excelência, desde uma consulta 
médica até uma cirurgia de alta 
complexidade”, destacou o 
diretor-presidente do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia.

Sob a responsabilidade do 
Instituto estão 3.500 profissionais 
atuando em maternidades, um 
centro odontológico, um centro 
de referência e hospitais, que, 
somados, oferecem 668 leitos 
e uma gama de atendimentos 
especializados, exames, 
procedimentos cirúrgicos e 
orientações. Vale destacar que 

três desses hospitais estão no 
interior do Estado, nas cidades 
de Pinheiro, Balsas e Santa Inês, e 
são referências no atendimento à 
população dessas regiões.

Para atingir essa marca, o 
Acqua percorreu um caminho 
que começou em maio de 
2015, quando venceu concurso 
de projetos para assumir a 
gestão de três unidades de 
saúde: as Maternidades de Alta 
Complexidade do Maranhão 
(antiga Marly Sarney) e Benedito 
Leite e o Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos, todos na Capital 
maranhense.

Evolução – Com metas de 
atendimento atingidas com 
qualidade e em pouco tempo 
nessas unidades, o Acqua assumiu, 

ainda em 2015, o gerenciamento 
da Maternidade Nossa Senhora da 
Penha e do Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago, este último inaugurado 
em Pinheiro para atender casos 
de média e alta complexidade. 
A chegada dessa unidade 
marcou o fim das chamadas 
‘peregrinações de ambulâncias’ 
até a Capital, pois os pacientes 
da região começavam a receber 
atendimento próximo de suas 
cidades. Cerca de 600 mil pessoas 
passaram a ser atendidas pelo 
novo hospital.

No ano seguinte, foi a vez de Santa 
Inês receber uma unidade de alta 
complexidade com o Hospital 
Macrorregional Tomás Martins, 
que passou a ser gerenciado pelo 
Instituto em parceria com a SES. Na 

Capital maranhense, o Centro de 
Referência dava nova esperança 
aos pais para o tratamento de 
crianças com doenças que afetam 
o neurodesenvolvimento. Nas 
maternidades, a saúde da mulher 
e do recém-nascido ganhou 
atenção com o projeto Pequeno 
Maranhense, que oferece às mães 
que realizam o pré-natal um kit 
para os primeiros cuidados com 
o bebê.

A qualidade do trabalho realizado 
garantiu a gestão de novos 
equipamentos inaugurados em 
2017: UTI Materna – instalada 
dentro da Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão –, 
Casa de Apoio Ninar – unidade 
que funciona como extensão do 
atendimento feito pelo Ninar e 

que abriga pais de crianças em 
tratamento –, e Hospital Regional 
de Balsas – unidade de referência 
no atendimento de média e alta 
complexidade, gestação de alto 
risco e risco habitual, pediatria e 
cirurgia geral na região.

Outra inovação oferecida às 
mulheres que dão à luz nas 
maternidades Benedito Leite e 
Nossa Senhora da Penha e no 
Hospital Regional de Balsas foi o 
projeto Primeiro Olhar. A primeira 
foto do bebê é produzida dentro 
da unidade e entregue à mãe 
em um encarte com informações 
sobre a criança, como peso, 
altura, horário do nascimento e 
nome do profissional que fez o 
parto, além das marcas dos pés 
do recém-nascido.

Em 2018, foi a vez de ampliar 
o acesso da população a um 
atendimento odontológico 
de qualidade por meio da 
inauguração da Unidade de 
Especialidades Odontológicas 
do Maranhão (Sorrir), em São 
Luís. O novo serviço é referência 
em atenção à saúde bucal da 
região Nordeste e também está 
sob gestão compartilhada entre 
Acqua e SES.

A parceria entre o Instituto 
e o Governo do Maranhão 
tem transformado a história 
de centenas de milhares de 
maranhenses e garantido que 
o direito de acesso à saúde seja 
uma realidade para todos que 
buscam atendimento em uma 
unidade pública.

Em Balsas, hospital regional 
atende população de 246 mil 
pessoas de 14 municípios

Sorrir é a primeira unidade 
do Maranhão que oferta 
atendimento em nível de 
média complexidade em 
odontologia

Oficinas para crianças e familiares 
fazem parte do tratamento na 
Casa de Apoio Ninar
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E Instituto Acqua realiza 4,6 milhões de 

procedimentos e 37,5 mil partos em três 
anos no Maranhão
Levantamento indicou que unidades sob gestão da parceria entre Instituto e Governo do Estado 
geraram três procedimentos por minuto no período

O desafio de gerenciar unidades 
de saúde exige compromisso 
com a qualidade dos serviços 
oferecidos à população, mas, 
principalmente, capacidade 
para manter em funcionamento 
uma estrutura de atendimento 
eficiente. Desde sua chegada 
ao Maranhão, há três anos, o 
Instituto Acqua foi responsável 
pela realização de 4,6 milhões de 
procedimentos em dez unidades 
que estão sob sua gestão em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

Para se ter uma ideia do que 
representa esse número, as três 
maternidades, quatro hospitais, 
um centro odontológico, 
um centro de referência e 
uma unidade especializada 
no tratamento de crianças 
com doenças que afetam o 
neurodesenvolvimento realizaram 
juntas três procedimentos por 
minuto desde maio de 2015 até 
abril deste ano.

Entre esses procedimentos 
estão: 1,4 milhão de consultas 
médicas e multiprofissionais, 
2,5 milhões de exames, 500 mil 
procedimentos médicos e de 
enfermagem, 75,5 mil internações 
e 23,6 mil cirurgias. Tais números 

revelam a importância da atuação 
dos profissionais do Instituto no 
Estado.

Considerada uma das áreas que 
receberam atenção especial 
devido à demanda histórica por 
melhorias, a saúde da mulher e 
do recém-nascido foi beneficiada 
por meio da implantação de 
um atendimento humanizado, 
incentivo ao parto natural e 
investimento nas maternidades 
estaduais, de forma a torná-las 
referência no Estado. “O Acqua 
iniciou essas transformações e, 
com o apoio do Governo do 
Estado, possibilitou a realização 
do primeiro parto natural da 
rede pública do Maranhão, 
reforçou as rodas de conversas 
com gestantes e familiares e 
modernizou o atendimento com 
novos equipamentos, treinamento 
da equipe e infraestrutura para 
procedimentos cirúrgicos de 
alta complexidade”, detalhou 
Analamacia Brito, coordenadora 
de enfermagem do Instituto 
Acqua no Maranhão.

Com essas mudanças, 
as maternidades de Alta 
Complexidade do Maranhão, 
Benedito Leite e Nossa Senhora 
da Penha, bem como o Hospital 

Regional de Balsas, garantiram o 
nascimento de 37,5 mil crianças 
em três anos, das quais 53% 
vieram ao mundo por meio do 
parto normal. Em outras palavras, 
34 bebês nasceram por dia 
sob os cuidados das equipes 
das unidades gerenciadas pela 
parceria Acqua/SES.

No interior do Estado, os 
Hospitais Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, 
em Pinheiro, Macrorregional 
Tomás Martins, em Santa Inês, e 
Regional de Balsas, em Balsas, 
inaugurados no decorrer desses 
três anos, ampliaram o acesso a 
procedimentos de média e alta 
complexidade e responderam 
por 15 mil cirurgias. Com mutirões 
realizados periodicamente nessas 
unidades, as filas de espera por 
procedimentos nessas regiões 
também reduziram.

Referência no tratamento de 
crianças com doenças que 
afetam o neurodesenvolvimento, 
o Centro de Referência em 
N e u r o d e s e n v o l v i m e n t o , 
Assistência e Reabilitação de 
Crianças (Ninar) atendeu 1.713 
pacientes com microcefalia e 
realizou 34 mil consultas, 22 mil 
exames e 6,4 mil procedimentos 

de enfermagem desde sua 
inauguração, em abril de 2016, até 
o mesmo período deste ano.

Na Casa de Apoio Ninar, extensão 
do atendimento oferecido no 
Centro de Referência, foram 
registradas 36,9 mil consultas, 
1 mil exames, 13,4 mil terapias 
individuais e em grupo e 33,7 mil 
atendimentos multiprofissionais, 
que incluem medicação, 
pesagem e nebulização, além de 
procedimentos realizados por 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Por fim, a Unidade de 

Especialidades Odontológicas 
do Maranhão (Sorrir), inaugurada 
em fevereiro de 2018, fez 9,1 mil 
atendimentos em apenas 50 dias 
de funcionamento. Aplicação 
de flúor, canal, raspagem e 
restaurações estão entre os 
principais procedimentos 
realizados, marcando o início de 
um atendimento odontológico 
de média complexidade 
acessível e gratuito à população 
maranhense.

“O balanço desses 1.095 dias 
de atuação do Instituto Acqua 
num dos Estados mais populosos 

do Nordeste indica avanços 
históricos na oferta de serviços 
de saúde e uma parceria que tem 
como perspectiva fazer do SUS 
uma alternativa cada vez mais 
eficiente. Importante ressaltar 
que o resultado desse trabalho 
conjunto entre Acqua e SES será 
acolher cada pessoa que busca 
uma unidade de saúde com um 
atendimento que sensibiliza e 
gera benefícios que podem ser 
percebidos na vida do paciente e 
de seus familiares”, avaliou Paula 
Assis, diretora do Instituto Acqua 
e coordenadora das unidades do 
Maranhão.

Equipes das maternidades 
foram qualificadas para 
oferecer mais qualidade no 
atendimento às gestantes

Os três hospitais do interior do 
Estado sob gestão Acqua/SES 
fizeram 15 mil cirurgias

Unidades realizaram 
1,4 milhão de consultas 
médicas e multiprofissionais
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Projetos inovadores alavancam qualidade do 
atendimento em maternidades

Gestão do Instituto Acqua ganha destaque na 
rede pública de saúde do Maranhão

A diversidade de serviços volta-
dos para parturientes e bebês 
transformou as Maternidades de 
Alta Complexidade do Maranhão, 
Nossa Senhora da Penha e Bene-
dito Leite e o Hospital Regional 
de Balsas, unidades de referência 
em atendimento humanizado no 
Maranhão.

A implantação dos projetos Pri-
meiro Olhar e Pequeno Maranhen-
se e de um posto para Registro 
Civil de Nascimento representam 
investimentos bem-sucedidos e 
grandes conquistas da gestão 
compartilhada feita entre Instituto 
Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). “Sem essa parceria, 
as conquistas não seriam possí-
veis. O Acqua e a SES têm sido 
um grande fio condutor das me-
lhorias ao implementar projetos 
inovadores no Estado e capacitar 
as equipes para a realização de 
iniciativas que fortalecem o par-
to humanizado”, afirmou Hilmar 
Hortegal, diretor-clínico da Mater-
nidade Benedito Leite.

Nas maternidades, quando a ges-
tante é acolhida, tem início uma 
trajetória de amor que se comple-
ta na alta médica. Desde a classi-
ficação, passando pelos métodos 
não farmacológicos para controle 
da dor, até a emissão da Certidão 
de Nascimento, as famílias são 
acolhidas de forma que os direitos 
da futura mãe e do bebê sejam 
respeitados. 

“Quando o Instituto Acqua e a 

Partos que respeitam a decisão 
da mulher e são realizados de for-
ma humanizada. Ambientes que 
acolhem e confortam crianças e 
seus familiares. Infraestrutura que 
proporciona acesso a tratamentos 
modernos para a recuperação de 
pacientes em estado grave.

Esses são apenas alguns dos dife-
renciais de atuação que a popu-
lação encontra nas unidades ge-
renciadas pelo Instituto Acqua no 
Maranhão. Firmada em maio de 
2015, a parceria com o Governo 
do Estado possibilitou mudanças 
significativas que tornaram a ges-
tão desses equipamentos mais 
eficientes e o atendimento, mais 
humanizado e ágil.

Entre as principais mudanças é 
possível destacar as diversas me-
lhorias implementadas no Hospi-
tal Infantil Dr. Juvêncio Mattos e 
na Maternidade de Alta Comple-
xidade do Maranhão. No primei-
ro, as reformas, capacitações e 
aquisição de equipamentos con-
solidaram o hospital como unida-
de especializada em cirurgias de 
correção e neurocirurgias pediá-
tricas. No caso da maternidade, a 
economicidade gerada durante a 
gestão da unidade permitiu inves-
timento que instalou a UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) Materna, 
a primeira do gênero no Estado. 
A unidade ainda se consolidou 

SES decidiram pelas boas práti-
cas de humanização tiveram como 
objetivo mudar a visão, conser-
vada por muitos anos, de que as 
maternidades públicas são locais 
de sofrimento e não de celebra-
ção da vida. Com novos projetos 
implementados ao longo desses 
três anos de gestão, oferecemos 
acolhimento e tranquilidade para 
mães e famílias”, explicou a enfer-
meira obstetra e coordenadora de 
enfermagem do Instituto Acqua 
no Maranhão, Analamacia Brito.

Após o parto, a dedicação da ma-
ternidade com as pacientes conti-
nua por meio do projeto ‘Primeiro 
Olhar’. A iniciativa oferece às mães 
o primeiro registro fotográfico do 
bebê, feito em estúdio dentro das 
maternidades e entregue em um 

Do pré-natal ao registro de nascimento, unidades oferecem serviços que tornam assistência 
humanizada uma realidade para centenas de famílias maranhenses

Além de aumentar a qualidade dos serviços, unidades gerenciadas pelo Instituto no Estado se 
destacaram pela oferta de procedimentos de referência e atendimento humanizado

Com iniciativa do Instituto Acqua, 
recém-nascidos são fotografados em 
estúdio dentro das maternidades
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encarte com informações sobre o 
nascimento da criança. 

Em maio de 2016 foi implemen-
tado o programa Pequeno Mara-
nhense que, até março de 2018, 
beneficiou 16.632 mães em 18 uni-
dades de saúde de todas as regi-
ões do Estado. Ele consiste na en-
trega de uma bolsa com kit para 
os primeiros cuidados com o re-
cém-nascido e tem como objetivo 
estimular a realização do pré-natal 
na atenção básica. Além disso, a 
iniciativa fortalece o compromisso 
integrado da rede municipal e es-
tadual e a importância do trabalho 
humanizado, acolhendo não só as 
mães, mas o bebê e familiares.

Amanda Beatriz nasceu na Mater-
nidade Benedito Leite, na primei-
ra quinzena de maio deste ano, 
onde seus pais Ana Patrícia Sousa 
e Edvaldo Alexandre de Sousa fo-
ram positivamente surpreendidos 
com o atendimento. “Nossa filha 
mais velha tem 5 anos e nasceu 
em maternidade pública. De lá 
pra cá, com essa acolhida na Ma-
ternidade Benedito Leite, perce-
bemos que a saúde pública teve 
um salto de qualidade. Minha es-
posa foi tratada com muito amor 
e carinho desde o momento que 
chegou até a alta médica. A nossa 
caçula ganhou ensaio fotográfico, 
recebeu um kit do Pequeno Mara-
nhense e aqui mesmo foi emitida 
a Certidão de Nascimento dela. 
Se for para atribuir uma nota, ela é 
dez”, concluiu Edvaldo Sousa.

como referência em procedimen-
tos delicados em bebês cuja ges-
tação foi de alto risco.

O atendimento à Saúde da Mulher 
também ganhou reforço com o iní-
cio de projetos que incentivam o 
pré-natal (Pequeno Maranhense), 
estimulam o vínculo familiar (Arte 
no Parto) e garantem o acesso à 
certidão de nascimento da crian-
ça ainda na maternidade (Posto 
Avançado de Registro Civil). Ain-
da nessa área, mulheres atendidas 
nas Maternidades Benedito Leite 
e Nossa Senhora da Penha e no 
Hospital Regional de Balsas pas-
saram a receber um encarte com 
a primeira foto do bebê, uma lem-
brança do nascimento concedida 
gratuitamente por meio do proje-
to Primeiro Olhar.

Outra novidade no período foi o 
acesso facilitado ao parto natu-
ral humanizado, uma alternativa 
ao parto cesárea almejada pelos 
profissionais que estão na linha de 
frente do atendimento. A Materni-
dade Benedito Leite se destacou 
por realizar o primeiro parto desse 
tipo na rede pública estadual.

No aspecto tecnológico, o Insti-
tuto Acqua reforçou os serviços 
oferecidos com a adoção de equi-
pamentos como o venoscópio 
(usado para facilitar a localização 
de veias nos braços de crianças) 

e o óxido nítrico inalatório (para 
o tratamento de bebês com do-
enças relacionadas à hipertensão 
pulmonar). Com a disponibiliza-
ção de novos recursos, a popula-
ção do interior teve acesso a in-
tervenções cirúrgicas que antes só 
estavam disponíveis na Capital ou 
em outros Estados.

Capacitados constantemente, os 
profissionais do Acqua fizeram 
do Ninar e do Sorrir unidades de 
referência em suas áreas de aten-
dimento, com tratamentos inova-
dores para crianças com doenças 
que afetam o neurodesenvolvi-
mento e pacientes que aguarda-
vam na fila de espera por procedi-
mentos odontológicos de média 
complexidade.

“Além de beneficiar a população 
maranhense, todas essas mudan-
ças comprovam o sucesso de par-
cerias como esta que mantemos 
com o Governo do Maranhão. 
Aproximamos cada vez mais as 
pessoas de serviços de saúde de 
excelência, fortalecemos o atendi-
mento humanizado na rede públi-
ca e garantimos aos profissionais 
condições de trabalho em unida-
des equipadas e aptas a atender 
a população com dignidade e 
eficiência. Esse é o jeito Acqua 
de fazer gestão”, concluiu o dire-
tor-presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia.

UTI Materna é fruto das melhorias 
realizadas na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão

Pais de Amanda Beatriz receberam 
kit Pequeno Maranhense na 
Maternidade Benedito Leite
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Instituto Acqua promove melhorias em unidades de saúde no Maranhão
Ao longo de três anos de atuação 
no Maranhão, o Instituto Acqua 
realizou investimentos em infraes-

trutura e melhorias na ambienta-
ção de unidades de saúde sob seu 
gerenciamento. As mudanças rea-

lizadas também proporcionaram o 
início de novos serviços – como a 
UTI Materna na Maternidade de 
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Confira algumas melhorias efetuadas nesse período:

Alta Complexidade do Maranhão 
– ampliaram a privacidade de ges-
tantes e contribuíram para a insta-

lação do Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assistên-
cia e Reabilitação de Crianças (Ni-

nar), para o tratamento de crianças 
com distúrbios do desenvolvimen-
to neuropsicomotor.

Maternidade Benedito Leite

Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos

Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar)
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com atendimentos especializados

Restabelecer a saúde de crianças 
com diversos tipos de doenças es-
pecíficas dessa fase da vida e cui-
dar de futuras mães em gestação 
de alto risco exige experiência da 
equipe profissional e infraestru-
tura que dê segurança durante o 
tratamento. O Hospital Infantil Dr. 
Juvêncio Mattos e a Maternidade 
de Alta Complexidade do Mara-
nhão, ambas em São Luís (MA), 
se destacam por atender casos 
de alta complexidade e realizar 
procedimentos de referência logo 
nos primeiros anos de vida dos 
pequenos maranhenses. As duas 
unidades estão sob gestão com-
partilhada entre Instituto Acqua 
e Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).

Com 98 leitos e 7,9 mil cirurgias 

Referências em cirurgias pediátricas e gestação de alto risco, respectivamente, hospital e 
maternidade em São Luís se destacam por atendimento humanizado e infraestrutura única

Bebês de Samylla se recuperaram 
após atendimento na UTI 
Neonatal; ela fez o pré-natal 
na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão

realizadas desde o início da parce-
ria Acqua/SES, em maio de 2015, 
o Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos faz diversos tipos de inter-
venções cirúrgicas em pacientes 
de zero a 12 anos. Desde 2016, a 
unidade é a única no Estado que 
realiza cirurgias plásticas repara-
doras em crianças com lábio le-
porino e fenda palatina de forma 
regular, com o apoio de equipe 
multiprofissional. Antes de esta-
rem disponíveis na unidade, essas 
cirurgias só podiam ser realizadas 
em São Paulo.

Crianças da Capital e interior são 
referenciadas e, após o diagnósti-
co, realizam exames pré-operató-
rios. “Na verdade, o tratamento já 
começa logo após o nascimento 
da criança, quando oferecemos 

apoio psicológico e orientamos 
pais e familiares sobre a alimen-
tação desses bebês. A primeira 
cirurgia ocorre aos seis meses de 
vida para corrigir a fissura do lá-
bio e, com um ano de idade, para 
correção da fissura palatina”, ex-
plicou a cirurgiã buco-maxilo-fa-
cial da unidade, Ingrid Oliveira. 
No pós-operatório, os pacientes 
recebem acompanhamento de 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, pedia-
tras e cirurgiões que auxiliam na 
reabilitação.

Esse atendimento de referência 
ganhou reforço em agosto de 
2017 com a ampliação dos servi-
ços: o hospital passou a oferecer 
ortodontia para os pacientes na 
faixa etária de 2 a 14 anos subme-

tidos ao procedimento de corre-
ção, o que também reduziu a fila 
de espera na rede pública de saú-
de.

O lábio leporino e a fenda pa-
latina são doenças congênitas 
que surgem entre a segunda e 
oitava semanas de vida intrau-
terina. Os dois tipos de fissuras 
podem provocar má-nutrição, 
má-formação da dentição e di-
ficuldades para a criança desen-
volver a fala.

Neurocirurgias – Após a chegada 
do Instituto Acqua no Estado, ins-
talações e equipamentos do Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
receberam melhorias e a unidade 
passou a se destacar também na 
realização de neurocirurgias pedi-
átricas de médio porte.

“A procura por esse tipo de pro-
cedimento é grande e acontece 
em nossa unidade de forma cres-
cente. É um grande ganho para 
a população ter aqui uma assis-
tência em procedimentos de alta 
complexidade. Contamos com 
um corpo clínico especializado na 
área com bastante experiência em 

doenças neurológicas, possibili-
tando à criança mais qualidade de 
vida pelo diagnóstico e tratamen-
to precoces”, explicou Andrea 
Oliveira, diretora-administrativa 
do Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos.

Maternidade – Se o atendimento 
pediátrico conta com unidade es-
pecializada na Capital, a atenção 
à saúde materno-infantil possui a 
Maternidade de Alta Complexida-
de do Maranhão como referência 
na oferta de serviços para grávidas 
de alto risco. Com 182 leitos e 17,4 
mil partos realizados sob a gestão 
Acqua/SES, a unidade se destaca 
pelo atendimento humanizado 
desde o pré-natal até o pós-parto 
e possui a primeira UTI Materna 
da rede pública do Estado.

Samylla Costa foi uma das pacien-
tes que se surpreendeu com a 
maternidade. Grávida de gêmeos 
prematuros, a jovem contou que 
seus bebês tiveram de ficar inter-
nados na UTI Neonatal logo após 
o parto. “Fiz consultas e exames 
dentro do tempo normal, mas, 
quando completei sete meses, a 
ultrassonografia mostrou que um 

dos bebês estava em sofrimento. 
O parto cesariano foi agendado 
para o dia seguinte e os bebês 
nasceram prematuros, com baixo 
peso. Encaminhados para a UTI 
Neonatal, eles apresentaram evo-
lução e foram muito bem atendi-
dos”, disse.

A mãe de Luan e Lucca destacou 
a atenção de cada profissional 
envolvido no seu atendimento 
durante o período de internação. 
“Se meus bebês pudessem falar, 
agradeceriam aquelas tias que 
trocaram suas fraldinhas quando 
estavam sujos (técnicos de enfer-
magem); os tios que deram suas 
dietinhas ainda na sondinha ou 
na chuquinha; os que ajudaram a 
mamãe a dar de mamar; as que 
deram os primeiros banhinhos e 
os que passavam manhã, tarde e 
noite com seus estetoscópios pra 
saberem se eles estavam bem 
(pediatras), entre tantos outros 
profissionais. Sem eles nossos fi-
lhos não estariam aqui conosco”, 
ressaltou Samylla. Ao longo de 
três anos, a unidade realizou 24,5 
mil internações, 170,7 mil consul-
tas médicas e 145 mil consultas 
multiprofissionais.

Modernização do Hospital 
Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
qualificou o atendimento 
pediátrico
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UTI Materna realizou 3.494 
atendimentos em um ano

Nova ambiência facilitou 
acolhimento dos pacientes 
na unidade

UTI Materna e investimentos em infraestrutura 
consolidam Maternidade de Alta Complexidade 
do Maranhão como referência
Revitalização de espaços, adesivagem temática, pintura e sinalização contribuem para que unidade 
seja um dos mais importantes equipamentos de saúde do Estado

Inaugurado na década de 70, o an-
tigo Hospital e Maternidade Mar-
ly Sarney é conhecido atualmente 
como Maternidade de Alta Com-
plexidade do Maranhão, unidade 
de referência no atendimento de 
gestantes de alto risco. Quem re-
corre aos serviços da unidade en-
contra um prédio que recebe me-
lhorias continuamente. Otimização 
de espaços, pintura renovada, 
sinalização adequada, ambiência 
própria nas alas da pediatria e a 
inauguração da UTI Materna trans-
formaram não só o ambiente, mas 
o acolhimento das famílias e as 
condições de trabalho dos profis-
sionais da unidade. 

Há nove anos a maternidade não 
passava por reforma ampla. Com 
a construção e implantação da UTI 
Materna e demais melhorias na in-
fraestrutura, em 2017, a população 
teve acesso a um completo atendi-
mento obstétrico seguro e de alta 
complexidade. 

Nesse processo de mudança, o 
Instituto Acqua, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão (SES), protagonizou 
um dos momentos mais importan-
tes no Estado, quando entregou a 
primeira Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) Materna do Maranhão, 
em março do ano passado. A nova 
ala atende pacientes obstétricas 
graves, nos períodos pré, intra e 
pós-parto, com doenças próprias 
da gravidez ou nela intercorrentes 
e que necessitem de internação 
em regime de cuidados intensivos. 
A UTI Materna recebe casos refe-
renciados por meio do Sistema de 
Regulação de Leitos Obstétricos 
da SES.

O local conta com recursos tec-
nológicos e sistema de gestão 
avançados e, desde abril de 2017, 
realizou 3.494 atendimentos, entre 
admissões, emissão de pareceres, 
exames, cirurgias e demais proce-
dimentos. A unidade possui oito 
leitos, sendo um de isolamento 
para casos com potencial de con-
taminação, equipe multiprofissio-
nal qualificada e equipamentos de 
amplo monitoramento que garan-
tem atendimento acolhedor, dinâ-
mico e eficaz.

Ao longo do primeiro ano de fun-
cionamento, a UTI Materna reali-
zou 294 admissões, 223 pareceres 
médicos e 140 cirurgias, além de 
166 exames, como tomografia, 
ressonância, ultrassonografia, eco-
cardiograma, raio-X e eletrocardio-
grama, entre outros atendimentos. 
Nesse período, a unidade também 
registrou 2.144 procedimentos de 
profissionais das áreas de fisiotera-
pia e serviço social, curativos, intu-
bação e passagem de sonda, entre 
outros.

“Desde que começou a funcio-
nar, estamos sempre em processo 
de melhoria contínua. Para isso, 
adotamos ferramentas de gestão, 
como treinamentos, e softwares 
que permitem um amplo monito-
ramento das pacientes. Isso traz 
segurança e evita perdas. É para 
isso que estamos aqui: para salvar 
vidas e promover saúde”, desta-
cou o enfermeiro intensivista e su-
pervisor da UTI Materna, Cláudio 
dos Santos.

Equipamentos - Ainda que a Re-
solução Nº 7 do Ministério da Saú-

de, de fevereiro de 2010, que dis-
põe sobre os requisitos mínimos 
para funcionamento de Unidades 
de Terapia Intensiva, permita o uso 
de um ventilador mecânico a cada 
dois leitos, a UTI Materna utiliza um 
equipamento para cada paciente.

Além do potencial da ventilação, 
a unidade possui dois aparelhos 
para hemodiálise, que, caso não 
houvessem, exigiriam a transfe-
rência das pacientes para UTIs, 
não maternas, de outros hospitais. 
“Esse é mais um diferencial da Ma-
ternidade de Alta Complexidade, 
pois está preparada para receber, 
inclusive, pacientes com patolo-
gias autoimunes e, com o uso do 
equipamento, retirá-las da fase 
aguda por meio da diálise”, expli-
cou o supervisor da UTI, Cláudio 
dos Santos.

A diálise é uma técnica que visa su-
plementar as falhas da função renal 
das pacientes que não conseguem 
eliminar água e produtos de excre-
ção do sangue, podendo ser reali-
zada tanto sob a forma de hemodi-
álise quanto de diálise peritoneal.

Maternidades sob gestão do Instituto Acqua 
e Governo do Estado alavancam obstetrícia e 
enfermagem no Maranhão
População ganhou segurança e cuidados especializados do pré-natal aos exames de triagem neonatal

Ao longo de três anos, a atuação 
do Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão (SES) impul-
sionou a qualidade da obstetrícia, 
fortalecendo a atuação da enfer-
magem especializada na Capital 
maranhense e no município de 
Balsas. As maternidades de Alta 
Complexidade do Maranhão, Be-
nedito Leite e Nossa Senhora da 
Penha e o Hospital Regional de 
Balsas oferecem serviços do pré-
-natal ao parto. Consultas, exames, 
Rodas de Conversas com Gestan-
tes e Arte no Parto, além dos prin-
cipais exames de triagem neona-
tal, dão segurança às famílias com 
o diferencial da humanização no 
atendimento. 

“A gravidez e parto são alguns dos 
momentos mais importantes para 
a vida e saúde das mulheres, por 
isso, nosso trabalho humanizado 
ressignifica essas etapas por meio 
do fornecimento de informações e 
acolhimento. Oferecemos um vín-
culo legítimo entre gestantes, pro-
fissionais e os serviços oferecidos”, 
explicou a enfermeira obstetra e 
coordenadora de enfermagem do 
Instituto Acqua no Maranhão, Ana-
lamacia Brito.

O pré-natal, com todas as suas 
consultas e exames, pode ser re-
alizado na Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão, des-
de que a gravidez seja classificada 
como de alto risco e a mulher refe-
renciada por uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS). Na Maternidade 
Nossa Senhora da Penha, o aten-

dimento é destinado às gestantes 
da região do Itaqui-Bacanga que 
estejam em área de moradia que 
não dispõe de cobertura da Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF). 
No Hospital Regional de Balsas 
também há encaminhamento das 
unidades dos 14 municípios de 
cobertura. Seguindo os pré-requi-
sitos, as gestantes contam com 
agenda regular de consultas, exa-
mes e Rodas de Conversas com 
Gestantes, além do projeto Arte 
no Parto.

Rodas de Conversas – Boa prática 
de humanização, as Rodas de Con-
versas com Gestantes atendem às 
orientações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), abordam te-
mas variados e promovem a troca 
de saberes entre futuras mães, 
enfermeiros obstetras, psicólogos, 
assistentes sociais, nutricionistas 
e fisioterapeutas. Os encontros 
permitem o reconhecimento de 
aspectos sociais e culturais das 
gestantes, que servem de suporte 
para o atendimento individual.

“Nas rodas de conversas desco-
brimos, por exemplo, qual o perfil 
da alimentação da gestante. Entre 
as que moram na zona rural e pos-
suem baixa renda familiar, é nor-
mal o consumo de muita farinha 
e frutas de ´época’. A partir daí, 
conseguimos sugerir uma discipli-
na alimentar que atenda as condi-
ções dessa mulher, sem prejuízo 
dos nutrientes necessários na gra-
videz”, explica a coordenadora de 
nutrição clínica da Maternidade de 
Alta Complexidade do Maranhão, 

Patrícia Almeida.

Mais um passo da humanização 
– Até a chegada do bebê, as ges-
tantes passam por etapas que con-
tribuem para o sucesso do parto e 
estimulam os vínculos familiares. O 
projeto Arte no Parto é um desses 
passos. Realizada no final do ter-
ceiro semestre nas Maternidades 
Benedito Leite e Nossa Senhora 
da Penha, para marcar a despedi-
da da barriga, a iniciativa permite 
a gestante e familiares auscultar 
o coração da criança e conhecer 
detalhes da posição do feto ao 
lado de enfermeiras e técnicos de 
enfermagem. A barriga também 
recebe um desenho com tinta gua-
che e, por meio de fotografia, é 
eternizado o contato lúdico com a 
criança ainda no ventre.

Testes – Depois do parto, partu-
riente e bebê seguem sob os cui-
dados de toda a equipe até a alta 
médica. Liberado pelo pediatra, o 
bebê segue para a realização dos 
Exames de Triagem Neonatal: ore-
lhinha, pezinho, olhinho e coração-
zinho.

Na Maternidade de Alta Comple-
xidade do Maranhão, de maio de 
2015 até meados de abril deste 
ano, foram realizados 1.611 exa-
mes de triagem. As unidades Be-
nedito Leite, Nossa Senhora da 
Penha e Hospital Macrorregional 
de Balsas, juntas, contabilizaram 
1.387 análises, contribuindo para a 
qualidade da atenção à criança, já 
que os exames detectam doenças 
graves precocemente.

Projeto Arte no Parto 
fortalece vínculo entre a 
futura mãe e o bebê

DETALHE: Por meio 
das rodas de conversas, 
equipe de enfermagem 
esclarece dúvidas das 
gestantes
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Pais comemoram evolução dos filhos em 
tratamento no Ninar

Hospitais regionais levam cirurgias de 
alta complexidade para moradores de 74 
municípios do interior do Maranhão

Depois de balbuciar as primeiras 
palavras com 1 ano e 2 meses de 
vida, Enzo Ribeiro ficou em silên-
cio. A pausa chegou até os três 
anos de idade e intrigou os pais, 
que também observaram que a 
criança começou a andar na ponta 
dos pés, enfileirar brinquedos, evi-
tar contato visual e fechar os ouvi-
dos com as mãos. Hoje, com qua-
tro anos, Enzo fala, estuda, anda, 
brinca e interage normalmente 
com as pessoas. 

Enzo é um dos muitos casos de 
resposta bem-sucedida ao trata-
mento especializado oferecido 
pelo Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assis-
tência e Reabilitação de Crianças 
(Ninar), em São Luís (MA), geren-
ciado pelo Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Esta-
do da Saúde do Maranhão (SES). 

“Percebemos as mudanças, mas 
a família não aceitava a possibi-
lidade de algum transtorno, até 
que um dia um amigo alertou e 
nos convenceu a buscar ajuda es-
pecializada. Assim, chegamos ao 
Ninar e tudo mudou. Ele foi diag-
nosticado com autismo de espec-
tro leve”, explicou a mãe, Milena 
Ribeiro.

Após iniciar o tratamento, em ape-
nas três meses de atendimento 
multiprofissional, a criança voltou 
a falar e estabelecer contato visu-
al. “As palavras ainda eram soltas, 
mas em pouco tempo formou a 
frase ‘me dá um pirulito’. Foi um 
momento de muita felicidade, e 
isso é reflexo de todo o empenho 
da equipe de profissionais que o 
atendem. Fiquei surpresa com o 
alto nível dos serviços oferecidos 
por uma unidade pública”, ressal-
tou Milena.

Maísa Mendes, atualmente com 2 
anos e 8 meses, também surpre-
endeu a família com o progresso 
rápido após o tratamento. Os pais 
explicam que o diagnóstico foi 
demorado, porque os profissio-
nais aos quais recorreram inicial-
mente não identificaram que ela 
tinha microcefalia. “No acompa-
nhamento, o perímetro craniano 
era apontado como normal, mas 
ela não fazia os movimentos co-

muns de uma criança. Não se vira-
va, não se inclinava para mudar do 
colo de uma pessoa para a outra. 
Então, por indicação, recorremos 
ao Centro de Referência”, relatou 
a mãe de Maísa, Érica Mendes.

Os primeiros exames realizados 
pelo Ninar mostraram alterações 
e confirmaram que Maísa entrava 
para as estatísticas de microcefalia 
no Brasil. O tratamento teve início 
aos 7 meses de vida da criança. 
Quando completou 1 ano e 9 me-
ses, ela já sentava e engatinhava. 
Hoje, a mãe se emociona ao dizer 
que sua pequena senta e começa 
a andar. “Ela anda de lado, mas 
a seu modo, e isso é um grande 
avanço. Com a competência dos 
profissionais e carinho que re-
cebemos do Ninar e da Casa de 
Apoio confiamos que ela vai me-
lhorar cada vez mais”, comemora 
Érica.

Ousadia e comprometimento 
- Inaugurado em 2016, o Ninar 
surgiu com uma proposta inova-
dora e ousada. Com sua oferta de 
serviços à população maranhense, 
houve a ampliação de atendimen-
tos especializados, imprimindo 
esperança em uma nova página 

A população do interior do Ma-
ranhão passou a ser atendida em 
um dos seus maiores anseios após 
o Governo do Estado inaugurar 
três unidades regionais, que tam-
bém estão sob gestão da parceria 
entre Instituto Acqua e Secretaria 
de Estado da Saúde do Maranhão 
(SES): contar com atendimento 
de saúde de qualidade próximo 
de suas residências e familiares. 
A realização de cirurgias de alta 
complexidade em cidades afasta-
das de São Luís mudou a vida de 
quem precisava recorrer à Capital 
maranhense para realizar procedi-
mentos desse nível.

O Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago (Pi-
nheiro), Hospital Macrorregional 
Tomás Martins (Santa Inês) e Re-
gional de Balsas (Balsas) recebem, 
por meio de regulação, pacientes 
de 74 municípios, facilitando o 
acesso da comunidade à assistên-
cia médica e reduzindo a fila de 
espera dos procedimentos mais 
demandados.

Entre os diversos casos atendi-
dos nessas unidades, o da pe-
quena Mayla Cristina, de apenas 
dois meses, foi emblemático. Em 
outubro de 2017, ela se tornou a 
primeira paciente do Hospital Ma-
crorregional Tomás Martins a pas-
sar por procedimento para trata-
mento de meningocele occipital, 
doença congênita do tubo neural, 
caracterizada pelo surgimento de 
uma bolsa com parte do tecido 
cerebral na região posterior da 
cabeça. 

Por se tratar de uma cirurgia espe-
cializada, ela era feita em apenas 
um hospital em São Luís. Com-
posta por cirurgiões e diversos 
especialistas, a unidade em Santa 
Inês estava preparada para efetu-
ar a correção mesmo não sendo 
referência nesse tipo de proce-
dimento. “É uma cirurgia muito 
difícil de se conseguir na rede pú-
blica, além de ter um alto custo 
se realizada na rede particular. 
Conseguimos dar o atendimento 
necessário ao caso graças à quali-
dade técnica dos profissionais que 
temos”, destacou Antonio Jorge, 

da saúde pública no Maranhão.

O Ninar oferece tratamento espe-
cializado às crianças de zero a sete 
anos com doenças neurológicas 
como microcefalia, hidrocefalia, 
Síndrome de Down, epilepsia e 
paralisias cerebrais, entre outras. 
A unidade dispõe de equipes 
multidisciplinares e espaços ade-
quados para atendimento e rea-
bilitação.

“Nós percebemos a dimensão da 
expansão de cuidados. O proje-
to surgiu voltado para crianças 
egressas da UTI neonatal do Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos. 
Há dois anos, com a catástrofe 
da Síndrome Congênita do Zika 
Vírus, entendemos que precisaría-
mos de um local para os cuidados 
com essas crianças, e foi aí que 
surgiu o projeto Ninar, como Cen-
tro de Referência e, um ano de-
pois, foi criada a Casa de Apoio. O 
mais importante foi perceber que 
tínhamos capacidade de ofertar 
tudo isso, com qualidade e equi-
pe extremamente capacitada, por 
meio do Sistema Único de Saú-
de”, concluiu a neuropediatra e 
diretora do projeto Ninar, Patrícia 
Sousa.

Em dois anos de funcionamento, unidade é referência nacional no tratamento da microcefalia e 
síndromes raras

Unidades em Santa Inês, Pinheiro e Balsas realizam procedimentos cirúrgicos antes oferecidos 
somente na Capital

Após três meses em 
tratamento no Ninar, Enzo 
passou a interagir com a família

Hospital Regional de Balsas 
é referência em média e alta 
complexidade na região
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diretor-geral do hospital.

Em Balsas, a competência dos 
profissionais aliada à estrutura da 
unidade salvou a vida do peque-
no Miguel Câmara. A mãe, Anne 
Evelyn, teve oscilação de pressão 
arterial, perda de líquido amniótico 
e diabetes gestacional, o que tor-
nou necessária a retirada do bebê 
com 33 semanas de vida. O pai, 
empresário da zona rural, já tinha 
providenciado um avião particular 
para levar a esposa à Goiânia para 
realizar o procedimento. No entan-
to, após conversar com médicos e 
direção do Hospital Regional de 
Balsas, constatou o preparo técni-
co da equipe para cuidar do parto.

“Me surpreendi com o atendimen-
to, desde a portaria até a equipe 
multiprofissional. Essa unidade 
ajuda muitas gestantes que preci-
sam de acompanhamento em par-
tos de risco”, declarou Anne.

Outra experiência exitosa recente 
foi registrada no Hospital Regio-
nal da Baixada Maranhense Dr. 
Jackson Lago. Em março de 2018, 
a unidade realizou a primeira mi-
crocirurgia de grande porte em 
Pinheiro. Após consultas e tomo-
grafia, foi detectado um tumor 
com aproximadamente 4 cm de 
diâmetro do lado direito do cé-
rebro de Pedro Alcântara Maia, 
67 anos, morador de Cururupu. O 
sucesso da cirurgia foi atribuído 

à detecção precoce, qualificação 
da equipe, estrutura adequada e 
atendimento em tempo hábil. 

Mutirões – As unidades no inte-
rior do Estado promovem regular-
mente, também, mutirões de ci-
rurgias oftalmológicas, pediátricas 
e eletivas. Cada mutirão atende 
cerca de 300 pessoas. Após a con-
sulta, havendo indicação cirúrgi-
ca, as unidades estão preparadas 
para atender a demanda.

O Hospital Regional da Baixada 
Dr. Jackson Lago, de setembro 
de 2015 até meados de abril de 
2018, realizou 8.638 cirurgias e 
74.945 consultas. Em Santa Inês, 
o Macrorregional Tomás Martins, 
em dois anos, recebeu 5.546 pa-
cientes em seu centro cirúrgico e 
contabilizou 39.807 atendimentos 
ambulatoriais. A unidade de Bal-
sas, inaugurada em setembro de 
2017, realizou 957 cirurgias. 

Excelência em gestão – “Ge-
renciar os hospitais é um grande 
desafio, mas os excelentes resul-
tados, somados à satisfação da 
comunidade, nos motivam. Ao 
lado da SES, que honra seu com-
promisso de zelar pela qualidade 
da saúde pública, é possível pro-
mover atendimento de qualidade 
pelo Sistema Único de Saúde”, 
concluiu a diretora do Instituto Ac-
qua e coordenadora das unidades 
no Maranhão, Paula Assis.
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E Casa de Apoio Ninar inova no tratamento 
de crianças com doenças que afetam o 
neurodesenvolvimento

Sorrir se torna modelo de serviço público em 
saúde bucal no Maranhão

Inaugurada em julho de 2017, a 
Casa de Apoio Ninar, com a ofer-
ta de atendimento humanizado 
e multiprofissional, se tornou re-
ferência no tratamento de crian-
ças com problemas de desenvol-
vimento neuropsicomotor, com 
destaque para o acompanha-
mento de bebês com Síndrome 
Congênita do Zika Vírus (SCZv). 
Até abril deste ano, a unidade 
realizou 86,8 mil atendimentos 
e recebeu 231 famílias, tanto da 
Capital maranhense quanto do 
interior do Estado.

Gerenciada pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES), a Casa de Apoio ampliou 
os horizontes das famílias que 
precisavam de tratamento espe-
cializado para suas crianças. Por 
meio de oficinas terapêuticas, 
palestras e diversas ações, a uni-
dade resgata o vínculo dos pais 
com o bebê ao mesmo tempo 
em que funciona como um espa-
ço de capacitação de profissio-
nais de saúde de municípios de 
todo o Estado.

Em quase um ano, a unidade 
contabilizou 8,8 mil consultas 
médicas, 28 mil consultas mul-
tiprofissionais e 7,6 mil terapias 
individuais, além de 5,7 mil tera-
pias em grupo e 33,7 mil atendi-
mentos multiprofissionais.

Melhorias – Os avanços mais 
recentes passam pelo atendi-
mento médico especializado, 
inovação em técnicas terapêuti-
cas para as famílias e criação do 
circuito sensorial, liderado por 
profissionais de terapia ocupa-
cional.

Das conquistas da Casa de 
Apoio para otimização do aten-
dimento, uma das mais impor-
tantes é a realização do exame 
de retinografia em crianças com 
Síndrome Congênita do Zika Ví-
rus. O exame, realizado há qua-
tro meses, consiste no registro 
fotográfico do fundo de olho da 
criança, no qual são avaliados 
nervo ótico e retina.

Na ampliação dos cuidados, 

Em 10 meses de funcionamento, unidade realizou acompanhamento multiprofissional de 231 famílias

Em três meses de funcionamento, Sorrir é referência em atenção à saúde bucal da Região Nordeste

crianças e familiares acompa-
nhados pela Casa de Apoio Ni-
nar contam com atendimento 
regular e preferencial na Unida-
de de Especialidades Odontoló-
gicas do Maranhão (Sorrir), tam-
bém gerenciada pelo Acqua em 
parceria com a SES. 

A iniciativa de somar as ações 
preventivas e de tratamento en-
tre essas unidades evita e limita 
o desenvolvimento de patolo-
gias orais. “Cuidando da saúde 
bucal, evitamos a abertura de 
portas para as mais diversas do-
enças, não só para a criança com 
distúrbio do desenvolvimento 
neuropsicomotor, como para 
toda a família que acompanha 
esse paciente”, destacou a di-
retora da Casa de Apoio Ninar, 
Patrícia Sousa.

Fortalecendo vínculos - Para for-
talecer os laços entre familiares 
e crianças, a Casa de Apoio de-
senvolve projetos como a Cozi-
nha Amiga, oficinas de mandala, 
argila e musicalização, além de 
eventos alusivos às principais 
datas comemorativas.

A assistência oferecida e os vín-
culos que ela promove dão su-
porte para que os profissionais 
compreendam a realidade de 
cada família e, a partir daí, bus-
quem melhorias que proporcio-
nem celeridade no tratamento 
das crianças.

“Observamos que algumas 

crianças tinham dificuldades 
sensoriais. Elas se assustavam 
com facilidade e percebíamos 
um déficit visual significativo. 
Então, para que tivessem con-
dições de aproveitar mais o pe-
ríodo que ficavam aqui, dividi-
mos as atividades motoras das 
sensoriais, apesar de saber que 
estão interligadas”, explicou a 
terapeuta ocupacional Valéria 
Souza.

Essa percepção levou à criação 
dos circuitos sensoriais, que são 
atividades especiais para o de-
senvolvimento motor e senso-
rial. Realizados há dois meses, 
eles contam com metodologia 
que estimula os sentidos, en-
quanto os pais aprendem a con-
feccionar peças para utilizar em 
casa com materiais de fácil aces-
so. Com canos de PVC é possí-
vel montar, por exemplo, uma 
estrutura semelhante a um pe-
queno labirinto, onde a criança 
tem, ao alcance das mãos, obje-
tos que emitem sons diferencia-
dos, além de tecidos coloridos, 
peças brilhosas e dados feitos 
com EVA.

Paralelo ao tratamento espe-
cializado, o local também é um 
centro de formação continuada. 
Semanalmente, profissionais de 
várias áreas vivenciam as ativi-
dades e são estimulados a re-
produzir em seus municípios as 
experiências de tratamento di-
ferenciado que aprenderam na 
Casa de Apoio.

Acordar pela manhã e, diante do 
espelho, entristecer porque lhe 
faltam dentes. Evitar sorrisos para 
quem se ama. Envergonhar-se. 
Cenas que se repetem todos os 
dias por quem não tem condições 
de tratar da saúde bucal. Após 10 
anos, a costureira Maria Apareci-
da Ferreira, 52 anos, devolveu ao 
rosto a maior expressão da alegria 
que tanto sonhou: o sorriso. A mo-
radora da Vila Maranhão, na zona 
rural da Capital maranhense, foi a 
primeira paciente da Unidade de 
Especialidades Odontológicas do 
Maranhão (Sorrir), a receber pró-
tese dentária completa. 

Gerenciada pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES), a unidade registra com mais 
esse serviço o papel de contribuir 
para a saúde bucal e melhorar a 
autoestima da população. Em 50 
dias de funcionamento, a unidade 
já fez 9,1 mil atendimentos.

“Nesse momento, não sei nem 
como explicar minha felicidade. 
Estou realizando um sonho, por-
que eu não tinha condição finan-
ceira de adquirir a prótese. O Sor-
rir abriu as portas e fui a primeira 
agraciada. Só tenho a gradecer 
por tudo. Tanta coisa que eu não 
fazia, agora vou poder realizar. 
Comer milho, maçã, carne frita 
e sair para os lugares sem sentir 
vergonha. Eu posso sorrir e me 
alimentar melhor”, comemorou 
Maria Aparecida.

O atendimento para os casos de 
prótese total conta com cinco 
etapas, que correspondem aos 
números de visitas: moldagem ini-
cial, moldagem funcional, plano 
de orientação, prova e entrega. 
A duração máxima é de um mês 
para a conclusão do processo.

O Sorrir também é referência para 
diagnóstico precoce de câncer 
bucal e atendimento ambulatorial 
de pessoas com fenda labial e/
ou palatina com mais de 14 anos, 
já que, a partir dessa idade, eles 
deixam de ser assistidos pelo Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, 
que atua exclusivamente com 
crianças. É a primeira unidade do 
Maranhão que oferta atendimen-
to em nível de média complexida-
de, ou seja, realiza procedimentos 
que não são feitos nas Unidades 
Básicas de Saúde.

Também por contar com labora-
tório próprio, o Sorrir consegue 
acelerar em 50% o atendimento 
do paciente. Os ajustes identifi-
cados na prova de próteses den-
tárias, por exemplo, são feitos no 
mesmo momento pela equipe de 
técnicos. Em 15 minutos a altera-
ção é concluída e o paciente faz a 
nova prova.

Para Paulo Passain, responsável 
pelo atendimento de Maria Apa-
recida, esse serviço oferecido à 
população emociona por contri-
buir para a saúde e autoestima. 
“É uma conquista para a Maria 

Aparecida. Ela não tinha condi-
ções de pagar por esse recurso, 
e ter a possibilidade de adquirir 
por meio de atendimento público 
é marcante. Uma grande conquis-
ta. Não me canso de me emocio-
nar junto com as pessoas. Cada 
paciente é uma história de vida 
diferente que contribuímos para 
melhorar”, concluiu Pannain.

Unidade realizou 9,1 mil 
atendimentos em 50 dias  

Unidade realizou 86,8 mil 
atendimentos desde julho 
do ano passado 

Maria Aparecida Ferreira 
foi a primeira paciente a 
receber prótese dentária 
gratuita no Sorrir
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Profissionais orientam população 
sobre prevenção do câncer de 
colo do útero e outras doenças

No Mês das Crianças, iniciativa 
aproxima os pequenos dos 
cuidados com a higiene bucal

Instituto Acqua em Ação aproxima população 
dos serviços de saúde e registra 5 mil 
atendimentos no Maranhão

Maternidade Benedito Leite registra parto 
especial no Dia Internacional da Mulher

Um coração/De mel de melão/De 
sim e de não/É feito um bichinho/
No sol de manhã/Novelo de lã/No 
ventre da mãe/Bate o coração de 
Théo/Que acaba de chegar. Para-
frasear ‘Clareana’, música de Beto 
Guedes, incluindo o nome do pe-
queno Théo Milke, que nasceu no 
Dia Internacional da Mulher (8/3), 
ajuda a retratar a poesia de um 
dos partos mais bonitos feitos na 
Maternidade Benedito Leite, em 
São Luís (MA). A mãe Rosana Milke 
participou das Rodas de Conver-
sas com Gestantes, realizadas pela 
unidade desde fevereiro, e aplicou 
os conhecimentos recebidos nes-
ses encontros. Ela chegou à ma-
ternidade já na etapa expulsiva, 
quando há dilatação exata para a 
saída do bebê.

O nascimento de Théo estava pre-
visto para 12 de março, mas no dia 
7, final da tarde, sua mãe, a ocea-
nógrafa Rosana Milke, teve as pri-
meiras contrações. Começaram 
de forma leve, mas intensificaram 
a partir da meia-noite. Os interva-
los foram marcados pela mãe, que 
decidiu seguir para a maternidade 
somente na fase expulsiva, com di-
latação de 10 cm. Nesse período, 
tem início a dilatação cervical, que 
termina com a saída do feto.

Ao entrar na maternidade, ainda no 
acolhimento, o grito de ‘vai nascer’ 
antecipou poucos minutos do ‘nas-

Aproximar a população dos servi-
ços de saúde, ampliar o acesso a 
Atenção Básica e oferecer orien-
tações para prevenção de doen-
ças são os pilares que motivaram, 
em 2016, o nascimento de uma 
ação completa que leva informa-
ções e atendimentos de saúde ao 
ar livre para diferentes comunida-
des do Maranhão. Denominada 
Instituto Acqua em Ação, a ini-
ciativa do Acqua já realizou 5 mil 
atendimentos desde sua primeira 
edição.

Todas as atividades contam com 
o trabalho voluntário das equipes 
que atuam em unidades de saú-
de sob gestão da parceria Institu-
to Acqua/Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão. Nos locais 
designados para receber as ativi-
dades são montadas tendas para 
realização de testes de glicemia, 
hepatites e DSTs (Doenças Sexu-
almente Transmissíveis), exames 
diversos, aplicação de vacinas, 
distribuição de material informa-
tivo e aferição de pressão arterial, 
entre outros atendimentos e ativi-
dades recreativas.

O ano de 2017 contou com cinco 
ações sociais que resultaram em 
3.764 atendimentos para a popu-
lação. Outro avanço conquistado 
naquele ano foi a chegada do Ins-
tituto Acqua em Ação em cidades 
do interior do Estado: uma edi-
ção foi organizada em Pinheiro, 
com 783 atendimentos, e outra 
em Santa Inês, com 626 serviços 
de saúde gratuitos.

Mês da Mulher – Os moradores 
do bairro Cohab, em São Luís, e 
região, foram os primeiros a rece-
ber os benefícios do Instituto Ac-
qua em Ação em 2018. A iniciati-
va foi realizada em 24 de março 
na área externa da Maternidade 
Benedito Leite e teve como foco 
a prevenção do câncer de colo 
de útero, em alusão ao mês da 
Mulher. Além dos serviços tradi-
cionais de aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia e va-
cinação, a ação ofereceu exame 
preventivo do câncer de colo de 
útero e orientações sobre como 
prevenir a doença. No final do 

Implantada em 2016, iniciativa leva exames, orientações para prevenção de doenças e atividades 
diversas para comunidades da Capital e interior

Gestante Rosana Milke deu entrada com dilatação completa e decidiu ter o filho na sala de 
classificação
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ceu’. Théo chegou com 3,8 quilos, 
às 10h43, sob as lágrimas de felici-
dade da mãe e equipe da unidade. 
“Não sei descrever a intensidade 
de sentimentos desse momento. 
Senti como se eu fosse uma deusa, 
cheia de poder, de amor e de uma 
alegria que me fizeram gargalhar”, 
contou Rosana.

Mãe de Heloísa, de 11 anos, e Va-
lentina, com 2 anos, Rosana teve 
seu terceiro filho de parto normal. 
Apesar das experiências anterio-
res, buscou mais conhecimentos 
nas Rodas de Conversas com Ges-
tantes, na Maternidade Benedito 
Leite. “Então, escolhi chegar na 
maternidade já no expulsivo para 
que exigisse o mínimo de tempo. 
Quando cheguei no acolhimento, 
falaram que ia nascer e eu aceitei. 
Tinha plena confiança e consciên-
cia de tudo que estava acontecen-
do”, explicou a mãe.

Rosana Milke, que teve alta junta-
mente com Théo em 10 de março, 
explicou que sua participação nas 
Rodas de Conversa com Gestan-
tes e os benefícios colhidos nessa 
experiência contribuíram na hora 
do parto. Com uma agenda diária 
dividida entre administração da 
casa, cuidado com as filhas e mes-
trado, a oceanógrafa foi surpreen-
dida pelo medo, em certa etapa 
da gravidez. “Procurei a roda de 
conversa para ter um momento 

meu e do neném. Mas chegando 
no final da gravidez, eu estava pen-
sando no parto com um pouco de 
medo e não sabia a origem desse 
sentimento. Então comecei a parti-
cipar das rodas, que me ajudaram, 
por exemplo, a compreender que 
minhas vontades, no momento do 
parto, seriam respeitadas. Esse era 
o motivo do temor. Na Maternida-
de Benedito Leite eu tinha certeza 
de que seria ouvida, e isso aconte-
ceu. Fomos muito bem tratados”, 
concluiu.

A enfermeira obstetra que parti-
cipou do parto, Estella Furtado, 
explicou a emoção que envolveu 
a chegada de Théo. “Era uma pa-
ciente tranquila, porque já conhe-
cia os sinais do trabalho de parto. 
Então, fizemos todo procedimen-
to da classificação, auscultamos o 
bebê e então ela tirou toda a roupa 
e disse que desejava ter o filho ali, 
naquele momento. Daria tempo 
de levar para o pré-parto, mas ela 
quis ter o bebê ali, porque se sen-
tiu segura e em um ambiente tran-
quilo. Respeitamos a decisão e, 
sem demora, o Théo nasceu bem. 
Foi muito emocionante para a mãe 
e para todos da equipe. Enquanto 
concluíamos os cuidados, ela ficou 
com o bebê sobre o peito, repleta 
de alegria. Fiquei muito feliz em fa-
zer parte desse parto em uma data 
especial como o Dia Internacional 
da Mulher”, contou Estella.

Rosana Milke, mãe 
do pequeno Théo, 
emocionada após o parto

dia, os profissionais haviam reali-
zado 247 atendimentos.

O médico obstetra Manoel Pi-
mentel, diretor da maternidade, 
unidade de referência da ação 
social, destacou a importância 
em usar atividades como essa 
para orientar as pessoas. “Esses 
serviços são extremamente im-
portantes pelo caráter educativo 
que trazem. Os atendimentos 

oferecidos levam à população 
informações relevantes para o 
seu dia a dia, contribuindo para 
a saúde e qualidade de vida”, ex-
plicou. 

Durante os atendimentos, os pro-
fissionais também reforçaram o 
combate à violência doméstica 
ao distribuir cartilhas explicativas 
sobre a Lei Maria da Penha para 
quem circulava pelo local.
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Acqua e Rádio Brasil Atual celebram 465 
anos de Santo André (SP)

Acqua reúne entusiastas do samba em 
lançamento de galeria ABC das Artes

Com a intenção de relembrar ar-
tistas que fizeram história no ABC 
Paulista e valorizar expressões ar-
tísticas e culturais, o Instituto Ac-
qua inaugurou, em 17 de março, 
espaço dedicado a homenagear 
aqueles que tanto encantaram e 
ainda encantam gerações. A ga-
leria intitulada ABC das Artes está 
na sede do Instituto, em Santo 
André (SP). O evento prestou ho-
menagens a Dona Inah, Mimi Bo-
êmio e Joca Sete Cordas. Além 
de cantar e dançar com o samba 
de Mimi Boêmio e convidados, o 
público assistiu ao documentário 
‘Que cantadora a vida me fez’, di-
rigido por Patrícia Francisco, que 
mostra a trajetória da sambista 
Dona Inah.

Clementino Raimundo, o Mimi 
Boêmio, nascido em Santo André 
em 1936, é considerado o maior 
seresteiro da história do Grande 
ABC, cantando há mais de 50 
anos sambas, choros, gafieira e 
MPB. Ele foi um dos primeiros ho-
menageados pelo ABC das Artes 
e cantou samba de raiz durante o 
evento. “Fiquei muito feliz. É um 
convite gratificante. Agradeço de 
coração pela homenagem. Rever 
os amigos aqui também foi mui-
to bom. Eu gostaria que o Acqua 
continuasse com essas homena-
gens. Tem muita gente que mere-
ce essa lembrança e destaque”, 
enfatizou Mimi.

Idealizador da ação, Ronaldo 
Querodia, diretor-presidente do 
Instituto Acqua, demonstrou cari-
nho pela memória musical que foi 
celebrada. “É sempre uma gran-
de alegria rever amigos e artistas 
que colaboraram e ainda colabo-
ram para o crescimento da nossa 
música, em especial do choro e 
do samba. São inúmeros artistas 
que representam bem nossa re-
gião. Com essa iniciativa, o Ac-
qua quer compartilhar o lindo ta-
lento que cada um apresentou ou 
ainda apresenta”, pontuou.

Outra artista homenageada na 
galeria ABC das Artes é Inez 
Francisco da Silva, a Dona Inah. 
Nascida em 1935, na cidade de 
Araras, no interior paulista, viveu 
em Santo André por muitos anos. 
Em 2005, recebeu o Prêmio TIM 

Para resgatar a história musical 
do Grande ABC e homenagear a 
cidade de Santo André pelos 465 
anos, o Instituto Acqua e a Rádio 
Brasil Atual (98,9 FM) promoveram 
programação especial com reno-
mados nomes da música popular 
brasileira. A ação reuniu Everson 
Pessoa, Kleber Albuquerque, 
Rubi, Nômade Orquestra, Lurdez 
da Luz e Freud à Deriva no auditó-
rio do Instituto em 6 de abril, em 
Santo André (SP). Os participan-
tes acompanharam a gravação do 
programa musical mais reconhe-
cido do país, o “Hora do Rango”, 
comandado pelo apresentador 
Oswaldo Luiz Colibri Vitta.  

Ronaldo Querodia, diretor-presi-
dente do Instituto, demonstrou 
entusiasmo com a iniciativa e re-
forçou posicionamento sobre pa-
pel da música como instrumento 
de construção social. “Sou ouvin-
te da rádio Brasil Atual e fã da pro-
gramação. Para nós é importante 
contar com o profissionalismo da 
equipe, sobretudo com a compe-
tência e carisma do Colibri Vitta. 
Foi um evento à altura dos fãs que 
tanto apoiam esses artistas de 
primeiro nível. Ainda mais ao ver 
grandes nomes, como Everson 
Pessoa e Kleber Albuquerque, 
nascidos na cidade e outros mú-
sicos que têm uma ligação muito 
forte com a região”, afirma.

O “Hora do Rango” é um pro-
grama que abrange diversidade 
musical e mantém em sua progra-
mação músicas e entrevistas com 
artistas que o ouvinte não escuta 
em rádios comerciais. Colibri Vit-
ta, apresentador que recentemen-
te venceu o prêmio da Associa-
ção Paulista de Críticos de Arte 
(APCA) como produtor musical, 
caracteriza a atração como diver-
sificada e vê no evento promovido 
pelo Instituto Acqua uma janela 
para ampliar a visão do ABC para 
a cultura alternativa. 

Kleber Albuquerque, artista que já 
se apresentou no espaço cultural 
do Instituto Acqua no segundo 
semestre do ano passado, foi uma 
das atrações. O músico teve a 
chance de reviver histórias ao lado 
de amigos que compartilha melo-
dias e ideias. “Esses eventos que 
o Acqua está promovendo são 

Artistas enalteceram relação com a cidade na sede do Instituto e relembraram histórias e boas cançõesEvento homenageou artistas do Grande ABC e contou com exibição do documentário sobre a 
sambista Dona Inah, além de roda de samba
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Painel que recebeu os 
homenageados pelo ABC 
das Artes no auditório do 
Acqua

Ronaldo Querodia, diretor-
presidente do Acqua, 
durante abertura do evento

Ronaldo Querodia, diretor-
presidente do Instituto Acqua, 
foi entrevistado por Colibri Vitta 
durante o programa

Freud à Deriva, Rubi e Kléber Albuquerque foram alguns 
dos nomes que se apresentaram no palco do Instituto

da Música Brasileira, aos 70 anos, 
na categoria “Revelação”, com o 
disco Divino Samba Meu (2004).

Filho de Dona Inah, Daniel Fran-
cisco acompanhou as home-
nagens e se disse emocionado 
diante da iniciativa. “É uma gran-
de ideia, principalmente para 
resgatar esses artistas que não 
têm espaço em mídias maiores. 
Fico ainda mais feliz por conta da 
homenagem à minha mãe. Ela é 
uma mulher com grande história 
na região, eu sou andreense. Se 
ela estivesse aqui estaria muito 
emocionada. Quero parabenizar 
todos do Acqua pela iniciativa”, 
agradeceu.

O violinista de sete cordas legou 
Rosa e Carlos Moura, mulher e 
filho. Durante o ABC das Artes, 
Rosa cantou junto à Mimi Boêmio 
e se emocionou com a homena-

gem à Joca. “Adorei as homena-
gens que o Instituto está fazendo. 
Esses músicos não podem ser es-
quecidos. Temos além do Joca, 
Mimi e Dona Inah, outros artistas 
importantes como Garcia do Ban-
dolim, para mim um dos maiores 
bandolinistas. E o Joca, não é 
porque foi meu marido, mas foi 
um grande violonista e me orgu-
lho muito de meu filho ter segui-
do essa linha, do choro, do sam-
ba”, comentou Rosa.

O público enalteceu o encontro. 
“O evento foi ótimo. Já estive 
aqui em outras oportunidades. A 
comida estava ótima e a música 
excelente. Vejo com grande im-
portância essa valorização que 
o Instituto está aplicando diante 
das homenagens aos artistas. É 
uma ação muito bonita”, refor-
çou Rosane Pimentel, professora 
de São Caetano do Sul.

essenciais para criar uma base só-
lida entre nós músicos e o público 
mais criterioso e que busca fugir 
do que está posto na mídia con-
vencional. E nós vemos poucas 
ações assim, democráticas e que 
valorizam o trabalho dos artistas. 
Além dessa abertura, é um mo-
mento em que encontramos gran-
des amigos. O Rubi é um cantor 
que já gravou disco comigo e te-
mos forte ligação. René de França 
(guitarrista do Freud à Deriva) foi 
amigo de escola e tocar com eles 
aqui foi mágico”, garante. 

O sambista Everson Pessoa, nasci-
do na cidade de Santo André, fez 
questão de lembrar que o Grande 
ABC é também berço do samba e 
do choro. “Quando a gente passa 
a olhar para a história musical do 
ABC esbarramos em grandes no-
mes, como do próprio Joca Sete 
Cordas, artista já homenageado 
pelo Acqua e que fez trajetória não 
apenas por aqui, mas pelo país. A 
formação de todo sambista tem 
esse tempero da região. E apre-
sentar nosso trabalho por aqui é 
uma alegria imensa. Parabenizo o 

Acqua por investir em atividades 
como essa. Nos sentimos valori-
zados e felizes por saber que há 
entidades comprometidas com a 
música nacional”, diz. 

Lurdez da Luz, pioneira do hip hop 
no Brasil, também foi uma das 
atrações do evento. Apesar de ter 
nascido em São Paulo e seu amor 
transbordar em suas músicas, seu 
nome artístico e seu último álbum 
“Acrux”, sexto disco da carreira e 
primeiro projeto acústico, a rapper 
tem grande ligação com o ABC. 
“Santo André é meu porto segu-
ro. Morei na cidade nos primeiros 
anos de vida e depois fui para São 
Paulo, enquanto minha mãe per-
maneceu. Voltei a viver com ela en-
tre 2008 e 2015. É uma história de 
amor pela cidade”, comenta. 

A iniciativa também contou si-
multaneamente com a presença 
do chef andreense Bruno Wolf, 
que se destacou em 2016 ao par-
ticipar do reality show BBQ Bra-
sil, do SBT. O cozinheiro apre-
sentou o típico prato brasileiro 
Baião de dois.
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Feira Vegana do ABC é sucesso de público 
em Santo André (SP)

Bazar VilaMundo reúne diversidade e 
estimula economia criativa 

A primeira edição do Bazar Vi-
laMundo, iniciativa do Instituto 
Acqua em parceria com o portal 
Catraca Livre, reuniu empreende-
dores e população regional para 
estimular a economia criativa no 
Grande ABC. O evento ocorreu 
em 15 de abril no espaço cultural 
do Instituto, em Santo André (SP), 
e também teve apresentação mu-
sical do grupo de Jazz Otis Trio e 
do músico André Calixto, da ban-
da Nômade Orquestra. No total, 
25 expositores integraram a ação.

Além de atuar na construção de 
práticas que apoiam a população 
a conhecer melhor o território e 
seus atrativos, o Bazar VilaMundo 
ampliou o olhar da comunidade lo-
cal para o consumo de itens alter-
nativos. Suzana Aiohl, 26 anos, de 
São Caetano do Sul, visitou o Bazar 
para conhecer e adquirir produtos 
têxteis, mas também aprovou as 
demais atividades. “Fiquei saben-
do sobre o Bazar VilaMundo por 
indicação de uma amiga e decidi 
conhecer. Adorei o espaço, a varie-
dade de itens, a música e a gastro-
nomia”, comentou.

O Bazar contou com itens de moda 
e moda fitness, brechós vintage, 
biojóias, artesanatos, gastronomia, 
cervejas artesanais, antiguidades, 
cosméticos e itens de decoração e 
arte. O chef de cozinha Ricardo Sil-
vestre, da marca ‘Cozinha de Famí-
lia’, comandou o espaço gourmet. 
“Um primo veio no evento que o 
chef Ricardo Silvestre apresentou 
pratos espanhóis e já tinha falado 
super bem dele. Agora compro-
vei. É sensacional”, aprovou Cé-
sar Mello, de 32 anos, morador de 
Santo André.

A edição de abril da Feira Vega-
na do ABC, que ocorreu em 22 de 
abril, na sede do Instituto Acqua, 
em Santo André (SP), reuniu pe-
quenos produtores e a comunida-
de regional do Grande ABC para 
estimular a economia criativa, há-
bitos saudáveis e o contato com 
produtos livres de ingredientes de 
origem animal. Com entrada gra-
tuita, o público também conferiu 
apresentação do grupo de jazz 
Sidewalk Trio. Cerca de 1.800 pes-
soas visitaram o local. 

A atividade contou com produto-
res que apresentaram aos visitan-
tes diversas opções de produtos à 
base de vegetais, com destaque 
para alimentos como doces de 
biomassa, hambúrgueres, bebi-
das orgânicas e leite de amên-
doas. O local recebeu também o 
food truck da consagrada marca 
Morrones, que comercializa lan-
ches veganos; doces da Biscoiti-
nho Confeitaria Vegana; além de 
outros produtos como coxinha de 
jaca, da Sabor Vegetariano; comi-
da congelada, da Kulinara; e suco 
verde livre de transgênicos, glúten 
e lactose, da Suco Verde Orgâni-
co.

Outra novidade desta edição foi a 
comercialização de churros vega-
nos da El Sabroso Churros Vegano 
Gourmet. Juliano Grafite, empre-
sário da marca, adorou o evento. 
“É a primeira vez que participo 
da Feira Vegana do ABC, outros 
expositores que indicaram. E cur-
ti bastante. O público gostou do 
nosso churros e espero voltar mais 
vezes. Não conhecia a região, so-
mos de São Paulo, mas adoramos 
o espaço”, opinou.

Kamila Novelli, 28 anos, moradora 
de Santo André, visitou o evento 
pela primeira vez e aprovou a gas-
tronomia. “Experimentei doces e 
salgados, adorei o hambúrguer de 
lentilha. Além da comida, gostei 
também da energia desse lugar, 
do ambiente. É bem legal”, co-
mentou.

O evento também recebeu produ-
tos cruelty free, ou seja, aqueles 
que não geram qualquer tipo de 
prejuízo para os animais em sua 
produção, e que seguem padrão 
natural de testes e fabricação. 
Essa postura garante que os ani-
mais não sofram com exploração 
ou até mesmo sejam sacrificados 
em prol da indústria. Com isso, 
tem se popularizado a criação 

Evento promovido pelo Instituto Acqua reuniu variedade de produtos e jazz; iniciativa apoia 
economia criativa e hábitos saudáveis

Promovido pelo Instituto Acqua, evento contou com produtores artesanais e jazz do grupo Otis Trio; 
prática incentiva roteiros culturais e empreendedores

Moradores do entorno da sede do 
Instituto realizam aulas gratuitas de 
yoga na Praça Kennedy

Saxofonista André Calixto 
e Grupo de jazz Otis Trio 
durante apresentação 
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Para Ronaldo Querodia, diretor-
-presidente do Instituto Acqua e 
idealizador do evento, a atividade 
também deve estimular empre-
endedores locais que queiram se 
tornar parceiros do projeto para o 
uso da Chave VilaMundo. “Muitas 
pessoas não fazem ideia da diversi-
dade que há no próprio bairro em 
que residem. Mais do que isso, não 
consomem produtos artesanais 
nas cidades vizinhas e vão para São 
Paulo. Nossa ideia é tornar o Bazar 
VilaMundo referência de cultura 
alternativa para a população do 
Grande ABC. Ao mesmo tempo, 
é uma ação que apoia a economia 
criativa, investe nos produtores e, 
sobretudo, prioriza a diversidade. 
Vamos replicar mensalmente esse 
evento e instigar ainda mais o uso 
da Chave VilaMundo para descon-
tos, inclusive com os empreende-
dores da região”, explica.

Chave VilaMundo 

O Instituto Acqua, em parceria 
com o portal Catraca Livre, Cidade 
Escola Aprendiz e Cuponeria, trou-
xe para o Grande ABC a iniciativa 

VilaMundo - uma plataforma que 
mapeia regiões para sugerir pas-
seios culturais gratuitos ou com 
descontos especiais. Com ela é 
possível articular, conectar e divul-
gar ações que estimulem a econo-
mia criativa e o acesso à educação 
e atividades culturais. 

Para integrar o projeto, foi criada 
a ‘Chave VilaMundo’ que torna 
as cidades mais acessíveis, inteli-
gentes e baratas. Quem utiliza a 
‘Chave’ tem descontos em esta-
belecimentos parceiros da ação, 
como bares, restaurantes, lojas, 
galerias, casas de show e humor, 
salões de beleza e até coworkin-
gs. O VilaMundo disponibiliza 
essa informação no site em forma 
de cupom, que os consumidores 
podem baixar pelo smartphone 
e apresentar no comércio. A pá-
gina virtual vilamundo.catraca-
livre.com.br permite a consulta 
de vários locais que oferecem 
descontos culturais no Grande 
ABC e São Paulo. Além de reunir 
parceiros, é uma agenda cultural 
para as setes cidades da região e 
Capital.

Acessórios da marca Semente 
Dourada encantam consumidores 
do Bazar VilaMundo

de marcas de produtos veganos, 
como a AnaZoe – Cosméticos ve-
ganos, que produz e vende sham-
poo, condicionador, máscaras, 
óleos e hidratantes corporais e 
também a Añu Saboaria. Essas e 
outras empresas comprometidas 
com as causas animais integraram 
a oitava edição da feira.

Para integrar a programação da 
Feira Vegana do ABC, a Praça Ke-
nnedy, na Vila Bastos (a cinco mi-
nutos do Instituto Acqua), contou 

com aula aberta de yoga com o 
professor Marcio Prado. A ativi-
dade ocorreu no período da ma-
nhã do evento e reuniu 40 parti-
cipantes. Carlos Ribeiro, 28 anos, 
morador de Santo André, esteve 
na aula e depois aproveitou para 
conhecer a Feira Vegana do ABC. 
“Eu gosto da atividade, já pra-
tico com o professor Marcio e 
acho bom para divulgar a prática. 
Não conhecia o Instituto Acqua e 
achei bem coerente a proposta 
da feira.”

A
C

Q
U

A
 S

U
ST

E
N

TÁ
V

E
L

Itens da Añu Saboaria, 
livres de testes em 
animais, são procurados 
pelo público vegano

Público da Feira Vegana do ABC ocupa 
fachada do Acqua em Santo André (SP)



30 31

Curso gratuito pré-vestibular apoia jovens 
que querem mudar a própria realidade 

Jhon não está sozinho. Nos últi-
mos anos ele pensou que a rua 
fosse sua única companhia, mas 
tão breve descobriu que manter 
o foco e alimentar a inteligência o 
levariam a ter as melhores amiza-
des: jovens dentro da sala de aula. 
Jhon é Jhonatan Matheus Martins 
Fonseca, de 20 anos, que há três 
meses mora na Casa1, uma repú-
blica de acolhimento para LGBTs 
(lésbicas, gays, bissexuais e trans-
gêneros) que foram expulsos de 
suas casas. O espaço, localizado 
na região do bairro Bela Vista, 
em São Paulo, atende dezenas 
de jovens que estão em busca de 
tudo aquilo que um dia não en-
contraram. Jhon, mais ansioso, já 
encontrou. Quer ser estudante de 
moda, transportar seu imaginário 
criativo para o papel e alinhavar 
um futuro mais equilibrado, perto 
do colorido das roupas e da cria-
ção que tanto ama. 

“Desde criança gosto de moda, 
de vestir bonecas e desenhar 
roupas. Tenho alguns desenhos, 
mas não mostro porque costumo 
dar eles para as pessoas. Aqui na 
Casa1 já virei o consultor de moda 
de todo mundo. É onde me en-
contrei. Espero logo cursar a fa-
culdade e poder ter uma marca 
própria”, define Jhon. 

As unhas pintadas de preto, o 
cabelo descolorido e as tatua-
gens revelam a personalidade de 
Jhon. Para ele, é apenas estilo, 
mas quem o observa atentamente 
logo percebe que seus sonhos se 
fazem presentes em suas atitudes. 
No braço direito, carrega a escrita 
“+ amor” e no peitoral, o nome 
da mãe, de quem sente saudade 
e orgulha-se ao lembrar dos bons 
momentos. 

Com a mesma vontade do jovem, 
outros 29 estudantes se preparam 
para o Exame Nacional do Ensino 
Médio deste ano, a partir de aulas 
do projeto Universidade Cidadã, 
que oferece curso preparatório 
gratuito - iniciativa do Instituto Ac-
qua em parceria com a Noctuam 
Educação. Para integrar a ação, 
prioriza a participação de pes-
soas de baixa renda que farão o 
ENEM, mulheres chefes de família 
sem trabalho, pessoas da comuni-

Com aulas no espaço Casa1, em São Paulo, Acqua e Noctuam Educação iniciam nova etapa do 
projeto Universidade Cidadã
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dade LGBT, pais e mães solteiros 
que tenham a guarda de filhos 
menores de 18 anos, responsáveis 
legais de pessoa com deficiência 
física ou mental e indígenas, além 
de considerar critérios de raça 
para a seleção dos alunos.

Thaís Salles Bartelotti, de 34 anos, 
é médica-obstetra formada pela 
Universidade de São Paulo, a USP. 
Sua vida teve reviravolta quando 
encontrou-se com a depressão. 
Sem nunca ter tido contato profis-
sional com o ramo que escolheu, 
ela optou pelo curso gratuito na 
tentativa de se reencontrar e aces-
sar o curso de pedagogia. “Sou 
formada, mas nunca tive contato 
profissional com a área que esco-
lhi. Enfrentei crises de depressão, 
dúvidas e medos. Me entreguei 
a um cenário que tirou minhas 
perspectivas. Quando soube da 
abertura das inscrições para o cur-
sinho, não tive dúvida”, comenta. 

Se por um lado há geração prepa-
rada do ponto de vista das habili-
dades, mas despreparada porque 
não sabe lidar com frustrações. Do 
outro, existe divisão. Alguns foram 
ensinados a acreditar que nasce-
ram com o patrimônio da felicida-
de. E outros tantos, aprenderam 
a partir da dor. “Muitas pessoas 
já sentem o peso da exclusão, do 

preconceito. E para amenizar essa 
realidade nada melhor do que 
passar pela Educação e Cultura. 
É um grande orgulho saber que 
jovens podem mudar suas vidas a 
partir desse projeto”, pontua Ro-
naldo Querodia, diretor-presiden-
te do Instituto Acqua. 

Com aulas três vezes por semana, 
o curso ainda oferece palestras, 
visitas a universidades paulistas, 
simulados e atividades culturais e 
didáticas. Danilla da Silva Tavares, 
22 anos, realizou o cursinho em 
2017. Ela acessou o Universidade 
Cidadã via critérios de baixa ren-
da e passou em dois vestibulares 
(sendo um 5º lugar na Federal de 
Tocantins), mas decidiu iniciar o 
curso de psicologia na Uninove 
em São Paulo, via ProUni.

Thaís Bartelotti, de 34 anos, 
que quer ingressar no curso de 
pedagogia da USP

Jhonatan Matheus, de 20 anos, 
sonha em cursar faculdade de 
moda
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