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EDITORIAL

Encurtar caminhos é ampliar possibilidades
A exemplo de atitudes cidadãs,
como o trabalho incansável da
rede Médicos Sem Fronteiras, que
vai até lugares onde não há alternativa de saúde pública para as comunidades, o Instituto Acqua, em
19 anos de atuação, amplia cenários para possibilitar novas formas
de se fazer gestão com qualidade
em prol, sobretudo, da população
mais carente. A importância de replicar projetos para formar redes
de saúde, como tem feito a Casa
de Apoio Ninar, gerida pelo Acqua
no Maranhão, recria mecanismos
capazes de transformar a vida de
milhares de famílias. O trabalho
desenvolvido por nós, diante de
equipe multidisciplinar especializada em cuidar de crianças com
microcefalia e outras doenças do
neurodesenvolvimento, instiga e
inspira diversos profissionais. Mas
queremos ir além. E para isso, estamos engajados em contar com
o apoio de pessoas que acreditam
em nosso trabalho humanizado.

ARTIGO

A Casa de Apoio convida, periodicamente, agentes de saúde de

prefeituras municipais para acompanhar as mães de crianças com
doenças que afetam o neurodesenvolvimento e, com isso, ajudem
elas a se capacitar. A expectativa
é de que sejam criados ninhos do
Ninar em cada cidade. Atualmente, quatro municípios maranhenses
já colocam em prática essa experiência: São Luís, Buriticupu, Icatu e
Paço do Lumiar. Além de fornecer
tratamento gratuito para as crianças, permitimos que os familiares
desenvolvam atividades que vão
beneficiar inúmeras pessoas que
moram a quilômetros da Capital
São Luís. Atuamos como “pontos
de acupuntura”, com os quais mapeamos regiões e direcionamos
atores que vão aliviar as tensões
de famílias que não sabem como
lidar com a microcefalia e tampouco teriam condições de custear tratamentos específicos.
A municipalização das ações do
Ninar é meta nossa e dos administradores da unidade. O objetivo é
alcançar um quarto dos municípios
maranhenses no próximo ano. As-

sim, vamos conseguir
expandir o tratamento para crianças com
síndrome de Down,
síndromes
raras,
paralisia cerebral
por anoxia, paralisia cerebral com microcefalia
por infecção congênita, incluindo
Zika Vírus, rubéola e toxoplasmose. Conseguimos atender meninas e meninos de 102 cidades
maranhenses, mas temos certeza
de que vamos ganhar mais braços para abraçar demais regiões.
Vamos continuar avançando para
uma saúde pública cada vez mais
eficaz e que atenda, com carinho e
respeito, cada cidadão que passa
pelas unidades administradas pelo
Instituto Acqua. É com essa luz direcionada ao fim da estrada que
percorreremos os caminhos por
esse País. Sempre em busca de
novos trajetos para expandir com
responsabilidade.
Ronaldo Querodia
Diretor-presidente do
Instituto Acqua

Câncer de mama: a importância da prevenção
Entendemos ser de grande importância difundir a necessidade
da prevenção do câncer de mama
em virtude de sua alta prevalência, principalmente na população
feminina, uma vez que a doença
afeta 1% dos homens. Em geral,
as medidas preventivas têm no
controle dos fatores de risco e no
incentivo aos fatores protetores,
especificamente aqueles considerados modificáveis, o foco para
evitar este tipo de câncer.
O câncer de mama, se não considerarmos o câncer de pele não
melanoma, é o tipo mais comum
entre as mulheres. No Brasil, de
acordo com o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), ele responde
por 25% dos casos notificados
anualmente. Trata-se de um tumor
curável em até 98% dos casos, se

diagnosticado no início, diminuindo significativamente a necessidade da mastectomia, a retirada dos
seios, tão temida pelas mulheres.
Tem-se na mamografia a esperança de mudar a curva desta patologia, pois este exame é capaz de
detectar uma tumoração na mama
antes de alcançar 1cm de diâmetro, o que possibilita maior êxito
no tratamento. O Ministério da
Saúde recomenda realizar a mamografia de rastreio entre 50 e 69
anos, antes disso, somente havendo histórico familiar do câncer de
mama ou indicação do profissional
de saúde.
É fundamental destacar que por
meio da alimentação saudável e
atividade física é possível reduzir
em até 28% o risco da mulher de-

senvolver câncer de mama. Controlar o peso e evitar o consumo
de bebidas alcoólicas e tabagismo
são outras recomendações básicas. A amamentação também é
considerada um fator protetor e
a terapia de reposição hormonal,
se estritamente indicada, deve ser
feita sob rigoroso controle médico
e pelo mínimo de tempo necessário.
Desse modo, o acompanhamento
médico, o autoexame, a mamografia e ultrassonografia são medidas protetoras. Previna-se e seja
feliz sem câncer de mama.

Dr. Hilmar Ribeiro Hortegal
Diretor Geral
Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos/
Maternidade Benedito Leite
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Crianças de 82 cidades dos 217 municípios maranhenses já foram atendidas na unidade
hospitalar; seis municípios já estão desenvolvendo ações do Ninar
Em julho deste ano, a Casa de
Apoio Ninar, unidade sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde (SES), completou o primeiro
ano de funcionamento e ampliou o
atendimento a crianças com problemas de desenvolvimento neuropsicomotor no Maranhão. A municipalização das ações é um dos
objetivos da unidade, com meta de
alcançar um quarto dos municípios
maranhenses no próximo ano.
A unidade atende crianças de todo
o estado com síndrome de Down,
síndromes raras, paralisia cerebral
por anoxia, paralisia cerebral com
microcefalia por infecção congênita, incluindo Zika Vírus, rubéola e
toxoplasmose. A diretora da Casa
de Apoio Ninar, Patrícia Sousa,
conta que a expectativa é de que
as prefeituras criem espaços de
estímulo para as crianças com problemas de neurodesenvolvimento
no próprio município e deem continuidade às práticas de reabilitação
e apoio familiar desenvolvidas na
unidade.
“No projeto inicial já prevíamos
ações de municipalização e estamos sempre convidando os agentes das secretarias municipais de
saúde para que possam replicar as
vivências desenvolvidas na Casa de
Apoio, fomentando a criação de
espaços de acolhimento, diminuindo o tempo de permanência das
famílias na Capital e também pela
dificuldade do deslocamento”, explicou Patrícia.
Profissionais que atuam nos Núcleos de Apoio à Saúde da Famílias
(NASF’s) de alguns municípios acolheram a proposta e já participam
dos ciclos de vivência que acontecem semanalmente. Seis municípios já desenvolvem ações do
Ninar: Anajatuba, Buriticupu, Paço
do Lumiar, Pedreiras, São José de
Ribamar e São Luís. Ao todo, já foram atendidas pela Casa de Apoio
crianças de 102 cidades entre as 217
de todo o Estado, incluindo os exames e atendimentos ambulatoriais.
Ciclos de vivência - Toda semana,
cerca de 15 a 20 famílias participam
na Casa de Apoio dos ‘ciclos de
vivência’, que são as diversas eta-
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Casa de Apoio Ninar incentiva expansão de
atendimentos a municípios do Maranhão

Patrícia Sousa, diretora da Casa de
Apoio Ninar, durante atendimento
de criança com problemas de
neurodesenvolvimento

pas de estímulo com nove circuitos
sensoriais multidisciplinares. Metade do grupo é de municípios do
interior, agrupados por território.

do município para dar continuidade às atividades de estímulo.

Nestes encontros são convidados
agentes de saúde municipais diversos - assistente social, enfermeiro,
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou médico
- que, ao final de cada ciclo, são
orientados sobre como conduzir as
atividades nos municípios. “A nossa expectativa é que estes profissionais possam levar o conceito do
‘cuidar’ para suas cidades, criando
pequenos ninhos de apoio. Um dia
de acompanhamento no circuito
já é o suficiente para reproduzir as
atividades de estimulação desenvolvidas na unidade. E não é necessário ter recurso material. O mais
importante é o recurso humano e a
capacidade de garantir amparo às
famílias no autossustento e apoio
emocional”, pontuou Patrícia.

O grupo cresceu e hoje atende
mais de 35 crianças dos municípios
do entorno com alguma síndrome
congênita, paralisia, microcefalia,
hidrocefalia, entre outros casos,
como explicou o fisioterapeuta
coordenador do Centro de Reabilitação de Buriticupu, Tiago Brito.
“Aprendemos muito com a experiência na Casa de Apoio, que mudou a nossa forma de agir. Temos
dado continuidade com o tratamento das crianças aqui na cidade
realizando o atendimento às quartas-feiras no ambulatório de fisioterapia. Confeccionamos com material reciclado o kit necessário para
as atividades de estimulação cumprindo o mesmo ciclo de vivência
e mudando a perspectiva de atendimento focada no coletivo, com a
participação dos pais e atividades
em grupo”, falou.

Municipalização - Em Buriticupu (a
460 km de São Luís), nove crianças
com síndrome congênita do Zika
Vírus e microcefalia que não estavam notificadas foram atendidas
pela Casa de Apoio, no período de
agosto a outubro de 2017. Após a
capacitação, servidores da Secretaria Municipal de Saúde montaram
um grupo dentro do Centro de Reabilitação em parceria com o NASF

Acolhimento - Todo o trabalho da
Casa de Apoio é estruturado com
foco na reestruturação emocional e
econômica dos lares, com ações a
longo prazo e cuidados que envolvem o acolhimento e empoderamento das mães em um ambiente
ressignificado para além da reabilitação das crianças, estimulando
a prevenção, a assistência e o empreendedorismo.
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Hospital Dr. Carlos Macieira (MA) amplia
número de cirurgias de média e alta
complexidade sob gestão do Instituto Acqua
Unidade ampliou mais da metade a capacidade de atendimento de cirurgias de média e alta
complexidade com reforma e conserto de equipamentos
Referência estadual em atendimentos de alta complexidade no
Maranhão, o Hospital Dr. Carlos
Macieira (HCM), em três meses,
ampliou a capacidade de atendimento a cirurgias de alta complexidade, período em que teve
início a gestão do Instituto Acqua
em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES). A unidade
hospitalar realizou entre os meses
de junho e agosto o total de 1.481
cirurgias de pequeno, médio e
grande porte.
A capacidade de atendimento foi
ampliada com a aquisição e conserto de equipamentos utilizados
em cirurgias de alta complexidade, como destacou o diretor-geral
do HCM, Marko Antônio de Freitas. “Ampliamos em quase 50%
a capacidade de atendimento do
hospital no que diz respeito a cirurgias de média e alta complexidade após recuperarmos equipamentos e adquirirmos as torres
de videolaparoscopia e o arco
cirúrgico, que reduzem o tempo
de permanência do paciente na
unidade.”
Com a aquisição e reparo de quatro torres de videolaparoscopia,
dois arcos cirúrgicos e um drill,
foram realizados no hospital, entre os meses de junho a agosto, o
total de 391 cirurgias de pequeno
porte, 768 de médio porte e 322
de grande porte. “Antes, tínhamos capacidade de agendar até
quatro cirurgias diárias. Agora,
podemos marcar até oito procedi-

Aquisição e reparo
de quatro torres de
videolaparoscopia, dois
arcos cirúrgicos e um
drill permitiram rapidez;
foram 391 cirurgias de
pequeno porte, 768 de
médio porte e 322 de
grande porte
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mentos por dia, além de ampliar
a rotatividade dos leitos”, afirmou
a supervisora do Centro Cirúrgico
do HCM, Maria Vitória Mota Brito.
Maria do Socorro Gonçalves da
Silva, 54 anos, da cidade de Dom
Pedro, foi internada no HCM e
passou por uma laminectomia
descompressiva, procedimento cirúrgico usado em casos de hérnia
de disco. “Faz quase um ano que
eu sofro demais, com muita dor na
coluna e nas pernas. Quase fiquei
sem andar”, comentou.
A cirurgia foi possível graças ao
uso do arco cirúrgico. O aparelho gera imagens instantâneas
por raios-x em alta resolução e é
usado em intervenções mais complexas de cirurgias gerais, ortopédicas, traumatologias, urológicas,
pediátricas e neurológicas. Já a
torre de videolaparoscopia é um
equipamento bastante utilizado
em procedimentos cirúrgicos que
precisam de melhor visibilidade da parte interna do corpo, a
exemplo de cirurgias de vesícula,
apendicite, hérnias inguinais, cirurgias torácicas, proctológicas,
entre outras, como explicou o
médico residente do HCM, Almir
Guimarães.
“O aparelho de videolaparoscopia
é muito usado atualmente em cirurgias de retirada de vesícula, por
exemplo, que é feita por vídeo, no
qual fazemos uso de uma câmera
intra-abdominal e, por meio de
pinças especiais, você localiza o

órgão e faz a retirada de um modo
minimamente invasivo”, explicou.
As cirurgias por meio de videolaparoscopia também diminuem o
tempo de internação do paciente.
Foi o caso de Isabel Cristina Moraes Silva, 50 anos, atendida no
HCM e que passou pelo procedimento de colecistectomia videolaparoscópica (cirurgia de vesícula). “Eu cheguei no hospital com
uma crise de dor que seguia das
costas para o estômago. Internei
em uma terça-feira, na quarta-feira
fiz a cirurgia e no dia seguinte tive
alta”, lembrou Isabel.
Mutirões - Além dos equipamentos, o Hospital Dr. Carlos Macieira
também tem realizado cirurgias
em massa para diminuir a fila de
espera de pacientes da Rede Estadual de Saúde. Entre os dias 21
e 23 de setembro foram realizadas
195 cirurgias de catarata durante mutirão oftalmológico em três
dias de atendimento. Já no início
de outubro foram realizadas 31
cirurgias de hérnia de pacientes
referenciados dentro da própria
unidade hospitalar.
“Todos esses avanços também
marcam um novo momento da
gestão do hospital que tem buscado prestar serviço de qualidade
e excelência na área da saúde ampliando sua área de atuação e garantido qualidade de vida a pessoas que esperam por cirurgias no
Estado”, finalizou o diretor-geral
da unidade, Marko Antônio.
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Equipe da UTI Pediátrica
acompanhada por Leonice
de Sousa Bastos e Alison

UTI Cardiológica Pediátrica do Hospital
Dr. Carlos Macieira amplia atendimento a
crianças do Maranhão
Setor que conta com nove leitos de UTIs e oito de enfermaria para retaguarda promoveu 27
cirurgias de crianças cardiopatas em três meses de funcionamento
Inaugurada em julho deste ano, a
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Pediátrica Cardiológica do Hospital Dr. Carlos Macieira, em São
Luís (MA), realizou, em três meses,
27 procedimentos cirúrgicos de
crianças com doenças cardíacas
congênitas. A Unidade Pediátrica
tem diminuído a taxa de mortalidade de pacientes cardiopatas na
faixa de idade entre zero e 14 anos
no Maranhão. Esse é o resultado
da parceria entre Instituto Acqua e
Secretaria Estadual da Saúde (SES),
que fazem a gestão da unidade.
O atendimento na UTI Pediátrica
contribui para reduzir o alto fluxo de crianças que aguardavam
por esse tipo de cirurgia, como
explica a cardiologista-pediátrica
e coordenadora-médica da UTI,
Natália Moreira. “A unidade veio
suprir uma demanda alta para as
outras unidades do Estado que
são mistas. Aqui, são feitas cirurgias simples e complexas, com
atendimento multidisciplinar que
prioriza o cuidado com toda a família num ambiente acolhedor.”
Com nove leitos e oito de enfermaria, a UTI tem capacidade para
realizar 15 procedimentos mensais. São cirurgias consideradas
de alta complexidade que exigem
uma estrutura moderna. “A Unidade Pediátrica é estruturada com
equipamentos modernos para realização de exames que avaliam a
capacidade de funcionamento do

coração e do fluxo sanguíneo. Já
fazemos dentro da UTI o ecocardiograma e, em breve, serão realizados exames de hemodinâmica
infantil”, pontuou Natália.
Cardiopatia congênita - A primeira cirurgia acompanhada pela
equipe da UTI Pediátrica foi uma
Persistência do Canal Arterial
(PCA), realizada em Ana Luisa Silva
Dorneles, 3 anos, dois dias após a
inauguração da unidade pediátrica. “Como ela nasceu com problemas respiratórios, achávamos
que poderia ser pneumonia. O
resultado dos exames deu ‘sopro
no coração’ e ela precisaria fazer a
cirurgia com até 2 anos de idade”,
contou Maria das Graças Aguiar
Silva, 29 anos, mãe da menina.
A expectativa dos familiares em
cada cirurgia é acompanhada por
equipe médica multidisciplinar
que garante preparação emocional e física para o período pré e
pós-operatório. “O ambiente é
bastante acolhedor, com espaço
privado para os pacientes, leito
e banheiro individual, decoração
infantil e brinquedoteca. Todas
as fases das cirurgias são dialogadas com os pais e as crianças
de forma bem didática, e vamos
estabelecendo essa aproximação
para que o paciente tenha confiança até o leito do centro cirúrgico junto com o acompanhante
para que ela não se sinta abandonada”, finalizou a médica intensi-

vista-pediátrica, Ilana Abreu.
Outro tipo de cardiopatia já atendida na unidade foi o caso do
menino Alison de Sousa Bastos,
13 anos, que passou por uma cirurgia de “Dupla Troca Valvar”,
uma intervenção realizada nas válvulas mitral e aórtica que enviam
o sangue para o corpo. Febres e
inflamação na garganta fizeram
Leonice de Sousa Bastos, mãe
de Alison, procurar ajuda médica para o filho em Santa Inês. O
pediatra recomendou exames cardiológicos e ele foi encaminhado
ao HCM. Em 25 de setembro, a
criança teve alta e foi o 19º paciente atendido pela UTI Cardiológica
Pediátrica.
Em dois meses de convivência
no hospital, Alison recuperou o
coração e também fez amizades
dentro da UTI. Também projetou
um futuro profissional na área de
psicologia e em 23 de julho foi
presenteado com um bolo de
aniversário pela equipe do HCM.
Antes da cirurgia, também teve
realizado o sonho de conhecer o
mar e agora a expectativa é reencontrar a família na cidade de Santa Luzia do Tide. “Aqui no hospital
fomos muito bem atendidos, mas
eu sinto muita saudade dos meus
irmãos, do meu pai, da minha avó.
Depois da cirurgia eu sinto que
meu coração não palpita mais tão
forte como era antes, agora ele tá
normal”, pontuou Alison.
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Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos (MA)
promove Mutirão de Cirurgia de Fissuras
Labiopalatinas
Em quatro dias de mutirão foram atendidas 36 crianças em tratamento na unidade hospitalar;
ação integrou a 4ª Semana Nacional de Cirurgia de Fissura Labiopalatina

Secretário de Estado
da Saúde, Carlos
Lula, acompanhou as
atividades do mutirão

O Hospital Infantil Dr. Juvêncio
Mattos,
referência
em
atendimento
materno-infantil
no Maranhão, promoveu, entre
15 e 18 de outubro, um mutirão
para atender 36 crianças com
fissura labiopalatina. A iniciativa
foi realizada em parceria com
Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da
Saúde (SES) e Instituto Acqua,
responsáveis pela gestão da
unidade, e as Organizações Não
Governamentais Smile Train e Céu
da Boca.
As atividades tiveram início
com a triagem dos pacientes
regulados pelo Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos e foram
acompanhadas pelo secretário
de Estado da Saúde, Carlos
Lula. “É ótimo que estejamos
fazendo esse intercâmbio e
dando oportunidade para famílias
do interior do Estado, onde
muitas crianças ainda não são
atendidas, uma realidade que a
gente vem mudando ao ampliar
os serviços de saúde. As cirurgias
vão devolver muito mais que um
sorriso, é devolver a dignidade
dessas famílias.”
Sorriso
que
está
sendo
reconstruído no rosto do pequeno
Layel Davysson Soares Sousa, 1
6

ano e 3 meses, da cidade de São
Domingos do Maranhão. “Com
5 meses de gravidez eu soube
que meu filho ia nascer com
a fissura na boca, mas eu não
sabia exatamente como o rosto
dele ficaria. Quando entendi
como era o tratamento, fiquei
mais tranquila. Hoje ele está na
segunda cirurgia”, falou Layane
Genovato Soares, 17 anos, mãe
de Layel.
O menino e as outras 23 crianças
atendidas no mutirão que fizeram o
procedimento cirúrgico ainda serão
acompanhadas até completar 18
anos, como explica a médica Ingrid
Araújo. “O atendimento começa
desde o pré-natal. Ao longo do
crescimento da face, a criança pode
passar por até sete procedimentos
cirúrgicos até a fase adulta para
correção do lábio e correção do
céu da boca. Já recebemos caso de
paciente que chegou com 13 anos
de idade sem nenhuma cirurgia
corretiva”, explicou.
Prevenção e tratamento - A fissura
labiopalatina é uma deformidade
congênita, mais comum na face, e
que atinge um a cada 650 nascidos.
A falha pode aparecer no lábio ou
na região do palato, no céu da
boca, e prejudica a alimentação, a
fala e a estética do rosto.

A doença pode ser detectada no
quarto mês de gravidez e está
associada a fatores externos como
consumo de cigarro e bebidas
alcoólicas ou má alimentação
das
mulheres
grávidas.
O
tratamento inclui as cirurgias e
acompanhamento multidisciplinar
com ortodentista, fonoaudiólogo
e
psicólogo,
entre
outros
especialistas.
No Maranhão, o Hospital Infantil
Dr. Juvêncio Mattos realiza o
tratamento para estes casos desde
2014 e mais de 260 crianças já
foram atendidas em quatro anos.
O mutirão realizado nacionalmente
durante o mês da criança em
oito estados brasileiros envolve
a participação de profissionais
voluntários vinculados à instituição
Smile Train.
“Esse
trabalho
é
muito
gratificante. Somos convidados
para participar de mutirão
em estados onde não há o
tratamento ou com capacidade
de atendimento ainda menor do
que o número de pacientes em
espera. A média de atendimento
mensal em todo o país é de oito
cirurgias e, em cada mutirão,
chegamos a realizar entre 20 e 30
cirurgias”, pontuou o cirurgião
Renato Freitas.

Profissionais da unidade percorrem os leitos e transformam a estadia das gestantes em
momentos de tranquilidade e ternura
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Maternidade de Alta Complexidade do
Maranhão adota pintura de barriga para
fortalecer laços entre mãe e bebê
Receber a notícia da chegada
de um bebê, para os pais e
seus familiares, é motivo de
comemoração. Mas se a gravidez
sofrer intercorrências e for
classificada como de alto risco,
o medo, a ansiedade e a tristeza
também podem marcar esse
período tão especial.
Para
oferecer
segurança,
apoio e fortalecer a beleza da
gravidez, a Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão
(MACMA)
promove
boas
práticas de humanização, como
a pintura de barriga. A técnica,
desenvolvida pela antropóloga e
parteira mexicana Naoli Vinaver,
é adotada nas maternidades
maranhenses gerenciadas pelo
Instituto Acqua em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde
(SES).
Como
o
próprio
nome
sugere, a Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão é
especializada no atendimento das
gestantes de alto risco e, por esse
motivo, a técnica de pintura de
barriga, também conhecida como
arte gestacional, vai além do ato de
colorir o ventre materno. “Nesse
momento, o profissional deve ter
a sensibilidade para contribuir
no alívio da tensão, aproximar a
mulher da equipe multidisciplinar
e criar maior conexão emocional
entre mãe e filho. O profissional
de
enfermagem
apalpa
a
barriga, explica a posição dos

Giovana Silva, 26
anos, gestante de
31 semanas, não
queria apagar o
desenho feito pela
enfermeira

Edine Pereira, 23
anos, passou pela
arte gestacional
enquanto aguarda
a chegada da filha
Milena Vitória

bracinhos e perninhas, apresenta
os batimentos e faz com que a
mulher visualize o bebê por meio
da pintura”, explica a enfermeiraobstetra e responsável técnica do
Instituto Acqua, Analamacia Brito.
Grávida do primeiro filho e com
29 semanas, Edine Pereira, 23
anos, moradora do município
de Paço do Lumiar, é uma das
mulheres internadas na MACMA
em outubro, que cumpre repouso
absoluto
e
monitorizado.
Internada há um mês e quatro
dias, Edine foi presenteada
com a pintura de barriga na
enfermaria.
“O
momento
me ajudou porque ficamos
abatidas
psicologicamente.
Foi muito bom, me trouxe uma
alegria imensa, principalmente
porque sou mãe de primeira
viagem. Eu e
minha família nos
emocionamos
e desejo que
outras gestantes
tenham
essa
mesma
oportunidade.
Digo
todos os dias que
os
profissionais
desta maternidade
são
meus
heróis e representam minha segunda família”, ressaltou
Edine,
que aguarda a
chegada da filha
Milena Vitória.

Giovana Silva, 26 anos, gestante
de 31 semanas da filha Maria
Vitória, não imaginou que
seria possível contar com uma
ação acolhedora como a arte
gestacional.
“Cheguei
aqui
desesperada, mas o atendimento,
de um modo geral, é maravilhoso.
A pintura que fizeram da minha
bebê na barriga me deixou feliz.
Tanto que lamentei muito ter de
apagar o desenho”, destacou.
A enfermeira do Núcleo de
Segurança do Paciente da
unidade, Karen Falcão, uma das
profissionais que aplica a técnica
da arte gestacional, destacou
que a boa prática será ampliada.
“Temos um projeto que visa
contemplar todas as gestantes
em atendimento na maternidade.
Os benefícios para elas e toda a
equipe são visíveis em curto prazo.
Para o perfil de alta complexidade,
toda a beleza e poesia dessa
iniciativa é muito bem-vinda”,
concluiu Karen no momento em
que percorria os leitos e recebia
os agradecimentos das gestantes.
Origem da pintura de barriga –
Conhecida também como arte
gestacional, a pintura de barriga
para gestantes foi inicialmente
divulgada pela parteira mexicana
Naoli Vinaver e, no Brasil, pela
artista Itaiana Battoni. O desenho
é feito com tintas atóxicas
específicas para pele, lápis de
olho e pincéis. A mãe escolhe as
cores de sua preferência.
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Maternidade Nossa Senhora da Penha
comemora três anos com destaque no
atendimento humanizado no Maranhão
Com ampliação dos serviços, em oito meses a unidade aumentou em 10% o número de
atendimentos em relação a 2017
A área Itaqui-Bacanga, localizada
no Oeste de São Luís (MA), uma
das mais populosas e carentes da
cidade, há três anos foi contemplada com o atendimento de qualidade da Maternidade Nossa Senhora
da Penha, no bairro do Anjo da
Guarda. Gerenciada pelo Instituto
Acqua juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a
unidade é um importante equipamento de saúde da Capital maranhense. Para a comunidade local, a
maternidade representa um grande benefício, principalmente por
ter a humanização como norteadora de todos os serviços.
Os bairros de Ariri, Ana Jansen,
Alto da Esperança, Cajueiro, Cidade Nova, Tamancão, Fumacê,
Vila Maranhão, Gancharia, Gapara, Paraíso, Piancó, Jambeiro, Sol
Nascente, Porto Grande, Vila Embratel, Sá Viana, Argola e Tambor
são alguns exemplos de regiões
atendidas pela Maternidade Nossa
Senhora da Penha.
A implantação de boas práticas de
humanização, capitaneada pela
equipe de enfermagem há um
ano, foi um divisor de águas para
essas comunidades do entorno.
“As gestantes que atendemos vem
de localidades muito carentes e
não tinham ideia de que seria possível receber o acolhimento e cuidados que oferecemos na Penha”,
explicou a diretora-geral da Maternidade Nossa Senhora da Penha,
Luciana Ferreira.
A unidade complementou o acolhimento com as boas práticas de
humanização como Cantinho do
Suco, Roda de Conversa com Gestantes, Pintura de Barriga, Pintura
de Placenta, Parto em Lótus, métodos não farmacológicos para controle da dor e musicoterapia, por
exemplo.
As iniciativas otimizaram os serviços e o número de atendimentos.
Em 2017, a unidade realizou 93.221
atendimentos e neste ano, 2018,
até o mês de agosto, contabilizou
104.473. O crescimento é resultado
da ampliação de procedimentos
como a realização do pré-natal e
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Unidade contabilizou de
janeiro a agosto deste
ano 36.491 consultas
multiprofissionais, além
de 1.071 partos

de todos os exames, assim como
da imagem positiva da unidade,
disseminada pelas comunidades
do entorno.
Vilmara Silva, 24 anos, grávida do
primeiro filho e moradora do bairro
Gapara, se sentiu ‘perdida’ quando
precisou ir em busca de uma maternidade. “Tive gestação tardia,
não senti dor, mas estava com 41
semanas. Eu e minha família ficamos nervosos e viemos para a
Maternidade Nossa Senhora da
Penha, onde fui muito bem recebida. Tive indicação de cesárea e foi
tudo tranquilo”, ressaltou a mãe da
pequena Ana Cecília, que nasceu
na tarde de 1º de outubro.
Pré-natal - Receber a notícia da
gravidez, fazer o pré-natal, participar das boas práticas de humanização e realizar o parto próximo de
casa, oferece conforto e segurança
para a gestante e família. “Realizei
meu pré-natal na Penha e, em todas as etapas, até o parto, fui muito
bem assistida. Tive todas as minhas
dúvidas esclarecidas no decorrer
da gestação, o que trouxe segurança. Meu parto foi rápido e tranquilo”, explicou Ruana Marques Sousa, que deu à luz Luna Heloísa, em
26 de setembro.
Para a responsável técnica e enfermeira-obstetra do Instituto Acqua
no Maranhão, Analamacia Brito, os
resultados alcançados pela Mater-

nidade Nossa Senhora da Penha
também são decorrentes do treinamento da equipe e estudo das habilidades para direcionamento das
funções. “Todos os profissionais da
Penha têm perfil humanizado, mas
começamos a distribui-los e treina-los paras as áreas que possuíam
mais habilidade. Tivemos um salto
de dois mil atendimentos multiprofissionais por mês para mais de
sete mil, sendo um reflexo também
da excelência do trabalho de toda
a equipe.”
Avanço em números – O desempenho da maternidade nos primeiros 8 meses de 2018 superou todo
o ano de 2017. Até agosto, a unidade contabilizou 36.491 consultas
multiprofissionais, 16.452 consultas
médicas, 14.842 procedimentos em
enfermagem, 3.191 procedimentos
no Mutirão de Laqueadura, 221 cirurgias de laqueadura, 2.359 procedimentos médicos, 1.281 mulheres
no planejamento familiar, 27.014
Serviços Auxiliar de Diagnóstico e
Terapia (SADT) e 1.071 partos.
O total evidencia o crescimento em
10%. “A otimização dos serviços
mostra que a equipe da Maternidade Nossa Senhora da Penha, juntamente com os demais colaboradores do Instituto Acqua e SES estão
no caminho certo. Humanização,
qualidade e satisfação da população são nosso foco”, concluiu Analamacia Brito.

Palestras e cursos influenciam para reduzir danos por eventos adversos em pessoas internadas
Os números de mortes ou sequelas em pessoas que ficaram hospitalizadas no Brasil, por erros ou
más práticas, é elevado. A Associação Brasileira de Segurança do
Paciente estima que uma a cada
dez pessoas internadas sofrem
consequências por um evento
adverso nas unidades de saúde
do País. O Instituto Acqua busca
melhorar suas práticas e promover
uma assistência de qualidade nas
unidades que gerencia no Maranhão, por meio da capacitação
dos profissionais para garantir a
segurança do paciente.
As palestras e cursos voltados à
segurança do paciente nas unidades de saúde gerenciadas pelo
Instituto Acqua em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde
do Maranhão (SES), têm surtido
resultado na queda dos ‘erros médicos’ ou em eventos adversos.
“É perceptível que no período de
treinamento os números de ocorrências registradas pelos funcionários aumentam, o que é ótimo,
já que são erros que são notificados e com isso já prevemos ações
para ‘consertar’ e termos queda
nos incidentes. Não tem como
quantificar o volume de casos que

evitamos”, explicou Karen Falcão
Costa, enfermeira responsável
pelo Núcleo de Segurança do
Paciente da Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão (MACMA).
A Segurança do Paciente envolve
ações promovidas para eliminar
os danos causados ao paciente
nas unidades de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
considera um evento adverso um
incidente que resulta em dano
(não intencional) decorrente da
assistência, e não relacionado à
evolução natural da doença do
paciente, como: quedas, administração incorreta de medicamentos
e maus procedimentos cirúrgicos.
O que leva o paciente a ter outras
doenças, lesões, sofrimentos, incapacidade e até morte.
Todas as unidades gerenciadas
pelo Acqua possuem um Núcleo
de Segurança do Paciente, conforme prevê o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (NSP) criado pelo governo federal em 2013.
A equipe responsável pelo núcleo
cria estratégias ou intervenções,
baseadas nos seis protocolos da
OMS, para prevenir ou reduzir os
riscos (veja arte ao lado).
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Instituto Acqua investe na capacitação de
profissionais para garantir segurança do
paciente
Os núcleos trabalham a prevenção, controle de incidentes, integração dos setores e promovem
a articulação dos processos de
trabalho e com as informações
que impactam nos riscos ao paciente. “Quando recebemos uma
notificação averiguamos o local
de trabalho, e o que pode ser
mudado para evitar novos casos.
Avaliamos se é necessário mudar
algum procedimento, se é preciso
novos treinamentos, material para
informação, ou apenas o diálogo
com aquele profissional”, contou
Karen.
As notificações nos hospitais gerenciados pelo Instituto Acqua são
estimuladas pelas equipes dos núcleos. “Admitir o erro não significa
punição e sim uma oportunidade
para melhorar o processo de trabalho e qualidade da assistência.
Às vezes falta experiência, foi uma
desatenção ou até falta de conhecimento. Com algumas medidas
simples como a sinalização de
alergias nas pulseirinhas, conseguimos evitar intoxicação por alimentação, produtos de higiene,
limpeza e erros de medicamentos”, afirmou a enfermeira responsável pelo NSP da Maternidade
de Alta Complexidade.

Núcleos trabalham a
prevenção, controle de
incidentes, integração dos
setores e promovem a
articulação dos processos
de trabalho
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Mil cirurgias oftalmológicas são realizadas
em mutirões do Hospital Regional da Baixada
Maranhense
Desde a inauguração, unidade diminui a fila de espera para tratar catarata e pterígio
Cerca de mil cirurgias de catarata e pterígio foram realizadas
nos mutirões oftalmológicos que
aconteceram no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr.
Jackson Lago, em Pinheiro (MA),
desde sua inauguração em 2015.
A parceria entre o Instituto Acqua
e a Secretaria de Estado da Saúde
rendeu também mais de 4 mil procedimentos, consultas e exames
durante os mutirões.
Durante as sete ações ocorridas
desde a inauguração da unidade,
os mutirões diminuíram a fila e o
tempo de espera para a população que necessitava de cirurgia
ocular. Antes de fazer a cirurgia, os
pacientes passam por consultas e
uma bateria de exames.

Apesar de ser
mais comum em
idosos, catarata
pode atingir
pessoas de
qualquer idade;
vista embaçada é
um dos sinais de
alerta

Mutirão contou
com quatro
cirurgiõesoftalmologistas e
equipes técnicas
de enfermagem

“O governador Flávio Dino vem
qualificando a assistência prestada aos pacientes da Região da
Baixada Maranhense. O hospital
tem contribuído para a melhoria
da saúde da população das regionais de saúde de Viana, Zé Doca
e Pinheiro”, destacou o secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula,
em visita à unidade em setembro.

No total, 200 pacientes
referenciados pela Rede
Municipal receberam
atendimento no HCM

As ações realizaram 4.127 atendimentos entre consultas, exames e
procedimentos cirúrgicos. Deste
montante, foram 724 cirurgias de
catarata e 249 de pterígio.
José de Ribamar Campos, 61
anos, foi um dos contemplados
da última edição do mutirão, que
ocorreu em setembro. Ele tinha
catarata que implicava em limitações para efetuar suas atividades
no dia a dia. Quando o pescador
aposentado retomava a pescaria,
admitiu que a atividade era feita
com muito esforço por conta do
problema ocular que possuía há
um ano.
Campos fez todos os exames
pré-operatórios, recebeu o parecer médico favorável e realizou o
procedimento. Para ele, a visão é
como o coração. “Tem de se resguardar bem para ajudar na recuperação”, antecipou as recomendações que recebeu do médico.
HCM – Mais de 400 pessoas que
aguardavam consultas e cirurgias
oftalmológicas receberam atendimento no Hospital Dr. Carlos
Macieira (HCM), entre 21 e 23 de
setembro, em São Luís. A ação
teve como objetivo diminuir a fila
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de espera de pacientes da Capital
e de outros municípios com a realização de cirurgias oftalmológicas
nas unidades hospitalares.
Ao todo, foram realizados 416
atendimentos na triagem, com
consultas, exames e indicações
de cirurgia. Destes atendimentos,
195 foram cirurgias de catarata e
seis pessoas tiveram a cirurgia suspensa por alterações clínicas.
Voltar a enxergar com qualidade é
a expectativa de Edna Batista Coelho da Silva, de 53 anos, que saiu
do município de Buriticupu (oeste
do Estado) até a Capital maranhense para realizar cirurgia de catarata.
“Meu olho esquerdo coçava e inchava. Passava uns meses e voltava até a vista ficar parecendo uma
pasta. Eu queria voltar a costurar, a
ler de novo. Eu espero que depois
da cirurgia eu possa fazer tudo novamente”, falou Edna.

Santa Inês – Em 14 e 15 de setembro, o Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa Inês,
marcou o quinto mutirão oftalmológico que atendeu mais de 300
pessoas de todo o Estado.
Dorailde Silva Ribeiro, 65 anos,
participou do último mutirão realizado em abril deste ano no Macrorregional Tomás Martins, quando realizou a cirurgia de pterígio
do olho esquerdo. Moradora do
município de Pindaré-Mirim, ela
retornou para o tratamento do
olho direito. “Eu já não enxergava
muito bem, parecia que tinha uma
‘capa’ na vista. Até para limpar um
peixe era difícil. Sair de dia era
muito ruim, além da coceira nos
olhos. Aí eu fiz a primeira cirurgia,
foi muito rápido. No dia seguinte,
eu já voltei para saber se estava
tudo bem. Agora ficou tudo melhor para fazer minhas coisas”, comemorou Dorailde.

Experiência em grupo auxilia pais diante da capacidade de aprendizado das crianças; atividades
artísticas com pintura e música integram etapa de desenvolvimento
A educação e sociabilidade estimulam o desenvolvimento e integração, a linguagem e as emoções. Mães atendidas pelo Centro
de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), unidade
gerenciada pelo Instituto Acqua
em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), falaram sobre a experiência de ter os filhos
matriculados em escolas de ensino regular.
A culinarista Mary Cristian Ferreira
Lima Ribeiro, 43 anos, levou o filho
Francisco, ainda com 2 meses de
idade, para iniciar o tratamento no
Ninar. Depois do primeiro ano de
idade, em 2016, ele e outras nove
crianças com Síndrome de Down
passaram a conviver em grupo
como estímulo ao desenvolvimento e convívio social, trocando experiências e afeto.
“Com um ano de idade, Francisco já começou a andar, mas a fala
ainda não é bem desenvolvida,
embora ele entenda tudo o que
falamos e tenha boa memória. A
ida dele para a escola foi um pouco difícil, mas com o acompanhamento no Ninar, eu estou muito
satisfeita. Hoje ele estuda na escola que sonhei para ele, um lugar
arejado, em contato com a natureza, que trabalha o desenvolvimento cognitivo e abraça meu filho”,
falou Mary.

O tratamento das crianças com
Down começa pela consulta ao
pediatra. Em seguida são acompanhados por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Nesta etapa, são criados os
grupos que seguem o tratamento
em conjunto, como explica a coordenadora do Centro de Referência
Ninar, Rachel Sereno. “Os grupos
são formados para estimular tanto
o convívio e interação como uma
maneira de observar como o desenvolvimento de crianças com
Down avança quando elas exercem as atividades em conjunto. O
primeiro grupo foi formado quando as crianças começaram a andar
e ainda não sabíamos o resultado
que teria essa convivência”, explicou.
As reuniões acontecem toda quarta-feira. Nos encontros, as crianças
participam de atividades artísticas
como pintura e música, exploram
objetos com texturas diferentes
e é feito um planejamento com
ações de acordo com as etapas de
desenvolvimento.
“A primeira experiência do grupo
fez a gente observar que algumas
etapas avançaram de forma mais
rápida, como a aprendizagem da
escrita, o equilíbrio emocional, um
bom domínio de atividades psicomotoras e recomendamos às mães
matricular as crianças em escola
regular”, complementou Rachel.
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Crianças com Síndrome de Down atendidas
no Ninar são incluídas em escolas de ensino
regular no Maranhão
A experiência em grupo também
foi motivadora para que as mães
confiassem na capacidade de
aprendizado das crianças. Os trabalhos artísticos, desenhos, textos
e produção criativa ficavam em exposição na sala de atendimento e
cada família foi compreendendo
a necessidade de matricular os filhos na escola.
Para Gilcilene de Jesus Rosa Palavra Ribeiro, 40 anos, dona de casa
e mãe da Maria Clara, 4 anos, a
convivência no grupo antecipou a
experiência da atividade escolar.
Hoje, a menina está matriculada
no Infantil I de uma escola comunitária. “O grupo já parecia uma
escola para minha filha, tanto que
ela não estranhou quando foi ao
primeiro dia de aula. Ela já sabia
pegar bem o lápis, pintar e adorou encontrar outras crianças. As
professoras elogiaram muito ela”,
comemorou Gilcilene.
A neuropediatra e diretora da Casa
de Apoio Ninar, Patrícia Sousa, disse que as crianças com Síndrome
de Down podem frequentar a escola regular como qualquer estudante. “A criança com Down pode
frequentar a escola normalmente.
Apenas em alguns casos são recomendadas atividades paralelas,
como estimulação com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional ou
quando algumas escolas pedem o
desfralde da criança”, finalizou.

Mary Cristian Ferreira Lima Ribeiro,
43 anos, e o pequeno Francisco
durante tratamento no Ninar
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Hospital Regional de Balsas (MA) realiza
Primeiro Mutirão de Implantação de DIU
Ação garantiu atendimento qualificado em saúde a mais de 80 mulheres da região
O Hospital Regional de Balsas
(MA), sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde (SES), realizou,
entre 20 e 22 de agosto, o primeiro
Mutirão de Implantação de Dispositivos Intrauterinos (DIU’s). A iniciativa, em parceria com o Centro
Sentinela de Planejamento Reprodutivo, a Unidade Básica de Saúde
Padre Pedro Fontes de Sousa e a
Prefeitura Municipal garantiu atendimento qualificado em saúde e
planejamento familiar a mais de 80
mulheres da região.
O mutirão contou com a presença do consultor da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Adriano
Tavares. Em 20 de agosto, foram
atendidas 47 mulheres, e no dia
seguinte, 38. “Esse primeiro mutirão é também um momento de
preparação do hospital para atender a mais mulheres nos próximos
meses. Tivemos um momento de
capacitação técnica dos servidores
que agora estarão habilitados a realizar o procedimento”, explicou
a coordenadora-administrativa do
hospital, Nara Ferreira.
Quinzenalmente, o procedimento
já é realizado em parceria com a
equipe técnica do Centro Sentinela de Balsas, com sessões dentro
da unidade para até dez mulheres puérperas ou em situação de
pós-aborto. O projeto é uma das
ações resultantes de um termo de
cooperação técnica entre o Estado
do Maranhão, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a
OMS.
A implantação do DIU é uma das
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Profissionais durante
treinamento que
antecedeu mutirão de
dispositivos intrauterinos

ações e política de planejamento
reprodutivo que tem como objetivo reduzir os impactos dos indicadores de mortalidade infantil e
gravidez indesejada. Em Balsas,
o centro oferece às mulheres da
região acesso a orientações e métodos contraceptivos, além de realizar o acompanhamento de casos
de aborto e violência sexual.

Composto por ambulatório com
equipe multiprofissional, o Centro
Sentinela tem médico, enfermeiro,
técnico de enfermagem e assistente social para atender as pacientes
que recebem alta na maternidade
e quiserem receber orientações
para o planejamento reprodutivo e
métodos contraceptivos orais, injetáveis ou o DIU.

Unidade garante à população assistência de qualidade em serviços de média e alta complexidade
Há um ano, a população de Balsas foi contemplada com um dos
maiores equipamentos de saúde
do Maranhão: o Hospital Regional
de Balsas. Entregue à população
no dia 20 de setembro de 2017,
a unidade contabilizou 316.719
atendimentos, ao longo de 12
meses. Sob gestão do Instituto
Acqua e Secretaria de Estado da
Saúde (SES), o hospital garante
assistência para cerca de 243 mil
habitantes da região e representa
um dos maiores avanços na área
da saúde, no Estado.
Eliabe Araújo, diretor geral do
Hospital Macrorregional de Balsas, destaca os maiores benefícios
para os moradores de Balsas e
cidades vizinhas. “A unidade trouxe para a região a assistência de
qualidade, que antes não existia,
como UTI adulta e neonatal. Agora as pessoas não precisem mais
recorrer à cidade de Imperatriz, a
400km. Antes havia registro de 22
óbitos neonatais por mês, e agora
não passa de 2.8, dentro da média preconizada pelo Ministério
da Saúde. Com quase 80 leitos,

a unidade preencheu um vazio
assistencial, que durou quase um
século”, detalhou.
Construído em uma área de 4
mil m², o hospital é referência
no atendimento de média e alta
complexidade, gestação de alto
risco e risco habitual, pediatria e
cirurgia geral. A unidade promove
atendimento de urgência e ambulatorial nas especialidades de
clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral e pediatria.
O Hospital Regional de Balsas
também possui serviços de diagnóstico por imagem, como ultrassonografia, mamografia, exames de radiologia, tomografia e
endoscopia, além de laboratório
clínico e diagnósticos em oftalmologia e cardiologia (eletrocardiograma). Os recém-nascidos contam com os testes da linguinha,
pezinho e coraçãozinho.
Números – Em um ano, a unidade
realizou 4.591 internações, 19.464
consultas, 4.655 atendimentos médicos, 144.198 serviços auxiliares
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Hospital Regional de Balsas completa um ano
e registra mais de 300 mil atendimentos no
Maranhão
de Diagnóstico e Terapia, 56.699
atendimentos de enfermagem,
83.764 consultas multiprofissionais,
1.038 atendimentos em mutirões
de oftalmologia, 1214 partos cesáreas e 1096 partos normais.
Gestão - Além do Hospital Regional de Balsas, o Instituto Acqua, juntamente com a SES, é
responsável pelo gerenciamento
das maternidades Nossa Senhora
da Penha, Alta Complexidade do
Maranhão e Benedito Leite, do
Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, do Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), Casa de Apoio Ninar, Hospital Dr. Carlos Macieira e Unidade
de Especialidades Odontológicas
(Sorrir), todas em São Luís.
No interior do Estado, o Acqua
também gerencia o Hospital Regional da Baixada Maranhense
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, o
Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês, além da
Maternidade Humberto Coutinho,
em Colinas.
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Maternidades do Maranhão garantem acesso
à cidadania com serviço do Posto de Registro
Civil de Nascimento
Ação é uma política estadual de combate ao sub-registro civil de nascimento
Para garantir o direito à cidadania
aos recém-nascidos atendidos nas
unidades hospitalares no Maranhão gerenciadas pelo Instituto
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), maternidades e hospitais regionais
contam com o serviço do Posto
de Registro Civil de Nascimento.
O objetivo é assegurar que a mãe
já saia da maternidade com a certidão de nascimento do filho, sem
que ela precise ir até o cartório
para registrar a criança.

Valdenei Ferreira Nunes, pai
do pequeno Nicolas Gabriel
Gaspar, com registro em
mãos

O serviço já é oferecido na Maternidade de Alta Complexidade do
Maranhão (MACMA) e Maternidade Benedito Leite (capital maranhense), no Hospital Regional de
Balsas (município de Balsas), na
Maternidade Humberto Coutinho
(inaugurada no mês de setembro
em Colinas) e em outubro começou a ser oferecido na Maternidade Nossa Senhora da Penha.
“Aqui na Maternidade Benedito
Leite, a orientação sobre a importância do registro civil como
um documento necessário para
o acesso a vários direitos é dialogada desde a fase do pré-natal.
Explicamos também que nas situações em que o pai não estiver
presente ou a mãe desejar não
declarar naquele momento, o reconhecimento de paternidade
pode ser feito de forma gratuita
posteriormente nos cartórios”,
explicou a coordenadora de enfermagem da Maternidade Benedito Leite, Kelma Lucena.
De janeiro a setembro de 2018, a
Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão registrou o total
de 2.590 registros civis de nascimento. Já na Maternidade Benedito Leite foram registradas 3.847
crianças até o mês de setembro e
um total de 6.629 registros desde
a inauguração do posto, em julho
do ano passado.
O Posto de Registro Civil funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h. A mãe, pai ou responsável
pelo bebê recém-nascido recebe a Declaração de Nascido Vivo
(DVN), uma folha amarela que é o
registro emitido pelo hospital, an14

tes mesmo da alta hospitalar. Com
esse documento é possível fazer o
registro da criança no posto dentro da maternidade no prazo de
até 30 dias.
Foi assim que Domingos Rodrigues Alves Neto, 43 anos, recebeu
a certidão de nascimento da filha,
Sara Vitória Marques Alves, que
nasceu em 9 de outubro. “Esse
serviço facilita a vida da gente. As
minhas duas primeiras filhas eu
demorei muito pra conseguir tirar
o registro. Inclusive, eu estava precisando do documento para retirar o benefício do salário-família”,
pontuou.
Já Valdenei Ferreira Nunes, pai do
pequeno Nicolas Gabriel Gaspar,
nascido em 29 de setembro, compareceu onze dias depois para receber o documento. “Quando eu
cheguei só foi preciso apresentar
a identidade da mãe da criança e
a minha e já recebi a certidão de
nascimento do meu filho.”
A instalação dos postos nas unidades hospitalares é uma política estadual de combate ao sub-registro
civil de nascimento. O Governo
do Estado criou um Comitê Ges-

tor Estadual para Erradicação do
Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação à Documentação
Básica em parceria com o Tribunal
de Justiça, a Defensoria Pública,
a Corregedoria Geral de Justiça,
cartórios e prefeituras municipais.
Direito social - O registro civil é
um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e se constitui no
mais importante serviço de acesso
à cidadania dos brasileiros. Ele é
feito uma única vez, ficando no
cartório, e a certidão é o documento que a pessoa recebe com
os dados do registro. Sem o registro, a criança fica impossibilitada
de realizar matrícula em escola,
participar de programas governamentais e ter acesso à Previdência
Social.
A criança não registrada em cartório no prazo de até três meses
após o nascimento fica em situação de sub-registro civil. Além
de evitar a situação de vulnerabilidade social, o registro também
amplia o número de cidadãos e
o aumento no valor de repasses
orçamentários em políticas de
governo.

Atendendo uma das principais demandas dos municípios da região de Pinheiro, a diálise encerra com o
deslocamento de pacientes para a Capital
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Hospital Regional da Baixada Maranhense
Dr. Jackson Lago comemora três anos com
entrega de espaço para hemodiálise

Com a expansão do atendimento
de hemodiálise, o serviço está programado para funcionar em três
turnos, sendo até nove pessoas por
sessão. “Os pacientes são selecionados pela Central de Regulação
de Leitos do Estado que irá encaminhar os pacientes para a unidade. O serviço foi programado para
atender inicialmente 54 pessoas”,
destacou o diretor-geral do hospital, o médico Edilson Correa de
Medeiros Júnior.
Com o serviço de hemodiálise, houve a expansão de procedimentos
habilitados para assistência de pacientes renais crônicos. “O grande
diferencial, agora do atendimento,
é que os pacientes renais crônicos,
que antes tinham de ir para São Luís
e outros centros fora da região, passaram a ser atendidos no Hospital
Regional de Pinheiro”, destacou o
médico-nefrologista Irisnaldo Felix
da Silva.
“Este é um grande passo para pacientes renais crônicos e agudos.
Sou hipertenso e faço hemodiálise
há seis anos. Antes éramos pacientes TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mas agora temos este recurso que tanto precisávamos e que
atenderá nossa demanda. Acabou
o sacrifício do traslado de São Luís
para Pinheiro e de Pinheiro para
São Luís”, afirmou William Araújo,
professor de Educação Física e morador de Pinheiro.
Maria José Araújo Silva, 49 anos,
mora e trabalha em Pinheiro. A la-

Com a expansão
do atendimento de
hemodiálise, serviço
está programado para
funcionar em três turnos,
sendo até nove pessoas
por sessão

vradora procurou serviços de saúde
para identificar, inicialmente, um
cansaço excessivo. Após exames e
avaliação médica na rede privada e
pública, o diagnóstico de doença
renal foi confirmado.
Para manter as sessões do tratamento dialítico, a lavradora passa
a contar, no próprio município de
domicílio, com a assistência integral
e gratuita do serviço de hemodiálise no Hospital Regional da Baixada
Maranhense Dr. Jackson Lago. “Estou sendo bem cuidada. O serviço
de hemodiálise fica a meia hora da
minha casa”, comemorou Maria
José.
“Quando se pensa em construir um
hospital e faz-se a entrega à população, sempre se busca novos serviços. Em 2018, implantamos a cirurgia vascular e, agora, foi introduzida
a diálise, que realiza um sonho da
população da Baixada Maranhense”, concluiu o diretor da unidade,
Edilson Corrêa de Medeiros Júnior.

Marcio Sampaio/SES

Marcando os três anos da inauguração do Hospital Regional da
Baixada Maranhense Dr. Jackson
Lago, em Pinheiro (MA), em 1º de
outubro teve início o serviço de
hemodiálise da unidade. Com gerenciamento do Instituto Acqua em
parceria com a Secretaria de Estado
da Saúde (SES), pacientes de cinco
municípios foram atendidos no primeiro dia. O atendimento amplia,
qualifica e aprimora os serviços de
nefrologia da região oferecidos aos
pacientes renais em diferentes estágios.

Os pacientes Afrodizo Martins, de
Bequimão; João Raimundo Machado, de Mirinzal; Benedito da Silva,
de Cururupu, e Terezinha de Jesus
Viegas, de Pinheiro receberam atendimento no serviço de hemodiálise,
no primeiro dia de funcionamento
da sala. Os pacientes são monitorados por equipe multiprofissional
durante todo o procedimento.
Aniversário da unidade – A entrega da sala de hemodiálise fez parte
da programação de aniversário de
três anos do hospital. Durante toda
a semana foram realizados exames,
marcação de consultas e mutirão
de cirurgia eletiva.
Para marcar a celebração, em 28 de
setembro, um bolo de aniversário
foi compartilhado entre a equipe
do hospital e população presente.
Em seguida, em breve solenidade,
foi feita a entrega de certificados
para os profissionais que passaram
pela qualificação de brigadistas e
também de humanização.
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Instituto Acqua vence concurso de projetos
para gestão de unidade na Paraíba
Centro de reabilitação será inaugurado em novembro e oferecerá tratamento para pessoas com
deficiência auditiva, física, intelectual e visual para a população de 89 municípios do Estado
O Instituto Acqua venceu o concurso de projetos para a gestão do
CER (Centro Especializado em Reabilitação) IV, na cidade de Sousa,
Paraíba, em setembro deste ano.
A unidade oferecerá tratamento
para crianças e adultos com deficiência auditiva, física, visual,
intelectual e com transtornos do
espectro do autismo, além de ostomia e múltiplas deficiências.
Com inauguração marcada para
novembro, o CER IV atenderá pessoas com deficiência que necessitam de diagnóstico, tratamento,
adaptação e manutenção de tecnologia assistida para reabilitação.
Os usuários serão os moradores
de 89 municípios do Estado, que
concentram
aproximadamente
946 mil habitantes e com previsão
de ter cerca de 255 mil pessoas
com deficiência, de acordo com o
Censo 2010 do IBGE.
Os pacientes serão encaminhados

Unidade tem 3.555,48 m² de área
construída e contará com ginásio
de fisioterapia e piscina para
hidroterapia
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pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) a partir de demanda de
toda a rede de saúde, priorizando
o atendimento de acordo com os
critérios que avaliam os riscos e
vulnerabilidades. A equipe que
atenderá as crianças e adultos
com deficiência é multidisciplinar.
Serão 14 médicos, sendo clínicos
gerais, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psiquiatra e pediatra. Além
de 57 profissionais, entre arteterapeuta, assistente social, educador
físico, enfermeiro, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, nutricionista, psicopedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.
A estimativa de atendimento é em
média de 150 a 200 pessoas por
mês em cada tipo de reabilitação.
“O CER terá um papel fundamental na regionalização da rede de
atenção à pessoa com deficiência
do Estado. O espaço é totalmente
novo e está sendo equipado com

aparelhos adequados para cada
atendimento. O Instituto Acqua
vai usar sua experiência em gestão de unidades de saúde para
auxiliar o Governo da Paraíba neste equipamento”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Acqua,
Ronaldo Querodia.
A unidade tem 3.555,48 m² de área
construída e é dividida em três blocos. Para cada tipo de deficiência
haverá um conjunto de espaços
voltados à reabilitação como salas
para consultas, exames especializados e terapias diversas. Além
dos consultórios e salas para atendimento separadas entre crianças
e adultos, haverá um ginásio de
fisioterapia, piscina para hidroterapia e sala de eletroencefalograma.
Outro diferencial da unidade são
duas vans que serão utilizadas para
fazer o transporte de pacientes que
tenham dificuldade de locomoção
para a realização do tratamento.

Unidade será referência no atendimento de todos os municípios do Médio Sertão Maranhense
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Governo do Maranhão e Instituto Acqua
inauguram Maternidade Humberto Coutinho
no município de Colinas

Maternidade funciona sete dias da
semana, 24 horas por dia e conta
com equipe multidisciplinar

Em setembro de 2018, o Maranhão ganhou mais um importante
equipamento de saúde. Sob gestão compartilhada entre Instituto
Acqua e Secretaria de Estado da
Saúde (SES), a Maternidade Humberto Coutinho, que é a terceira
maior do Estado, atende casos de
urgência e emergência em regime
de 24h, nos sete dias da semana,
sendo referência no atendimento
humanizado e assistência ambulatorial para gestantes de alto risco
de toda região do Médio Sertão
Maranhense.
A unidade de saúde possui 2.700
m² e 52 leitos disponíveis, sendo
43 leitos de internação e nove na
Unidade Neonatal de Cuidados
Progressivos – destes, três são
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), três de Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal
Convencional (UCINCO) e três de
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCA). A
unidade disponibiliza ainda cinco
leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto).
A Maternidade Humberto Coutinho estimula o parto natural com

apoio e cuidados contínuos, disponibilizando os métodos não farmacológicos para alívio das dores,
como bola para atividades durante
o pré-parto, banqueta, água morna, televisão, música ambiente, inclusive com luz adaptável por conta do momento das contrações,
além de alas climatizadas.
Na maternidade, as gestantes e
puérperas contarão com atenção
em saúde integral, que vai do reforço do planejamento familiar à
confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal, parto e pós-parto.
Durante a solenidade de inauguração, o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, reiterou que a
unidade vai assegurar assistência
oportuna na rede materno-infantil.
“Com a nova maternidade, ampliamos a rede assistencial materno-infantil com serviços que não existiam na região como, por exemplo,
o ambulatório de gravidez de alto
risco.”
Na reta final da gestação, Graciete
da Silva Duarte, 35 anos, moradora
do município de Paraibano, visitou

as instalações e planeja o nascimento do bebê na nova Maternidade Humberto Coutinho. “Sem
dúvida é um ganho para todas as
mulheres da região, pois não fica
devendo nada para a estrutura das
maternidades particulares. Vamos
ter toda a assistência que precisamos e isso me deixa muito emocionada”, afirmou.
“Assim como nas demais maternidades em que fazemos gestão,
Colinas terá o diferencial do atendimento humanizado e todo o suporte de equipe multidisciplinar.
O Instituto Acqua e a SES estão
completamente empenhados para
garantir a qualidade do atendimento,”, destacou o diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo
Querodia.
Posto de Registro Civil – O secretário-adjunto de Participação Popular da Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), Gilvan Alves,
participou da solenidade de entrega do 22º Posto de Registro Civil
de Nascimento (RCN), inaugurado
também na Maternidade Humberto Coutinho.
17

ACQUA SAÚDE

Hospital Dr. Carlos Macieira integra Campanha
Setembro Verde no Maranhão
Unidade promoveu ações com profissionais e estudantes para debater o tema; seis pessoas foram
beneficiadas com transplante de córneas

Encontro reuniu
representantes de 32
municípios ligados às áreas
de cobertura da unidade

Para integrar a campanha nacional
Setembro Verde, sob orientação
do Ministério da Saúde, o Hospital Dr. Carlos Macieira, de São Luís
(MA), realizou durante todo o mês
de setembro ações diversas para
conscientização e sensibilização
de servidores e usuários da unidade sobre a importância da doação
de órgãos e tecidos para transplante a mais de 33 mil pacientes
que estão em fila de espera no
Brasil.
A unidade hospitalar, gerenciada
pelo Instituto Acqua em parceria
com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), é um ponto de confluência das equipes que atuam na
captação e doação de órgãos no
estado do Maranhão por ser um
hospital de grande porte e o que
mais gera notificações na Rede
Estadual.
O hospital conta com atuação da
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante (CIHDOTT) em casos
de doação dentro da unidade e
também cede espaço para o funcionamento da Central Estadual
de Captação e Doação de Órgãos
que coordena as ações de transplante em todo o Estado. “Recebemos aqui as notificações de
doadores e organizamos o enca18

minhamento para o cadastro nacional. Até o mês de outubro a fila
de espera no Estado estava com
414 transplantes de córnea, 169
de rim e dois de fígado”, comentou a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Inês
Oliveira.

cionados ao processo de doação
de órgãos.

Este ano, a campanha divulgou o
slogan ‘Quantas vidas cabem em
um sim?’ e as ações tiveram como
objetivo sensibilizar famílias. “Para
melhor materializar e incentivar as
pessoas a se tornarem doadoras,
montamos na recepção a ‘Árvore
da Esperança’, na qual cada folha
inserida sinaliza o interesse do visitante do hospital em se tornar
doador, incentivando outras pessoas”, explicou a enfermeira Luiza Nóvoa, representante da CIHDOTT do HCM.

Setembro Amarelo – Nos dias 18
e 19 de setembro, o Hospital Dr.
Carlos Macieira realizou blitz educativa, palestras e rodas de conversa como forma de conscientização e troca de relatos entre
servidores e usuários pela Campanha Setembro Amarelo, aderindo
à mobilização nacional da população com o tema “Falar é a melhor
solução, nós queremos te ouvir”.
As atividades integraram temática
sobre prevenção ao suicídio.

A campanha ainda contou com
ações para o público interno e externo. Na manhã de 12 de setembro foi realizado um café da manhã com as lideranças de setores
diversos do hospital para falar da
importância da doação para sensibilizar os profissionais de saúde.
Em 24 de setembro, 30 estudantes universitários das faculdades
Gianna Beretta, Edufor e Estácio
participaram de uma exposição
científica com temas diversos rela-

Ao final da campanha, seis pessoas que aguardavam na lista de
espera por um transplante de córneas foram beneficiadas com tecidos de doadores do hospital.

Um painel alusivo ao tema foi instalado na recepção da unidade
hospitalar com fitas na cor amarela entregues aos visitantes incentivando a participação na campanha. Com placas contendo frases
de alerta sobre comportamento
suicida, estudantes do curso de
Psicologia da Universidade Ceuma e servidores do hospital participaram da blitz, em 18 de setembro, informando sobre como
identificar casos e formas de dar
apoio e orientação médica.

Sob a temática do Setembro Amarelo, 600 reeducandos participaram de palestras realizadas
nas unidades prisionais que o Instituto Acqua mantém ações de saúde
As cinco unidades prisionais
de Franco da Rocha (SP) que o
Instituto Acqua promove ações de
saúde em parceria com a Prefeitura
e Governo do Estado, receberam
campanha de prevenção ao
suicídio em setembro. Cerca de
600 reeducandos participaram
de palestras sobre o Setembro
Amarelo.
Durante todo o mês, parte das
pessoas privadas de liberdade que
estão nas penitenciárias de Franco
da Rocha I, II e III, CDP (Centro
de Detenção Provisória) feminino
e o CPP (Centro de Progressão
Penitenciária) participaram de
palestras e assistiram vídeos sobre
a prevenção ao suicídio.
A coordenadora do Instituto Acqua
em Franco da Rocha, Priscila
Fernanda Rodrigues, afirmou que
é fundamental abordar o assunto
nas unidades prisionais. “As
pessoas privadas de liberdade
estão vulneráveis a pensamentos
suicidas. Por isso é importante
dialogar sobre os métodos de
prevenção, os canais dentro e
fora das unidades que podem ser
contatados para evitar a perda de

vidas desta maneira.”
Dentre o conteúdo abordado está
a identificação de pensamentos
suicidas nos colegas e os fatores
de risco como: transtornos
mentais, bipolares, personalidade,
psicóticos,
ansiedade,
esquizofrenia, uso de álcool e
drogas, histórico familiar de casos,
entre outros.
“O importante da palestra é
transmitir como podemos ajudar
alguém que está com intenções
suicidas para evitar que o ato
se concretize. E ressaltar que
existem diversos caminhos para
trilhar ao invés da atitude de tirar
a própria vida”, afirmou uma das
palestrantes, Ana Paula do Amaral
Boito.
Nas
unidades
prisionais,
a
palestrante indica o centro médico
para buscar orientações dos
profissionais de saúde. Do lado de
fora, a indicação é procurar o CVV
(Centro de Valorização à Vida) e as
unidades de saúde.
Jornada – Os reeducandos do
CPP participaram, em setembro,

da Jornada de Cidadania e
Empregabilidade.
O
evento,
realizado pela Secretaria da
Administração Penitenciária do
Governo do Estado de São Paulo,
teve 2.214 atendimentos de saúde
realizados pelos profissionais do
Instituto Acqua.
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Reeducandos participam de palestras sobre
prevenção ao suicídio em Franco da Rocha (SP)

Ao todo, 1.309 homens privados
de liberdade participaram da ação
no CPP e tiveram acesso a testes
rápidos de HIV e sífilis, exames de
glicemia e orientações sobre saúde
bucal, entre outras atividades.
“Essas ações são importantes para
orientar e conseguir, por meio dos
procedimentos, o diagnóstico de
forma precoce”, explicou Priscila
Rodrigues.
Os profissionais realizaram 194
testes rápidos de HIV, 195 testes de
sífilis, 195 testes de hepatite B, 195
testes para hepatite C, 187 testes
de glicemia, além de 187 aferições
de pressão arterial e avaliações
antropométricas (usadas para
identificar o percentual de gordura
do paciente). Já no setor de
orientações sobre saúde bucal
e escovação, 126 reeducandos
foram atendidos.

Ação marcou identificação
de pensamentos suicidas nos
colegas e os fatores de risco
como transtornos mentais,
bipolares e de personalidade
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Hospital Macrorregional Tomás Martins
celebra dois anos de atividade com avanços
em saúde no Maranhão
Com mutirões de atendimento cirúrgico e consultas, unidade ajudou a diminuir fila de espera de
atendimento na região do Vale do Pindaré
Consultas, cirurgias, atendimentos
especializados, treinamento e capacitação. Em forma de mutirão,
mais de 200 pessoas foram atendidas pelas ações de saúde realizadas na última semana de setembro
no Hospital Macrorregional Tomás
Martins, em Santa Inês (MA), na
programação alusiva aos dois anos
de atividade da unidade hospitalar
gerenciada pelo Instituto Acqua
em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES).
A diretora-administrativa do hospital, Thayse Lima, falou sobre os
avanços ao longo dos dois anos,
durante a solenidade de aniversário. “O Hospital de Santa Inês foi
criado como unidade referenciada com serviço humanizado e de
qualidade, em várias especialidades, numa região que há 20 anos
padecia com longas filas de espera
de pacientes que só conseguiam
atendimento na Capital. Hoje, temos capacidade de realizar, mensalmente, mais de 24 mil atendimentos gerais”, destacou.
A programação iniciou em 20 de
setembro com a realização de mutirão de endoscopia, consultas e
cirurgias, palestra sobre disfagia
e cirurgias pediátricas. Foram realizados 85 atendimentos em endoscopia, 141 consultas médicas,
26 procedimentos cirúrgicos e 17
cirurgias pediátricas em seis dias
de atividade. Os mutirões têm ajudado a diminuir a fila de espera de
atendimento na região do Vale do
Pindaré que abrange 18 municípios e uma população de mais de
meio milhão de habitantes. “Temos realizado mutirão duas vezes
por mês. São mais de 30 cirurgias
mensais em diversas especialidades, incluindo as cirurgias pediátricas. Para este ano, aguardamos
a construção da UTI pediátrica no
hospital, que já foi autorizada pelo
Governo do Estado”, pontuou
Thayse.
A dona de casa Maria Vilma Lima
da Silva, do município de Bela Vista, levou o filho Antônio Vagner, 6
anos, para atendimento. O menino
nasceu com criptorquia (quando
um dos testículos não desce para
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Profissionais da Casa de Apoio
Ninar representaram o Instituto
durante o evento

o local definitivo) e foi atendido
durante o mutirão de cirurgia pediátrica. “Fizemos a consulta em
Pindaré, há três meses, e fomos
encaminhados para cá. Aí ligaram
avisando da consulta, fizemos os
exames e a cirurgia foi marcada. Internamos em uma quinta-feira e no
dia seguinte meu filho fez cirurgia.
O bom aqui é que além da cirurgia
já temos todo o acompanhamento
agendado depois da operação”,
elogiou Maria.
Unidade referenciada - Para ser
considerado referência, o Hospital Macrorregional Tomás Martins
atende continuamente uma série
de protocolos que garantem mais
qualidade aos serviços. Um dos
métodos aplicados é o SAPS, que
avalia o prognóstico do paciente
e a taxa de sobrevida. Além disso,
atua no controle desde o deslocamento na ambulância e a entrada
do paciente no hospital, quanto
a procedimentos específicos que
podem salvar vidas.
“Aqui na região temos índices altos de acidentes automobilísticos,
com traumas crânio encefálicos
(TCE’s) e também tem crescido o
número de doenças crônicas como
AVC e eventos hemorrágicos, entre outros. Com a aplicação des-

tes protocolos, nossos pacientes
têm chegado com 60% de risco de
morte na UTI e saído com um risco bem pequeno, com margem de
segurança alta de sobrevida”, explicou o coordenador de enfermagem do hospital, Cláudio Endrigo.
Ações educativas - O hospital
mantém um Núcleo de Educação
Permanente (NEP) que tem promovido treinamentos, palestras e
a capacitação de profissionais de
saúde das mais diversas unidades
da região. Durante a programação de aniversário foram realizados treinamentos sobre direção
defensiva e legislação de trânsito,
prevenção de quedas e lesões dos
pacientes, técnicas de reanimação
cardiopulmonar, além de palestras
sobre saúde bucal.
Sobre o hospital - Inaugurado em
25 de agosto de 2016, o Hospital Macrorregional Tomás Martins
conta com 116 leitos, dez de UTI,
e serviços especializados em cardiologia, clínica cirúrgica, cirurgia
infantil, clínica médica, gastroenterologia, nefrologia, neurologia,
neurocirurgia, oftalmologia, ortopedia, pediatria e urologia.
Em 2017, o hospital realizou 549 consultas e 117 cirurgias pediátricas.

Estrutura completa faz com que pacientes sejam enviados para consultas e cirurgias com
especialistas na área
O Hospital Macrorregional Tomás
Martins, localizado em Santa Inês
(MA), é referência em ortopedia
de 18 municípios da região do
Vale do Pindaré e Zé Doca. Cerca
de 300 consultas e 110 cirurgias
são realizadas por mês na unidade, sendo boa parte de traumas
causados por acidentes de trânsito nas rodovias próximas.
A unidade de saúde gerenciada
pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Saúde do
Estado (SES) atende a diversas
especialidades médicas, porém a
ortopedia lidera o volume de consultas mensais, dentre as especialidades, com 300 atendimentos
em média.
O responsável pelo setor de ortopedia do hospital, Wilanildo Lima
Costa, explica o motivo da alta demanda. “Boa parte da população
vem ao Tomás Martins para consultas porque aqui temos médicos,
aparelhos bons para exames e já
somos referência em cirurgia.”

Os principais problemas apresentados pelos pacientes são na
coluna e joelho. Para Wilanildo
Costa, boa parte da população
tem dores ocasionadas por desgastes, esforços, má postura e por
isso necessitam de tratamento ou
até cirurgia. “Hérnia de disco, artrose na coluna, dor postural e artrose nos joelhos são os principais
casos. Boa parte dos pacientes
são idosos, mas esses problemas
atingem pessoas de todas idades
também”.
O hospital realiza, em média, 110
cirurgias ortopédicas por mês,
sendo 60% provenientes de traumas causados por acidentes de
trânsito nas rodovias que cortam
a região. “A maioria dos casos é
de homens que sofreram acidentes com queda de motocicleta e
possuem fraturas de antebraços,
punhos, tornozelos e clavícula”,
afirmou o responsável pelo setor
de ortopedia.
Caso do comerciante José Fa-
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Atendimento em ortopedia do Hospital
Macrorregional Tomás Martins é referência
para 18 cidades do Maranhão
biano Dantas Alves, 38 anos, que
fez a reconstrução do platô tibial
após sofrer uma fratura nível seis
em um acidente de rodovia. “Há
seis meses um cachorro atravessou na minha frente e caí com a
moto. Fiquei 15 dias internado,
primeiro colocaram o fixador para
desinflamar e depois fiz a cirurgia
para colocar a placa de platina e
sete pinos. Fiz o processo de fisioterapia e ainda estou em recuperação.”
A boa estrutura da unidade de
saúde também contribui para ser
considerada referência nos 18
municípios do entorno de Santa
Inês. São 104 leitos clínicos, 12
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e infantil,
aparelhos de raio-x, tomografia
e ultrassonografia. “Contamos
com médicos especialistas em
ortopedia e os exames podem
ser feitos no próprio hospital,
além de contarmos com as UTI’s
para casos mais graves”, reforçou Wilanildo Costa.

Boa estrutura aliada a equipe
especializada garantem
média de 300 consultas e
110 cirurgias ao mês
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Profissionais do Instituto Acqua do Maranhão
participam de Simpósio Internacional de
Assistência ao Parto em São Paulo
Ação aprimora trabalho aplicado pela gestão Acqua em unidades de saúde
Equipe do Acqua
trocou experiências
a partir da técnica
Spinning Babies,
desenvolvida
pela parteira
norte-americana
Gail Tully

Saber escutar e esperar os processos fisiológicos normais da mulher
diante do parto têm sido uma
abordagem diferenciada e humanizada para equipes de saúde que
atuam em maternidades. Essas e
demais características foram debatidas no V Siaparto - Simpósio
Internacional de Assistência ao
Parto, entre os dias 4 e 9 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
Nove profissionais da Maternidade Nossa Senhora da Penha,
unidade gerenciada pelo Instituto
Acqua no Maranhão, integraram
o congresso para aprimorar métodos e ampliar ações em prol da
humanização.
A iniciativa foi direcionada para
práticas e técnicas sobre as nuances da assistência ao parto, ao
nascimento, às gestantes, puérperas, bebês e à família, com foco
nas evidências científicas e nas
melhores experiências nacionais
e internacionais. Entre os métodos apresentados foi destaque
a técnica inovadora do Spinning
Babies, desenvolvida pela parteira
norte-americana Gail Tully.
Para a diretora-geral da Maternidade Nossa Senhora da Penha,
Luciana Gomes, a participação no
congresso trouxe informações e
um jeito novo de técnicas de hu22

manização na assistência ao parto.
“Na maternidade já desenvolvemos diversas práticas que garantem a humanização e acolhimento
de gestantes e puérperas. Essa
nova abordagem que conhecemos no evento também vai nos
ajudar a promover mudanças e
melhorar os índices de intervenções, cesarianas desnecessárias,
a utilização de métodos não-farmacológicos e uso de exercícios
que estimulam a progressão para
o parto natural”, explicou.
O método não é apenas uma técnica instrumental, mas uma nova
forma de pensar na relação entre
mãe e bebê, com uma filosofia baseada em três ideias: do respeito
ao tempo do nascimento, acreditar que o corpo feminino é perfeito e a confiança de que a mulher é
capaz de dar à luz. A nova abordagem inverte a preocupação sobre
a dilatação no trabalho de parto
e direciona o foco no estudo da
pelve feminina e sobre como está
localizado o bebê durante o processo do parto.
“A técnica aumentou o meu olhar
em relação à humanização no parto, fazendo enxergar que a mulher
é a maior protagonista nessa história e que nosso papel é saber
escutá-la, transmitir segurança
para que ela possa viver esse mo-

mento de forma plena”, comentou a enfermeira-obstétrica da
Maternidade Nossa Senhora da
Penha, Maria Ester Cordeiro.
O simpósio tratou ainda de outros
temas relacionados à saúde, como
diminuição de violência no parto;
questões jurídicas, como a legalização do aborto; estímulo a métodos não-farmacológicos; doenças
durante a gravidez e importância
das doulas. As enfermeiras e profissionais do Acqua participaram
também de cursos de reanimação
neonatal, assistência ao parto domiciliar, partograma, ultrassom e
cardiotopografia.
A responsável técnica de enfermagem do Instituto Acqua no
Maranhão, Analamacia Brito, que
também participou do evento,
destacou que a participação em
congressos, simpósios e cursos de
formação é uma forma de qualificar os profissionais que atuam nas
unidades gerenciadas. “Temos
um desafio que também envolve a mudança de paradigmas e
a afirmação de políticas públicas.
Reforçar as boas práticas de assistência humanizada ao parto é uma
das premissas do Acqua e as experiências e técnicas absorvidas
no evento serão multiplicadas nas
diversas maternidades que atuamos”, concluiu.
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Projeto Universidade Cidadã garante
preparação de estudantes de baixa renda do
Maranhão e São Paulo para o ENEM
Iniciativa une cidadania e inclusão social; aulas são oferecidas em unidades hospitalares
gerenciadas pelo Instituto Acqua e na sede de Santo André (SP)
Entrar na faculdade é o sonho que
se transformou em meta para os
mais de 100 alunos matriculados
em quatro turmas do curso pré-vestibular gratuito Universidade
Cidadã, iniciativa do Instituto Acqua em parceria com a Noc Ensino. As aulas tiveram início em
julho e acontecem três vezes por
semana no Hospital Dr. Carlos
Macieira (HCM), Maternidade de
Alta Complexidade do Maranhão
(MACMA), ambas unidades do
Maranhão, e na sede do Acqua
em Santo André (SP).

Criado em São Paulo, o conteúdo
do material didático é padronizado, com adaptação apenas de
disciplinas que exigem conteúdo regionalizado, como História
e Geografia do Maranhão. São
oferecidas aulas de Ciências da
Natureza e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias
e Matemática e suas tecnologias
acompanhando as exigências do
ENEM.

Com metodologia direcionada
para aplicação, interpretação e resolução de questões de prova em
modelo próximo ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), as
aulas promovem inclusão social e
priorizam a oportunidade de acesso ao Ensino Superior de pessoas
em situação de baixa renda, vulnerabilidade social ou em grupos
sociais minoritários, como destacou a coordenadora do projeto
no Maranhão, Arlindyane Santos.

Andressa Silva, 17 anos, é uma
das participantes do curso. Aluna
do 3º ano do Centro de Ensino Dr.
Geraldo Melo, na Cohab, em São
Luís (MA), ela pretende concorrer
às vagas do curso de Medicina
Veterinária. “Achei muito interessante porque pra gente é uma
oportunidade muito importante,
pois não temos como pagar um
cursinho particular. Aqui as aulas
são bem práticas. A gente estuda acompanhando diretamente
as questões e tiramos as dúvidas
mais rápido”, comentou.

“O projeto prioriza essa inclusão:
enxergar pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade, independentemente da idade, e proporcionar uma preparação com
qualidade para que tenham condições de igualdade com qualquer outro estudante na prova
que é aplicada nacionalmente”,
explicou Arlindyane.

Expectativa compartilhada pelo
técnico em mecânica José Roberto Pinheiro, 46 anos, um dos
80 alunos maranhenses que vê
no cursinho a oportunidade de
garantir uma vaga também em
concurso público. “Atualmente
estou desempregado e resolvi me
inscrever no Enem para obter um
curso de nível superior na área

técnica. A gente sabe que hoje
a competitividade é grande e o
mercado de trabalho exige cada
vez mais conhecimento”, pontuou.
Santo André - Os 28 alunos do
curso Universidade Cidadã que estudam na sede do Instituto Acqua,
em Santo André, no ABC Paulista,
também iniciaram as aulas em julho e, desde então, se preparam
para os maiores vestibulares do
País. Luiza Prado Santos, 17 anos,
conheceu o curso por meio de um
amigo que já havia estudado na
Noc Ensino. Ela conta que a expectativa é alta diante da dúvida
de qual curso tentar vaga. “Estou
gostando bastante do curso, os
professores são divertidos e ensinam muito bem. Nos deixam à
vontade. Ainda não tenho certeza
se quero prestar artes cênicas ou
história. Sei que vou para a área
de humanas”, afirmou a jovem
que mora em Santo André.
A mesma indecisão passa pela
cabeça do estudante Kauê Castelani do Bomfim, 18 anos, que
soube do cursinho assim que recebeu uma propaganda no WhatsApp. “Uma amiga enviou pelo
WhatsApp a abertura das vagas
e me interessei. O cursinho está
superando minhas expectativas.
As aulas são bem dinâmicas. Pretendo cursar logística ou administração”, sugeriu.

José Roberto Pinheiro, 46
anos, quer tentar uma vaga
em concurso público a partir
do cursinho pré-vestibular
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Acqua é escolhido para estudo acadêmico de
faculdade em São Paulo
Universitários do curso de publicidade da Faculdade Paulus de Tecnologia (Fapcom) vão adotar
histórico de gestão do Instituto Acqua como estudo para projeto de comunicação

Diretor-presidente do
Instituto Acqua, Ronaldo
Querodia, durante
apresentação para
estudantes da FAPCOM

Manter aproximação com os jovens e valorizar o trabalho acadêmico. A partir dessa premissa,
o diretor-presidente do Instituto
Acqua, Ronaldo Querodia, conversou com alunos do curso de
Publicidade da Faculdade Paulus
de Tecnologia (Fapcom), em São
Paulo, em 31 de agosto. Estudantes escolheram o Instituto como
objeto de estudo para criar ações
de comunicação orientadas pelo
corpo docente.
O Acqua irá contribuir com seus
19 anos de atuação frente a projetos nas áreas ambiental, educacional, esportiva, cultural e saúde,
entre outros. “É sempre estimulante trocar experiências com os
universitários. Foi uma conversa
muito positiva. Eles vão indicar diversas ideias e, algumas, estamos
dispostos a aplicar em nosso departamento de comunicação. Será
um trabalho acadêmico, mas com
total integração. Ao mesmo tempo, apresentar a história de suces24

so do Acqua e ver que os jovens
ficaram empolgados é sensação
única”, garantiu o diretor-presidente do Acqua, Ronaldo Querodia.
Incentivar jovens engajados e
estar próximo da comunidade
acadêmica são ações que valorizam o crescimento do Acqua e
tornam o processo de cidadania
e inclusão ainda mais possíveis,
em harmonia e em prol de uma
sociedade mais participativa.
Vanderlei Postigo, mestre em
comunicação e coordenador do
curso de publicidade da universidade, pretende levar ações do
Acqua para dentro da faculdade.
“Sem dúvida o Acqua faz a diferença. Moro em Santo André,
cidade que o instituto mantém
sua sede, e vejo a movimentação
e sucesso de suas ações. Queremos trazer atividades como a
Feira Vegana promovida pelo
Acqua aqui na Fapcom. Os alunos já indicaram interesse em

colaborar”, indicou o professor.
Neste semestre, 34 estudantes serão divididos em grupos (que formarão agências de comunicação
dentro da sala de aula). A partir
do estudo de portfólio do Acqua,
pesquisa e levantamento de problemas e soluções, os jovens vão
contar com orientação dos professores para elaborar um plano
de estratégias. “É um estudo que
formata como uma agência de
publicidade funciona na prática.
O Acqua será um cliente dessas
agências experimentais e receberá um plano de comunicação criado pelos alunos no intuito, inclusive, de poder utilizá-lo daqui pra
frente. Será um grande desafio,
uma vez que o Acqua atua em várias vertentes, comunicando para
diferentes públicos”, explicou
Fernanda Elouise Budag, doutora em comunicação e docente da
Fapcom nas disciplinas de planejamento em comunicação e pesquisa de mercado.
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VilaMundo reforça compromisso do Acqua
com a cultura e economia criativa
Em parceria com Catraca Livre, iniciativa oferece dezenas de descontos em São Paulo
e Santo André para recriar roteiros culturais baratos
Fomentar o desenvolvimento local, projetar arranjos criativos e,
de quebra, beneficiar milhares de
pessoas que buscam entretenimento. Com essa proposta surgiu
há um ano e quatro meses a iniciativa VilaMundo – portal que reúne
informações culturais e descontos
diante de vários estabelecimentos
comerciais de São Paulo e Santo
André.
Com uma história construída junto
à comunidade, marcando projetos que incentivam o desenvolvimento socioeconômico dos locais
onde atua, o Instituto Acqua mantém o VilaMundo, concebido pelo
Catraca Livre e Cidade Escola
Aprendiz, para reforçar o compromisso com a economia criativa. O
projeto iniciou em junho de 2017
no Armazém da Cidade, galpão
cultural que fica no Jardim das
Bandeiras (SP).
A partir de regiões da cidade de
São Paulo e as sete cidades do
ABC Paulista, o site vilamundo.
catracalivre.com.br utiliza a criação de uma moeda própria. Bares, restaurantes, lojas, ateliês
e até serviços como escolas de
idiomas, entre outros estabelecimentos nessas áreas, atuam com
descontos para quem usar a ‘Chave VilaMundo’. O recurso pode

ser baixado por qualquer pessoa
com um smartphone conectado à
internet, diretamente pela página
online.

passeios legais e não tão caros”,
opinou.

Com a moeda virtual, por exemplo, é possível assistir shows de
grandes artistas pela metade do
preço, ou ainda garantir sessões
de cinema a preços mais em conta.
A rede Cinemark, uma das empresas parceiras do site, disponibiliza
diversos ingressos com desconto.
A marca também é uma das recordistas do portal (foram 224 mil
chaves baixadas para as ofertas no
último mês de setembro).

Bazar VilaMundo - Há seis meses, o Instituto Acqua também
criou o Bazar VilaMundo, espécie
de braço cultural do VilaMundo.
A iniciativa incentiva pequenos
produtores regionais para disseminar a cultura da economia criativa e valorizar produtos artesanais. Os eventos reúnem brechós,
artesanatos, cosméticos, cervejas
artesanais e ainda abrem espaço
para músicos que estão fora da
grande mídia se apresentarem no
auditório do espaço cultural.

No ABC Paulista, vários estabelecimentos já aderiram à Chave
VilaMundo, dentre eles a casa
de show Hillarius Comedy Bar,
de Santo André, que em um mês
e meio teve quase 1.700 cupons
baixados. Suzana Lessa Ruiz, estudante de São Caetano do Sul, é
fã de stand up comedy e não perde as apresentações da Hillarius.
“Eu não conhecia o VilaMundo
e fiquei sabendo por um amigo
que já baixava os cupons do Cinemark. Aí quando vi que tinha
cupom do Hillarius, simplesmente adorei. Acho uma boa porque
no ABC não tem muitos roteiros
de cultura e o VilaMundo acaba
ajudando bastante a encontrar

Diante da proposta, o diretor-presidente do Instituto Acqua,
Ronaldo Querodia, acredita que
o papel desenvolvido até aqui
mostra um resultado próspero.
“O VilaMundo nada mais é do
que uma rede de cultura que oferece atividades gratuitas ou baratas e também instiga a população
para conhecer novos produtos,
consumir coisas diferentes do
convencional. Queremos ampliar
o uso da Chave VilaMundo no
ABC e permitir que mais pessoas
conheçam o projeto. Contar com
a parceria do Catraca Livre também faz dessa ação algo ainda
mais próximo dos jovens, um público fiel a movimentos culturais.”

Bazar VilaMundo incentiva
pequenos produtores para girar
a economia criativa, de brechós
a artesanatos

25

ACQUA CULTURA

Feira Vegana do ABC se torna referência
regional ao debater causa animal e
alimentação saudável
Consolidado, evento promovido pelo Instituto Acqua já movimentou 40 mil pessoas em torno do
veganismo, adoção animal e gastronomia orgânica
Despertar a atenção das pessoas com relação ao desperdício
de alimentos, criar mecanismos
de estímulo ao comércio local
voltado à agricultura familiar, incentivar a adoção de cães, debater a causa animal e apostar
na gastronomia como forma de
conexão entre as pessoas. Com
essa proposta, a Feira Vegana do
ABC, iniciativa do instituto Acqua
que acaba de completar um ano
e dois meses de atividade, soma
público de 40 mil visitantes em
14 feiras, mais de 40 expositores,
vários artistas e fomento à economia criativa local.
Ao longo das edições, o evento
emplacou diversas ações importantes que amarraram a ideia
inicial proposta pelo diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia. “Somos pioneiros no ABC Paulista com a Feira
Vegana e queremos agora mostrar não apenas ao público do
segmento, mas para a população
regional, que é preciso respeitar
a diversidade. Contamos com
grandes expositores, que estão
conosco desde o início e que sabem da insistência em debater
essa temática na região. Enaltecer o perfil da economia criativa
e a vocação de nosso evento,
visto que todos os itens são artesanais e livres de agrotóxicos e
sem ingredientes de origem animal, é fundamental para ampliar
a discussão e alertar a população
diante de hábitos mais conscientes.”
Feira de adoção de cães - Em
parceria com a ONG Amigo Legal
e Pet Shop Oh My Dog, ambas
marcas de Santo André, a Feira
Vegana do ABC também recebe
feirinha de adoção de cães. Mais
de 20 cães já foram adotados a
partir do evento. A iniciativa incentiva famílias a adotarem animais que já estão vacinados, castrados e vermifugados. Fabiane
Pereira, representante da ONG,
colheu resultados positivos com
a ação. “Adoramos participar da
Feira Vegana do ABC, é uma parceria muito positiva em conjunto
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com o Acqua e o Oh My Dog.
Esse público vegano abraça a causa e demonstra muito carinho diante da nossa feirinha de adoção.”
Orgânicos na mesa - A Feira Vegana do ABC também marcou
parceria com a marca Orgânicos
ABC. A comercialização de frutas,
verduras e legumes orgânicos in
natura a granel e demais itens
minimamente processados como
cenoura palito e seleta de legumes demonstraram para o público do entorno da sede do Acqua
que o compromisso com a saúde
está em paralelo ao veganismo.
“O varejo tradicional e, de certa
forma, o consumo da população
geral são pautados pela perfeição das frutas, das verduras e dos
legumes, o que por si, gera toneladas de alimentos descartados
por serem justamente imperfeitos. Sejam porque foram danificados no transporte ou durante
a manipulação. E nesta linha a
parceria com o Acqua é necessária, ainda mais com um evento
consolidado e com público fiel”,
comentou o proprietário da Or-

gânicos ABC, Luciano Maeda.
Música alternativa - O evento já
recebeu mais de 30 artistas nestas
14 edições, sempre com foco em
música popular brasileira, instrumental e jazz. Nomes como Trio
Beijo de Moça, Otis Trio, Camerata do Choro, Trio Sonare, Vasco
Faé e Sidewalk Trio embalaram os
visitantes que passaram pela Feira Vegana do ABC. “Saber que temos um espaço de cultura como
esse é incrível. O ABC precisava
de um local como o Acqua. Para
nós, artistas, é sempre um prazer
fazer parte de iniciativas assim”,
lembrou André Calixto, integrante dos grupos Nômade Orquestra e Trio Sonare, bandas que já
se apresentaram no evento.
Yoga na Praça - Para somar a ideia
de bem-estar e conciliar a gastronomia saudável o Acqua idealiza
em conjunto com a Feira Vegana
do ABC aulas abertas de yoga na
Praça Kennedy, a cinco minutos da
sede que recebe o evento, com a
orientação de intrutores. A ação já
recebeu mais de 90 participantes.

Em 14 edições, público
chegou a 40 mil pessoas
em Santo André (SP)

ACQUA CULTURA

Coral do Acqua estreia com repertório que
valoriza a música brasileira
Sob regência de Paola Fachinelli, apresentação ocorreu durante Mostra de Orquídeas, Cactos e
Suculentas promovida pelo Instituto em sua sede cultural; 20 integrantes formam o coro

Sob regência de Paola
Fachinelli, coral é composto
por 20 integrantes que
ensaiam todas as segundasfeiras na sede do Acqua em
Santo André (SP)

Reconhecer a música popular
brasileira, incentivar o estudo musical a partir de aulas de
canto, integrar a comunidade e,
sobretudo, valorizar a relação
interpessoal. Após seis meses
de treinamento, o Coral do Instituto Acqua, formado por 20 integrantes sob regência de Paola
Fachinelli, fez estreia em 29 de
setembro na sede cultural do
Instituto, em Santo André (SP).
A apresentação, que marcou o
lançamento do coro, integrou a
Mostra de Orquídeas, Cactos e
Suculentas realizada no mesmo
espaço. Cerca de 80 pessoas
marcaram presença.
Com intuito de valorizar a música nacional, o repertório escolhido contou com versões
adaptadas pela regente Paola Fachinelli, sobre as canções
‘Quem quer cantar’, ‘Cuco’,
‘Sapato Velho’ e ‘Maracangalha’. “Trabalhamos muito nesses
meses. Um grupo novo sempre
leva um tempinho para ajustar.
Nas últimas semanas antes da
apresentação tivemos resulta-

dos ótimos. Temos um conjunto
de vozes masculinas maravilhoso, e é super difícil ter homens
nos corais. Do grupo de 20 pessoas, quatro são homens, então
temos um resultado excelente.
Estreamos a primeira apresentação junto com o início da primavera e em uma mostra tão linda,
desse modo, resolvemos atuar
com músicas nacionais e que
combinam com essa estação”,
comentou a regente.
Claudio Panisa, 77 anos, é um
dos integrantes do coral formado pelo Instituto Acqua. Ele
conta que atua em três corais e
remete à infância o gosto pela
música. “Adoro cantar desde
criança. Minha mãe cantava o
dia todo enquanto fazia o serviço de casa. Acho que já nasci
cantando. Já participei e participo de alguns corais. Cantar é
a minha vida. Há 60 anos entrei
para o primeiro coral. Hoje canto no Coral da Igreja Catedral,
canto Gregoriano e no Coral do
Acqua, todos em Santo André.
Todos se empenharam bastante

e cantar é uma diversão”, pontuou.
Para Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto Acqua, a formação do coral passa
pela filosofia de atuação que
mantém as raízes da instituição.
“O Acqua vai além da gestão
de projetos. Nós resgatamos a
cidadania que há em cada pessoa. Todos os eventos e ações,
nas variadas áreas que atuamos,
nos mostram que o retorno das
comunidades é sempre muito
positivo. E com essa formação
do coral reunimos a sensibilidade e o amor que cada um, de
modo bem particular, carrega
pela música”, destacou.
Faça parte do Coral – As aulas
de canto coral do Instituto Acqua
acontecem às segundas-feiras, das
19h às 20h30, na sede cultural situada à Avenida Lino Jardim, 905, Vila
Bastos, em Santo André. Interessados em integrar o coral podem
realizar inscrição pelo e-mail eventos@acqua.org.br. O investimento
mensal por aluno é de R$ 80.
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Acqua e VilaMundo promovem debate sobre
saúde mental em São Paulo
Evento contou com exibição do filme Yonlu seguida por debate que encerrou mês da
campanha Setembro Amarelo

Thalles Cabral, ator que interpreta
o jovem Yonlu no filme, participou
do debate ao lado de Fernanda
Almeida, profissional de saúde, e
da jornalista Keila Baraçal

Estreitar o canal de comunicação
com a população diante da temática sobre suicídio e reforçar o trabalho de profissionais da área da
saúde mental como suporte. Com
essa proposta, o Instituto Acqua e
sua iniciativa VilaMundo, em parceria com o portal Catraca Livre,
promoveram debate que marcou
o encerramento das campanhas
integradas ao Setembro Amarelo
- mês de prevenção ao suicídio. A
ação ocorreu em 30 de setembro,
no Cinearte Petrobras, em São
Paulo. Como mote da discussão
houve exibição do filme Yonlu,
que narra a história de Vinicius
Gageiro Marques, músico que cometeu suicídio em 2006, - tornando-se um dos primeiros casos de
suicídio transmitido via internet no
Brasil.
Dirigido pelo roteirista e diretor
Hique Montanari, Yonlu é um filme de ficção baseado na história
real deste garoto de 16 anos que,
via internet, conquistou o mundo
com seu talento para a música e
para a arte. Fluente em cinco idiomas, ilustrador, fotógrafo e compositor de músicas experimentais,
ele tinha uma visão crítica da sociedade, compartilhada em uma
rede de amigos virtuais em todos
os continentes. Yonlu participou
da 41ª Mostra Internacional de
Cinema de São Paulo e teve estreia nos cinemas nacionais em 30
de agosto. O Instituto Acqua e a
iniciativa VilaMundo idealizaram a
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pré-estreia do filme.
Em parceria com a Container Filmes, Prana Filmes, Lança Filmes,
Clube do Professor e Cinearte Petrobras, a mesa de debate, marcada após a exibição de Yonlu,
contou com a presença de Thalles
Cabral, ator principal que interpreta o jovem, além da profissional da área da saúde, Fernanda
Almeida. A mediação foi conduzida pela jornalista e editora do
VilaMundo, Keila Baraçal.
“Yonlu, assim como milhões de
jovens, mantinha a característica de ser inquieto. E o fato dele
ir embora tão cedo é desolador.
Interpretá-lo foi uma honra e o filme me transportou a ter um novo
olhar em relação a tudo que me
cerca, como pessoa, como artista. O que a gente espera é levar
a mensagem do Yonlu para várias
pessoas que se sentem enfraquecidas. Mostrar que pode e deve
existir uma saída”, contou Thalles
Cabral.
Para Fernanda Almeida, profissional que atua como assistente social frente ao Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) da região de
Pinheiros, em São Paulo (SP), o filme revela, com sensibilidade, um
problema que afeta diversas famílias ou pessoas que encontraram
na solidão uma fuga. “É importante dizer sobre a delicadeza do
filme. Ao mesmo tempo que essa

realidade com que os jovens transitam pelo suicídio precisa ganhar
as casas das pessoas. Falar sobre
esse tema é essencial e essa história, que o Thalles interpreta tão
bem, revela as relações entre suicídio e a internet e o papel da saúde pública. As pessoas precisam
de informação e o filme nos deu
bem mais do que isso, mostrou
um caminho delicado, mas com
uma visão que sugere esperança”,
opinou Fernanda.
O olhar voltado à atenção e saúde
é ampliado pelo Instituto Acqua
em várias regiões do país. Há quatro anos, o Acqua mantém campanhas de prevenção ao suicídio,
sobretudo, nas cinco penitenciárias instaladas em Franco da Rocha (SP), disponibilizando equipes
especializadas na área da saúde
mental para orientar e indicar tratamento. “Atendemos mais de 10
mil pessoas privadas de liberdade
também sob a ótica de prevenção ao suicídio. Além de realizar o
acompanhamento, investimos nos
últimos três anos nas onze unidades de saúde que o Acqua gerencia no Maranhão para realizar
diversas campanhas em favor da
vida. Para nós, a história de Yonlu não deve ser observada apenas
como um alerta, mais do que isso,
deve permitir enxergar uma possibilidade de diálogos entre parentes, amigos e poder público”,
pontuou Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto Acqua.
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Acqua e Rádio Brasil Atual promovem evento
com artistas da MPB no Rio de Janeiro
Dorina, Donatinho, Renato Piau, Rubens Kurin e Leandro Braga se apresentaram no Centro da
Música Carioca Artur da Távola
O Instituto Acqua e a Rádio Brasil
Atual (98,9 FM) levaram pela primeira vez ao Rio de Janeiro mais
uma edição ao vivo do programa
Hora do Rango, comandado pelo
apresentador Oswaldo Luiz Colibri Vitta. A ação, que ocorreu em
11 de outubro, recebeu os artistas
Dorina, Donatinho, Renato Piau,
Rubens Kurin e Leandro Braga no
espaço do Centro da Música Carioca Artur da Távola, localizado
no bairro da Tijuca.
Nascida no subúrbio carioca de
Irajá, Adorina Guimarães Barros,
conhecida por Dorina, foi apresentada ao público por Paulinho
da Viola, quando gravou seu primeiro disco, em 1996, Eu canto
samba. Em 1998 participou do
projeto Novo Canto, no Terraço
Rio Sul, tendo como padrinho
Zeca Pagodinho. Após longa trajetória no segmento, em 2007 lança, acompanhada por Carlinhos 7
Cordas e Cláudio Jorge, o CD O
Violão e O Samba. Em 2011, Dorina lança seu primeiro DVD, registro do show de seu CD de 2008,
Samba de Fé.
Herdeiro do talentoso João Donato, João Donato de Oliveira, o
Donatinho, somatiza a fusão de
jazz e sintetizadores para emplacar sonoridade particular. Os sons
que saem de sua coleção de teclados vintage e de suas programações há mais de uma década
contribuem para a música de artistas como Gal Costa, Paralamas
do Sucesso, Gilberto Gil, Caetano
Veloso, Djavan, Vanessa da Mata,
Ana Carolina, Ivete Sangalo e até
a dupla Sly & Robbie da Jamaica.
Em Zambê, seu primeiro álbum
solo, Donatinho mistura house,
electro, trip-hop, hip-hop, dub e
outras vertentes eletrônicas vindas de seus sintetizadores, piano
rhodes, baixo synth e programações, mas sempre dispostos a
passos inusitados com parceiros
bem nacionais, como samba, choro, moda de viola caipira, ponto
de candomblé, canto indígena
e carimbó. “Sou encantado pela
música brasileira. Culturalmente
falando, o que nos une é a língua,
porque há muitos países dentro
do Brasil, e sonoridades regionais
riquíssimas, mas pouco valoriza-

Colibri com artistas convidados
para edição ao vivo do programa
especial sobre MPB

das. Como um carioca vai saber o
que é o carimbó, se não toca no
rádio?”, opina Donatinho.
Renato Piau é um violonista, compositor e cantor brasileiro nascido
em Teresina, no Piauí. Na década
de 1970 acompanhou Raul Seixas,
Luiz Gonzaga, Fagner, Nana Vasconcelos, Chuck Berry, Sandra de
Sá, Tânia Maria, Baiano e os Novos Caetanos, Zé Ramalho, entre
outros ícones da música. Com
mais de 200 músicas gravadas,
participou como cantor em cerca
de 17 CDs, entre discos solos e
coletâneas. Seu trabalho foi citado em mais de dez livros sobre a
história MPB.
Cantor e compositor, Rubens Kurin também integrou a lista de
convidados do programa Hora do
Rango no Rio de Janeiro. Acompanhado do pianista e arranjador
Leandro Braga, levaram à tona
uma atmosfera visceral onde voz
e instrumento conduziram as palavras agridoces e melodias melancólicas do cantor Taiguara Chalar
da Silva. No repertório canções
referências da obra de Taiguara
como Universo do teu corpo, Teu
Sonho não acabou e Hoje, além
das não tão conhecidas Piano e
Viola, Geração 70 e Meu Amor
Santa Teresa, uma homenagem
ao charmoso bairro do Rio de Janeiro.
“O ‘Hora do Rango’ tem o dever
de apresentar artistas que estão
despontando recentemente no

cenário musical, mas também valoriza a geração que tanto contribuiu e ainda contribui para uma
música nacional de qualidade. No
Rio de Janeiro contamos com verdadeiros ícones e, ainda mais em
um local especial como é o Centro da Música Carioca”, garantiu
o apresentador Oswaldo Luiz Colibri Vitta.
Para Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto Acqua parceiro da Rádio Brasil Atual em
diversas atividades culturais -, resgatar ícones da música estimula a
nova geração e amplifica a contracultura nacional.
Contracultura e qualidade - O
Hora do Rango é um programa
que abrange diversidade musical. Colibri Vitta, apresentador
que recentemente venceu o prêmio da Associação Paulista de
Críticos de Arte (APCA) como
produtor musical, mantém a característica da atração ao receber
grandes nomes da música brasileira que muitas vezes não encontram espaço em outras mídias e
também oferece apoio aos novos
talentos que iniciam divulgação
dos trabalhos. O programa vai
ao ar de segunda a sexta-feira,
das 12h às 14h, com reprise aos
finais de semana. O ouvinte pode
acompanhar pelas frequências
98.9 MHz (São Paulo), 93.3 MHz
(Baixada Santista) e 102.7 MHz
(Noroeste Paulista). Demais regiões via streaming redebrasilatual.
com.br/ao-vivo.
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Mostra de Orquídeas marca início da
Primavera no Instituto Acqua
Evento promovido em parceria com a Sociedade Orquidófila de Santo André e Orquidário 4
Estações contou com mais de mil orquídeas, cactos e suculentas
O Instituto Acqua, para marcar
o início da primavera, promoveu
exposição de orquídeas, cactos
e suculentas nos dias 29 e 30 de
setembro em sua sede cultural de
Santo André (SP). O evento, além
de incentivar a comunidade regional diante da troca de experiências com orquidófilos, também
integrou o calendário regional da
Sociedade Orquidófila de Santo
André e reuniu algumas das principais entidades do segmento,
além da comercialização de plantas e flores apresentadas pelo Orquidário 4 Estações, de Mauá (SP).
Presidente da Sociedade Orquidófila de Santo André, Celso
Cestari elogiou a estrutura do Instituto e pontuou o retorno positivo do público diante da mostra.
“Muitas pessoas de São Paulo
que frequentaram a mostra elogiaram a montagem. Nós também adoramos participar desse
evento promovido pelo Acqua e
parabenizamos toda equipe. Sem
dúvida estamos disponíveis para
trabalhar em novos eventos para
o próximo ano”, pontuou.
Responsável pela comercialização
de orquídeas, cactos e suculentas,
o Orquidário 4 Estações vendeu
60% de seu estoque. “Gostamos
de ter participado e ao mesmo
tempo ter conhecido o Instituto
Acqua. Levamos mais de mil vasos, dentre orquídeas, cactos e
suculentas, além dos nossos adubos. Vendemos bem e o público
parece ter gostado das nossas flores. A exposição também estava
muito bonita”, garantiu Anselmo
Biazoto Ferreira, empresário representante do orquidário.
A iniciativa também reuniu gastronomia comandada pelos chefs
Bruno Wolf e Ricardo Silvestre,
além do lançamento do coral do
Instituto Acqua, formado por 20
participantes sob a regência de
Paola Fachinelli. “Não conhecia o
Acqua e já amei o espaço, a acolhida e essa exposição maravilhosa de flores. Fiquei sabendo sobre
outros eventos que rolam por aqui
e quero voltar”, enfatizou Samantha Beliarto Mourão, 34 anos, moradora de São Caetano do Sul que
estava acompanhada pela mãe,
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Além de exposição de
orquídeas raras, evento recebeu
comercialização de plantas e
acessórios de jardinagem

Ruth Beliarto.
O evento contou ainda com estande do projeto Teia Verde, iniciativa
do Instituto Acqua que proporcionou aos moradores das comunidades Tamarutaca, Conjunto Prestes
Maia e Parque Erasmo Assunção,
de Santo André, acesso gratuito
a um curso de jardinagem e paisagismo. As seis turmas participaram de aproximadamente 900
horas de aulas teóricas, palestras,
visitas técnicas e atividades práticas. “Adorei conhecer de perto os
kokedamas feitos pelos ex-alunos
do Teia Verde, nunca tinha visto.
Achei a iniciativa ótima. E não conhecia esse projeto. O Acqua está
de parabéns. Já frequentei outros
eventos por aqui e achei esse o

Ex-alunos do curso de jardinagem
do Acqua produziram e venderam
kokedamas

mais caprichado”, comentou Maria Aparecida Valle, 63 anos, moradora de São Bernardo do Campo.
Na visão de Ronaldo Querodia,
diretor-presidente do Instituto Acqua, a mostra de orquídeas marcou o início de uma parceria de
sucesso que deverá render mais
iniciativas. “Buscamos o auxílio
da Sociedade Orquidófila porque
tínhamos a ideia de realizar esse
evento, mas não sabíamos de que
modo iniciar. Além de contar com
o carinho dos profissionais que
mantêm essa entidade, conseguimos firmar uma parceria que não
apenas idealizou essa mostra, mas
que sem dúvida nos dará suporte
para promover outras iniciativas
voltadas à comunidade”, opinou.
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Ex-aluno do curso de jardinagem do Acqua
empreende e mantém grandes clientes
Wallace Mathias está à frente da empresa Eco Serviços e Paisagismo que atende unidades do
Burger King e Banco do Brasil no ABC Paulista
Em meio às paisagens urbanas,
você se depara com um jardim
bem cuidado, com plantas tão
verticalizadas quanto os edifícios
que a arquitetura esbanja nas regiões centrais. Para e, na tentativa
de identificar algumas espécies
de flores, se perde em meio às
cores e perfumes que a natureza
exibe. Wallace Mathias, 47 anos,
morador de Ribeirão Pires (SP),
é um entre milhões de fãs da jardinagem, mas sua singularidade
é maior do que uma vida plural,
como aqueles jardineiros que mal
veem a hora passar. Wallace decidiu ir além e construir os jardins
dos outros. Uma vida de compartilhamentos. Sem planejar, adquiriu
conhecimento, investiu e se tornou um empresário de sucesso.
Sua escola, o Instituto Acqua, ainda mantém o mesmo curso que o
instruiu. E agora, segue na esperança de formar novos Wallaces.
“Fiquei sabendo do curso de jardinagem ao passar em frente à
sede do Acqua e entrei para obter
informações, há quatro anos. Sou
formado em gestão ambiental e
achei que o curso seria uma ótima
oportunidade para ampliar meus
conhecimentos”, conta Wallace.
O empresário mantinha uma empresa que prestava serviços na
área de limpeza, mas após cursar

a grade de paisagismo do Acqua,
ampliou o negócio, chegando
a ganhar espaço no mercado e
manter o foco em jardinagem. “O
professor Edmilson e sua esposa
Carmem foram incríveis, sempre
prontos para sanar qualquer dúvida e muito comprometidos com
os participantes do curso. Foi uma
grande oportunidade integrar essas aulas”, elogia.
Carmem Bosso e Edmilson Gianoni comandam as aulas do Clube da Jardinagem, além do curso
de formação para jardineiros que
o Acqua promove. A ideia é mesclar arquitetura e paisagismo para
oferecer bagagem aos alunos
que pretendem seguir na área, ou
apenas estão em busca de uma
atividade paralela, como terapia
ou por lazer. “A Carmem e o Edmilson são grandes parceiros do
Acqua e, de fato, contribuem para
a formação de muitas pessoas que
buscam avançar nesse segmento,
ou apenas querem aprender uma
atividade tão sensível como é a
jardinagem. No caso do Wallace,
tenho uma história particular. Estava passando em frente a uma
unidade do Burger King em Santo André e observei um pessoal
com a camiseta do nosso projeto.
Quando fui questionar, descobri
que tratava-se de um ex-aluno. É
muito gratificante saber que con-

tribuímos de alguma forma para
o crescimento das pessoas. Mérito dos professores e, sem dúvida, dos alunos que, assim como
Wallace, não desistem”, lembra o
diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia.
Além da rede Burger King no
ABC Paulista, a empresa de
Wallace, Eco Serviços e Paisagismo, consolida atuação junto
a lojas da Padaria Brasileira, Droga Raia, Concessionária Volvo,
Colégio Universitário, Bradesco
e Banco do Brasil, entre outras
marcas. São clientes que contratam os serviços da equipe de
Wallace para formatar diversos
tipos de jardins.
Assim como ex-alunos do projeto Teia Verde, realizado pelo Instituto Acqua com patrocínio da
Petrobras durante dois anos que
revelou papel importante na discussão de políticas de incentivo
no entorno de comunidades capacitando 200 pessoas, Wallace
plantou a semente, regou e não
tem medo de colher os frutos
diante da concorrência. “O mercado é competitivo, porém com
boa vontade, garra e serviço de
qualidade é possível avançar. Tem
que entender que o ‘não’ você já
tem, deve procurar o ‘sim’, eu faço
isso”, garante.

“O mercado é competitivo, porém
com boa vontade, garra e serviço de
qualidade é possível avançar”, diz
Wallace
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Excelência em gestão Pública
a serviço da população
Transformando projetos em ações
Ao longo desses 19 anos de história, o Instituto Acqua executou projetos
nas áreas da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento
Social, Urbanismo, Cidadania, Cultura e Esportes, entre outras, sempre
a serviço da comunidade e em parceria com órgãos públicos e privados.
Especializado na gestão em Saúde na última década, o Acqua atua no
gerenciamento de diversos projetos, que vão desde a atenção básica
até grandes complexos hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento.

Conheça nosso trabalho em institutoacqua.org.br
Atendimento: (11) 4823-1800

