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EDITORIAL

Com a inauguração de duas novas unidades de Saúde neste mês de setembro, o Instituto Acqua soma
agora cinco hospitais sob sua gestão no Estado do
Maranhão. São três maternidades, um complexo
hospitalar materno-infantil, todos na capital São Luís,
e um hospital regional de alta complexidade na cidade de Pinheiro.
Essas unidades juntas significam mais de 2 mil profissionais diretos e cerca de 450 leitos sob gestão
do Instituto Acqua no Maranhão. Essas inaugurações
acontecem em um momento de importantes mudanças no Estado que é compartilhado pelos profissionais desta organização social.
Na recente inauguração do Hospital Regional Dr.
Jackson Lago, em Pinheiro, foi possível ver um pequeno exemplo do que se é possível fazer quando
duas forças convergem em prol da população. A
contratação dos 392 profissionais para o hospital de
Pinheiro foi feita por meio de um processo que teve
a participação de mais de 5 mil inscritos e com as
vagas amplamente divulgadas pelos principais meios

de comunicação do Estado.
O processo seletivo é apenas o início de um processo transparente de gestão que teve como principal
fato a inauguração de um hospital de alta complexidade que beneficiará mais de 600 mil pessoas de
34 municípios da região, que até então tinham de
se deslocar para a Capital para atendimentos mais
complexos.
Junto com o hospital regional, o Estado ganhou ainda a Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São
Luís. Construída pela comunidade do bairro Anjo da
Guarda, a unidade é colocada em funcionamento
novamente com o apoio do Estado e só na primeira
semana de funcionamento já trouxe à vida 25 novos
maranhenses.
O Maranhão vive, sem dúvida, um novo tempo. E
enquanto estiver atuando no Estado, será uma honra
para o Instituto Acqua caminhar ao lado dos atuais
governantes sempre buscando uma gestão de excelência a serviço dos moradores maranhenses.

ACQUA SAÚDE

PONTO DE VISTA
Assim foi o meu primeiro contato
com a SES (Secretaria de Estado
da Saúde) do Maranhão: Enquanto assinávamos o contrato de
gestão entre o Instituto Acqua e
a SES, o doutor Marcos Pacheco,
secretário de Saúde, nos posicionava sobre a responsabilidade do
nosso trabalho em relação a duas
das cinco prioridades programáticas do SUS (Sistema Único de
Saúde) no Maranhão: a atenção
materna e a saúde da criança,
principalmente em relação aos altos índices de mortalidade infantil.
Nesse diálogo, o secretário narrou
a visita oficial feita à ilha de Cuba a
convite do então ministro da Saúde Arthur Chioro. Nesse momento ele relatou a similaridade entre
os indicadores de saúde daquele
país e do Estado do Maranhão; indicadores de 50 anos atrás. Com
explícita emoção, o secretário
externava o desejo de ver o seu
Estado alcançar os mesmos índices de saúde pública da ilha cari-

benha. A mesma emoção ele demonstrou durante a inauguração
do Hospital Regional da Baixada
Maranhense quando discursava
sobre a importância do Dr. Jackson Lago na construção do Sistema Único de Saúde.
Apesar dos quase 17 anos de vida
do Instituto Acqua, dos quais participo dos últimos dez, sempre
como protagonista em vários momentos de transformação e avanços do SUS, a experiência que adquirimos nesses poucos meses de
parceira com a SES tem nos dado
uma certeza muito forte, baseada
principalmente nesses dois episódios. A certeza de que, apesar
do momento de crise politica que
atravessamos, temos a oportunidade de participar de um momento histórico de profunda transformação social naquele pedaço de
Brasil, e a vivência de contribuir na
implantação de uma política pública, sempre permeada de forte
emoção.

E é exatamente esse sentimento
que tem pautado nosso cotidiano de trabalho nessa parceria. O
sentimento de que algo novo, diferente, tem permeado a gestão
dessa política pública.
Princípios como a defesa intransigente do SUS, o cuidado com
a coisa pública, a radicalização
no princípio da equidade e essa
emoção na perspectiva utópica
de uma sociedade mais justa e
mais saudável, que deveriam pautar todo gestor público, em dias
de crise política e institucional,
soam como alento de que podemos construir um país mais justo
e igualitário.
Nossos mais sinceros agradecimentos ao Governo e ao povo do
Maranhão por nos dar a oportunidade de participar desse momento motivador e histórico na vida
das pessoas desse Estado.
Ronaldo Querodia, diretor-presidente do
Instituto Acqua
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Um novo tempo

No período foram realizadas
7.673 consultas pediátricas

Acqua completa 100 dias de gestão em 3 hospitais
do Maranhão com mais de 25 mil consultas
Implantação do Núcleo de Educação Permanente (NEP) para capacitar funcionários
foi outro avanço obtido pelo Acqua no período
Em 100 dias à frente da gestão do
Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos e das Maternidades Marly Sarney e Benedito
Leite, em São Luís (MA), o Instituto
Acqua realizou 25.270 consultas,
conforme dados apurados pela
Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão. As três unidades estão
sob gestão do Acqua desde 12 de
maio.
Entre as consultas realizadas no período, destacaram-se 7.673 de pediatria, 5.656 de obstetrícia e 636
de ginecologia. Os atendimentos
ambulatoriais somaram 24.893, entre os quais estão os procedimentos de terapia ocupacional (3.439),
fisioterapia (2.912) e aplicação de
vacinas (1.036), entre outros.

tos normais. As três unidades juntas possuem cerca de 280 leitos e
são referências na realização de
partos e atendimento materno-infantil na Capital maranhense.
Capacitações – Ao atendimento
humanizado e gestão qualificada
de recursos materiais e humanos,
marcas da atuação do Instituto
Acqua, somam-se as capacitações dos mais de 1.200 profissionais que atuam nessas unidades.
Desde agosto o Instituto Acqua
implementou o NEP (Núcleo de
Educação Permanente) tanto no
Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos quanto nas
maternidades estaduais Marly Sarney e Benedito Leite.

O núcleo é um programa mensal,
composto por palestras, debates e
treinamentos com foco na melhoria contínua dos serviços prestados
à população. As atividades do NEP
são desenvolvidas respeitando o
perfil de cada grupo profissional,
de forma que todos recebem as
capacitações previstas nos cronogramas de cada unidade.
Além de integrar as equipes, outros resultados já percebidos nas
unidades foram: desenvolvimento
de competências dos funcionários,
aumento nos níveis de qualidade
e eficiência dos serviços e crescimento pessoal e profissional dos
colaboradores.

Em pouco mais de três meses foram realizados 101.775 exames
para os pacientes atendidos nas
três unidades de saúde, que incluíram 2.102 testes do pezinho, 3.550
testes da orelhinha, 4.865 raios-x e
6.162 ultrassonografias.
O total de partos entre maio e
agosto, nas maternidades Marly Sarney e Benedito Leite, foi de
4.184, o que inclui cesáreas e par-

As três unidades juntas possuem
cerca de 280 leitos
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Instituto Acqua e governo de SC assinam convênio
para custeio de hospital de São Francisco do Sul

Vítima de um AVC, aposentado
melhora os movimentos após
os primeiros 30 dias de aula

Parceria foi formalizada
durante evento que marcou
a transferência da Capital do
Estado para São Francisco do
Sul

Há dois anos o projeto Saúde com
Movimento, realizado pelo Instituto Acqua, leva à Associação dos
Funcionários Públicos de São Bernardo aulas de pilates, ginástica
e alongamento em uma parceria
com o Imasf (Instituto Municipal
de Assistência à Saúde do Funcionalismo). Desde então, os associados inscritos participam de aulas
duas vezes por semana, e muitos
deles já percebem melhora na
saúde logo nos primeiros dias.
José Luiz de Almeida é um desses
casos. Aposentado e com 79 anos,
ele conta que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 1978
e, desde então, teve a mobilidade reduzida. A decisão de participar do Saúde com Movimento
veio após receber indicação de
uma médica que acompanha seu
tratamento. “Há um mês faço as
atividades e já consegui sentir
uma evolução muito grande. O
que mais melhorou foram os movimentos na hora de andar, pois
sinto menos cansaço”, destacou

Imasf prepara
curso para
gestantes em
São Bernardo
O Imasf e o Instituto Acqua iniciam em 22 de outubro um curso
para orientar as gestantes beneficiárias sobre diversas situações
que envolvem essa nova fase
da vida. O curso será realizado
semanalmente no anfiteatro do
Imasf para turmas com no máximo 15 participantes.
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O curso para gestantes terá seis
aulas que abordarão temas como
as modificações físicas no corpo
da mulher, o desenvolvimento
do bebê no útero, os exercícios
de fisioterapia para melhora de
dores na coluna e a alimentação
adequada nesse período, entre
outros. Essa diversidade de as-

Em apenas um mês, Almeida já sente melhora na saúde

Almeida.
Incentivado pela esposa, que
também o acompanha nas aulas no período da tarde, e pelos
dois filhos, ele sabe que precisa
continuar combinando as aulas
de ginástica na associação com o
acompanhamento médico. “Faço
fisioterapia no Imasf e isso também me ajudou muito. Tenho um
marca-passo e fiz várias operações, então a atividade física veio
para reforçar meu tratamento e me
ajudar no dia a dia”, conta. Desde
2012 o Instituto Acqua é responsável por 100% dos profissionais que
atuam no Imasf e atendem os 21
mil beneficiários no Ambulatório
de Especialidades.

Com 80 alunos atualmente, o programa Saúde com Movimento estimula a prática de exercícios físicos e soma na qualidade de vida
dos participantes, além de contribuir com a política de saúde da
região ao diminuir a incidência de
doenças crônicas. As atividades
do projeto auxiliam o tratamento
de problemas de coluna, desgaste ósseo, combate a enfermidades
cardíacas e respiratórias, diabetes,
hipertensão e artrites, entre outras
melhorias.
Para se inscrever é necessário
fazer parte da Associação dos
Funcionários Públicos de São
Bernardo ou ser beneficiário do
Imasf.

suntos só será possível porque as
aulas serão ministradas por uma
equipe multiprofissional, composta por obstetras, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.
Haverá, inclusive, orientações
para os parceiros das gestantes
para estimular a participação deles no curso.

O repasse foi feito durante ato
simbólico de transferência da Capital do Estado para São Francisco
do Sul, prevista na Lei 15.109, de
2010, que prevê a troca da administração do governo de Florianópolis para a cidade do Norte do
Estado todo dia 11 de agosto. A
data marca a criação da Capitania
de Santa Catarina, em 1738.
A assinatura do convênio teve a
participação do governador de

Imasf pretende tornar a iniciativa
referência para as gestantes

Solenidade contou com a presença de governador,
prefeito e diretor-presidente do Acqua

Santa Catarina, Raimundo Colombo, prefeito de São Francisco do
Sul, Luis Roberto de Oliveira, e o
diretor-presidente do Instituto Acqua, Ronaldo Querodia, entre outras autoridades.
O novo modelo de gestão do
Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça, uma parceria entre Secretaria de Saúde e Instituto
Acqua, começou em 1º de abril e
já ajudou a qualificar ainda mais os
funcionários, além de possibilitar
maior capacidade de atendimento, com mais qualidade e rapidez.

O Acqua já promoveu uma série
de atividades desde que assumiu
os trabalhos, como a realização de
um mutirão de catarata, a participação da unidade no aniversário
de 168 anos da cidade, com atendimento à população, e a realização de palestras e cursos aos profissionais.
O Hospital e Maternidade Nossa
Senhora da Graça tem 37 leitos ativos e conta hoje com maternidade,
centro cirúrgico, serviços de diagnóstico e pronto-atendimento 24
horas, entre outros atendimentos.

Hospital Nossa Senhora
da Graça reúne 130
pessoas em evento sobre
amamentação
As ações de conscientização do
chamado “Agosto Dourado”, promovidas pelo Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da
Graça, em São Francisco do Sul
(SC), reuniram cerca de 130 pessoas no Aterro da Baía da Babitonga, no Centro Histórico da cidade,
em 1º de agosto, primeiro dia da
campanha. O evento marcou o
Dia Mundial da Amamentação e
contou com distribuição de kits e
orientações sobre a importância
de amamentar, além da realização
de exames de glicose e aferição de
pressão arterial para o público.

Com isso, o Imasf pretende tornar essa iniciativa uma referência
para as beneficiárias, utilizando
um conteúdo abrangente e, ao
mesmo tempo, criado com uma
linguagem simples e coloquial,
a fim de aproximar mulheres de
todas as idades e condições socioeconômicas.
As inscrições para participar do
curso para gestantes do Imasf
podem ser feitas na recepção do
Ambulatório de Especialidades.
Todas as participantes receberão
uma cartilha com o conteúdo das
aulas.

O Instituto Acqua assinou convênio com o governo estadual de
Santa Catarina para custeio parcial do Hospital e Maternidade
Municipal Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul (SC),
em solenidade realizada em agosto. O evento aconteceu no Cine
Teatro X de Novembro e contou
com a presença do governador
Raimundo Colombo, do prefeito
Luiz Roberto de Oliveira e de várias autoridades.
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Idoso recupera mobilidade ao participar de atividades
do projeto Saúde com Movimento em São Bernardo

O espaço foi preparado para que
as mães amamentassem seus filhos durante as atividades, que

foram realizadas ao longo
do período da
manhã. Uma
equipe multiprofissional, composta por enfermeiro, técnicos de enfermagem,
assistente social e psicólogo, entre
outros, ofereceu gratuitamente
orientações e material informativo
para as participantes sobre as vantagens do aleitamento materno
para o desenvolvimento infantil.
O hospital realizou exames de glicemia e medição de pressão arterial para aproximadamente 100
pessoas que circularam pelo local,
e as crianças participaram de atividades culturais e recreativas, além

Mães e gestantes foram orientadas
sobre importância do aleitamento

de contação de histórias.
O secretário municipal de Saúde,
Marcos Scarpato, compareceu e
falou sobre a importância dessa
ação para os moradores do município e elogiou o trabalho realizado pela equipe do Hospital Municipal Nossa Senhora da Graça. As
atividades do “Agosto Dourado”
incluíram ainda apresentações do
Karis Coral, da Igreja Adventista
de São Francisco do Sul, e do coral
de índios da aldeia Morro Alto, no
bairro Laranjeiras.
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Dois hospitais em parceria com o Governo do Estado do
Maranhão e uma UPA em Santa Catarina passaram para
gestão do Acqua neste mês
O Instituto Acqua, em parceria com
a Secretaria de Estado de Saúde do
Maranhão, iniciou a gestão de dois
novos hospitais nos dias 25 e 28 de
setembro. A Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís, e o Hospital Regional Dr. Jackson Lago, em
Pinheiro, se somam às maternidades
Marly Sarney e Benedito Leite e ao
Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos, todos na Capital
e sob gestão do Acqua desde maio
deste ano. Desde 1º de setembro, o
Acqua é responsável também pela
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Francisco do Sul (SC), onde
já faz a gestão do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça.
Somente no mês de setembro, o Instituto Acqua ampliou sua atuação com
estas três unidades, que juntas têm
160 leitos e empregam 550 trabalhadores diretos. O perfil das unidades
vai desde o atendimento de urgência
e emergência na UPA de São Francisco do Sul, passa pela humanização
dos partos na Maternidade Nossa Senhora da Penha e vai até uma ampla
gama de serviços oferecidos no hospital de alta complexidade em Pinheiro, interior do Maranhão.
Destaque entre novas unidades, o
Hospital Regional Dr. Jackson Lago
beneficiará mais de 600 mil pessoas
de 34 cidades da região da Baixada
Maranhense. Com 392 profissionais
diretos, além de cerca de 70 médicos, a unidade de Saúde terá serviço
de apoio de diagnóstico, com laboratório, tomografia, raio-x, ultrassonografia, endoscopia e serviços de
oftalmologia, além de 122 leitos de
UPA de São Francisco é segunda unidade
sob gestão do Acqua no município
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Ações na Semana do Aleitamento
Materno movimentam
maternidades no Maranhão
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Instituto Acqua inicia gestão de
três unidades de Saúde durante
o mês de setembro

internação, sendo 26 de clínica
médica, 26 de clínica pediátrica,
26 de clínica ortopédica, 26 de
clínica cirúrgica, 12 leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
e seis de Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI).
Os pacientes encaminhados
pela Central de Regulação da
Secretaria de Saúde do Estado
do Maranhão terão atendimento médico-hospitalar em cirurgia, clínica médica, nefrologia, oftalmologia,
gastroenterologia, pediatria, neurologia, cardiologia e ortopedia.
Presente à inauguração, o governador
do Maranhão, Flavio Dino, destacou a
importância da abertura do hospital,
considerada o grande ato político do
Estado em 2015. “Estamos abrindo
hospitais para nunca mais fechar. Este
é um momento especial e importante
para esta região e para o Maranhão
porque estamos dando um passo
fundamental no modelo de saúde
que acreditamos”, afirmou.
Penha – A Maternidade Nossa Senhora da Penha entrou em funcionamento em 25 de setembro com 30
leitos, cinco consultórios, enfermaria
e sala de parto. A maternidade tem
equipe formada por médicos obstetras e neonatologistas, anestesistas e
enfermeiras obstetras, com um perfil
específico para a realização de partos
humanizados. A unidade tem atendimento específico para gestantes,
contando com programas como Rede
Cegonha e Mamãe Canguru; o hospital não faz atendimento de urgência e
emergência e nem ambulatorial.

Hospital Dr. Jackson Lago tem 122 leitos,
UTI e centro cirúrgico, entre outros setores

A reabertura do hospital era um antigo sonho dos moradores do bairro,
que desde 1969 mantinha a unidade
de saúde funcionando por meio do
Centro Comunitário Católico Anjo
da Guarda. O diretor-presidente do
Instituto Acqua, Ronaldo Querodia,
ressaltou a importância da parceria
junto ao governo do Estado, que
agora chega a cinco hospitais. “O
Governo do Maranhão tem implementado mudanças significativas em
vários setores e é uma grande honra
para o Acqua fazer parte dessa reorganização na Saúde.”
Acqua no Maranhão – Vencedor
de concursos de projetos junto ao
governo do Estado do Maranhão, o
Instituto é atualmente responsável
pela gestão do Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos
e das maternidades estaduais Marly
Sarney e Benedito Leite. As três unidades juntas têm cerca de 280 leitos
e são referências na realização de
partos e atendimento materno-infantil na Capital.
Entre as diferentes especialidades, as três unidades de Saúde têm
atendimentos como maternidade,
pediatria clínica, UTI (Unidade de

Terapia Intensiva) pediátrica e neonatal,
neonatologia, cirurgia geral infantil e uma
gama de profissionais como cardiologista,
gastropediatra, neuropediatra, obstetra,
cirurgião pediátrico, endocrinologista, infectologista, ginecologista, pneumologista, psicólogo, ortopedista, fisioterapeuta,
entre outros. Entre as ações destacadas no
projeto do Instituto Acqua para o trabalho
nas unidades está uma gestão de qualidade e humanizada.
São Francisco do Sul – Em 1º de setembro, o Instituto Acqua assumiu a gestão
da UPA de São Francisco do Sul (SC) em
parceria com a Prefeitura Municipal. O
contrato de parceria prevê a execução de
atividades de gerenciamento e assistência
à saúde na unidade e envolve disponibilização de profissionais, aprimoramento de
rotinas de atendimento e otimização de
custos para o poder público.
A UPA funciona 24 horas e realiza serviços
que incluem atendimentos de urgência e
emergência e de diagnóstico por imagem,
tais como raio-X, exames laboratoriais e
eletrocardiograma. Essa é a segunda unidade de saúde sob administração do Instituto na cidade, que é responsável também
pelo Hospital e Maternidade Municipal
Nossa Senhora da Graça desde fevereiro
deste ano.

Autoridades conheceram todos os
espaços do hospital regional, com
destaque para a ala pediátrica

Secretário estadual de Saúde, Marcos Pacheco,
governador Flávio Dino e prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior, visitaram maternidade
após a inauguração

Palestras e caminhada foram
algumas das atividades
realizadas

O Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos e as
maternidades Marly Sarney e
Benedito Leite, todas sob gestão do Instituto Acqua em São
Luís (MA), realizaram diversas
atividades em comemoração à
Semana do Aleitamento Materno, lembrada entre os dias 1º e
7 de agosto. Com programações
que incluíram palestras e ações
para mães que amamentam, as
unidades se destacaram durante
o chamado “Agosto Dourado”,
movimento que ocorreu em todo
o Brasil para destacar a importância da amamentação até os
seis anos de vida do bebê.
A Maternidade Benedito Leite
realizou palestras e rodas de conversa mediadas por especialistas
da área médica, que conscientizaram o público sobre os benefícios do aleitamento materno.
Com o mote “Amamentar é um
ato pessoal, incentivar é uma atitude profissional”, a programação contou com a participação
de vários profissionais. Outro
destaque da unidade foi uma
palestra específica para os pais
sobre a participação do homem

durante o período de amamentação.
Com o tema “Amamentar e
trabalhar é possível”, a programação de atividades da Maternidade Marly Sarney teve como
objetivo incentivar as mães que
trabalham a continuar amamentando. Entre outras ações, a unidade ofereceu curso para gestantes, atividades em grupo e
palestras para os funcionários. As
comemorações encerraram com
uma caminhada na Avenida Litorânea, com distribuição de materiais educativos para o público no
local, composto por mães, pais,
crianças e profissionais da saúde.
No Complexo Hospitalar Materno-Infantil Juvêncio Mattos
as atividades incluíram palestras
para as doadoras de leite e mães
internadas na unidade. Na ocasião, a equipe médica entregou
folder informativo sobre os benefícios do aleitamento materno.
Uma mobilização também envolveu os funcionários, que foram
até a Maternidade Marly Sarney
para participar de capacitações
durante o dia.
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Em reunião de prestação de contas, secretário-adjunto da
Secretaria Municipal de Saúde reconheceu avanços no período

UPA em Cotia
promove campanha
de conscientização
sobre a higienização
das mãos

Aconteceu no Acqua

Palestra e homenagens na maternidade Benedito Leite,
em São Luís (MA), marcam o Dia Nacional do Homem

Os participantes do programa Teia Verde visitaram o
Jardim Botânico de São Paulo para conhecer um pouco
mais sobre a paisagem natural

Projeto Skatescola realizou, em 3 de outubro, seu primeiro
campeonato de 2015 em Rio Grande da Serra (SP)

Palestra realizada no Imasf, em São Bernardo do Campo
(SP), recebeu vários beneficiários para ouvir profissionais
sobre o trabalho dos cuidadores

A criação de bancos feitos com paletes foi o tema do encontro do
Clube de Jardinagem do mês de setembro, em Ribeirão Pires (SP)

A equipe do Instituto Acqua esteve em massa na inauguração da
Maternidade Nossa Senha da Penha, em São Luís (MA)

Estudantes de Medicina da Universidade Federal do Maranhão
visitaram o Hospital Dr. Jackson Lago logo após a inauguração

Curso sobre Genética Médica atrai colaboradores de unidades de
saúde do Maranhão sob gestão do Instituto Acqua

Complexo Hospitalar Juvêncio Mattos, em São Luís
(MA), oferece atividades para mães com crianças
internadas na UTI com o projeto Mãe Coruja

Acqua aderiu a campanha e arrecadou 1.670
absorventes para mulheres privadas de liberdade

INSTITUTO ACQUA

Parceria entre Instituto Acqua e
Prefeitura de Franco da Rocha
completa seis meses e recebe
elogio do poder público

Estudantes apresentaram
peça teatral na UPA

Evento atendeu cerca de 2 mil homens

O secretário-adjunto da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal
de Franco da Rocha, Marcelo Simões, elogiou o trabalho executado pelo Instituto Acqua em cinco unidades prisionais da cidade
durante reunião de prestação de
contas sobre a parceria, realizada
em agosto. Durante o encontro,
que marcou seis meses de atuação do Instituto, o atendimento
prestado em julho à população
privada de liberdade nessas unidades também foi avaliado pelo
grupo técnico que acompanha os
trabalhos.
A reunião contou com a presença
dos diretores de Saúde das cinco
unidades prisionais, entre outros
profissionais da Saúde e do Acqua. Para Simões, o balanço dos
procedimentos feitos indicou que
a cogestão entre Instituto Acqua e
Prefeitura gerou bons resultados.
“Nesse período de desenvolvimento desta parceria, a Secretaria
de Saúde tem recebido elogios
do Poder Judiciário, da Diretoria
das Penitenciárias e dos Departamentos de Apoio da Secretaria de
Estado da Saúde”, destacou.
Entre outros números apontados
no relatório de prestação de contas, em julho foram registradas
1.886 consultas médicas, 3.894
consultas de enfermagem, 1.506
atividades educativas em grupo,
964 exames de glicemia capilar,
4.248 aferições de pressão arterial
e 4.677 administrações de medicamentos por paciente. “Os servi08

ços propostos na Atenção Básica
vêm ocorrendo. Observamos que
a chegada de pacientes para a
UPA (Unidade de Pronto Atendimento), vindos das penitenciárias,
está mais qualificada e em menor quantidade, trazendo menos
transtorno ao local”, comentou o
secretário-adjunto.
O levantamento mostra ainda que
o atendimento realizado pelos
dentistas somou 4.976 procedimentos em julho, com destaque
para consultas (1.158) e ações coletivas (2.070), tais como: aplicação tópica de flúor gel, bochecho
fluorado, escovação dental supervisionada e exame bucal com finalidade epidemiológica.
No período, 9.578 pessoas receberam atendimentos nas áreas da
Saúde da Mulher, Saúde Bucal,
Tuberculose, Controle de Diabetes e Hipertensão, Hanseníase e
outras dermattoses, DST/HIV e
hepatites, entre outras.
Jornada da Cidadania – O Instituto Acqua participou em 26 de
agosto da Jornada de Cidadania
e Empregabilidade no Centro de
Progressão Penitenciária (CPP)
de Franco da Rocha. O evento,
promovido pela Secretaria da
Administração Penitenciária do
governo do Estado de São Paulo, possibilitou a mais de 2 mil
homens privados de liberdade
vários atendimentos de saúde
em tendas montadas no pátio da
unidade.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cotia realizou, entre os
dias 21 e 25 de setembro, campanha de conscientização para funcionários e população em geral
sobre a correta higienização das
mãos. Com o tema “Leve a saúde
nas mãos”, a ação incluiu palestras
e atividades para os profissionais
da unidade, pacientes e acompanhantes.
Além da distribuição de folders
com orientações para a população, os alunos da Faculdade Mário
Schenberg, em Cotia, foram convidados pela coordenação de enfermagem para apresentar peça teatral na recepção da unidade.
Para a coordenadora de enfermagem da UPA, Luana Gil, a higienização das mãos é a ação mais
eficaz no combate e prevenção
de infecções. “Devemos higienizar
sempre após sair do banheiro, ao
tossir, espirrar, antes das refeições e
ao visitar um paciente com a saúde
debilitada”, explicou.
Entre as doenças mais comuns decorrentes da falta de higiene das
mãos, estão: doenças respiratórias,
gripes, resfriados, diarreia, infecção
estomacal, doenças de pele, espinhas, dor de garganta, infecções
no ouvido e erupções na pele.
As capacitações para os funcionários da unidade se estenderam até
9 de outubro e contaram com a
adesão de 100% da equipe de enfermagem, composta por 52 técnicos e 17 enfermeiros. Essa iniciativa
faz parte dos diversos treinamentos
realizados periodicamente pela
Prefeitura de Cotia em parceria
com o Instituto Acqua.
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Waldir Ribeiro é bicampeão
brasileiro de parajiu-jitsu em
Santo André
O atleta é apoiado pelo Instituto Acqua e pela
Kimonos Dragão; títlulo veio após combates com
atletas de todo o país
O atual campeão brasileiro de parajiu-jitsu, Waldir Ribeiro, sagrouse bicampeão na categoria até
95Kg faixa roxa durante a 2ª edição do Campeonato Brasileiro de
Parajiu-jitsu, realizado em 29 de
agosto em Santo André. Apoiado
pelo Instituto Acqua e pela Kimonos Dragão, o atleta também foi
vice-campeão na categoria absoluto faixas roxa e marrom nesse
mesmo torneio, disputado por
cerca de 100 lutadores.
Organizado pela Confederação Brasileira Paradesportiva de
Jiu-Jitsu (CBPJJ), a competição
conta com regras específicas por
ser exclusivo para os atletas deficientes. “Estou acostumado a

disputar campeonatos em que
as regras valem
para todos os
atletas, com e
sem deficiência,
e por isso tive lutas duríssimas”,
contou Ribeiro. Na categoria
União de Deficiências faixas roxa
e marrom, por exemplo, o lutador
ficou com a medalha de bronze
por não ter obtido a pontuação
necessária para avançar na disputa.
Mesmo com essas dificuldades,
Waldir Ribeiro se destacou novamente no mundo da arte suave
e confirmou em Santo André sua
ótima fase. “Em novembro tam-

Apoiado pelo Acqua, Waldir (à direita
na foto) coleciona títulos no jiu-jitsu

bém participarei da 3ª Taça Brasil ADCC Submission, importante evento que acontece em São
Paulo”, destacou.
O atleta é convidado para disputar vários campeonatos pelo Brasil e desenvolve, ao lado da esposa, trabalho de inclusão social
com crianças deficientes. Ribeiro
também obteve, em setembro
do ano passado, o título nacional
nas categorias até 95kg faixa azul
e absoluto faixa azul.

Equipe de bocha apoiada pelo Instituto Acqua conquista
títulos em 2015
O time de bocha do clube Vasco
da Gama, em São Paulo, apoiado pelo Instituto Acqua desde o
começo deste ano, se destacou
entre as demais equipes da região
em 2015 nas principais competições disputadas pelos clubes paulistas.
Fundado em 1923, o Vasco da
Gama participou da criação da
Federação Paulista de Bocha e
Bolão, em 1941, e possui um time
oficial desse esporte desde a década de 70. Essa tradição histórica
contribuiu para fortalecer a equipe. “O ambiente no clube é muito
familiar e contamos com jogadores que estão conosco há mais de
uma década”, contou Leonardo
Videira, diretor e jogador do time
em campeonatos oficiais desde
2008.
Só em 2015 a equipe já foi campeã dos Jogos da Cidade de São
Paulo e do torneio de inauguração do clube CDC (Clube da Comunidade) Vila Guilhermina, conquistou o quarto lugar no Torneio
Início e está entre os finalistas do
Campeonato Paulista, na segun10

Atividades realizadas no contraturno
escolar têm aprovação de pais e alunos

Projeto Educa
Geral é aprovado
por mais de
98% dos pais
ou responsáveis
em pesquisa de
satisfação
Atividades realizadas nos
Centros Educacionais de Santo
André registram alto índice de
satisfação pelo segundo ano
consecutivo
Em pesquisa de satisfação aplicada no mês de julho entre os
pais ou responsáveis das crianças participantes do projeto
Educa Geral, 98,38% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a
iniciativa, fruto de parceria entre
Instituto Acqua e Secretaria Municipal de Educação de Santo
André e realizada nos 11 CESAs
(Centros Educacionais de Santo

Bocha já é a modalidade que mais
atrai públicos no clube

da colocação do grupo. O Vasco
também possui troféus em outros
torneios, festivais e campeonatos,
com destaque para a conquista do título do Torneio Início em
2001, o vice-campeonato Paulista
em 2011 e a quarta colocação no
Paulista em 2005.
O esporte já é a modalidade
que mais atrai público para
as partidas. A equipe soma
20 jogadores, sendo que

apenas dois não são sócios do
clube, pois foram convidados
recentemente pela diretoria a
se juntarem ao time em busca
de mais títulos. “Eles recebem
uma ajuda de custo e, graças ao
apoio do Acqua, conseguimos
atraí-los”,
afirmou
Videira.
Além de troféus, a diretoria
também pretende criar uma
escola para ensinar o esporte
para crianças das comunidades
do entorno da Vila Guilherme.

André) da cidade.
Essa é a segunda pesquisa feita pelo Instituto Acqua sobre o
desempenho do projeto e, assim
como ocorreu no primeiro levantamento, o índice de aprovação
dos pais ou responsáveis superou o índice de 90% de satisfação. Desde outubro de 2013 o
Educa Geral tem proporcionado
atividades de formação continuada para mais de dois mil alunos
da rede municipal de ensino por
mês, sempre realizadas no contraturno escolar.
Entre as atividades oferecidas
nos CESAs há oficinas de artes visuais, capoeira, dança, ginástica
artística, teatro e circo, taekwondo e xadrez, além de atividades
recreativas e jogos tradicionais,
todas realizadas também durante o período de férias escolares.
O levantamento indicou que
96,36% dos pais consideram importante ou muito importante a
existência dessas atividades.
Escolhidos após diagnóstico que

identificou questões vocacionais
de cada região, os temas são
considerados ótimos ou bons por
92,73% dos pesquisados. Além
disso, 70,71% dos pais acreditam
que as aulas são o principal fator
que motiva os filhos a frequentar
os CESAs.
O projeto Educa Geral proporciona recreação e lazer para as
crianças e ainda motiva os pais
ou responsáveis a frequentar
os espaços das aulas. A pesquisa apontou que 81,01% deles
acompanham as atividades que
o filho realiza.
Ao gerar essa aproximação, o
programa também cumpre outro
de seus objetivos, que é oferecer
qualidade de vida às comunidades ao redor dos centros educacionais. Os CESAs ficam nos
bairros Cata Preta, Jardim Santo André, Jardim Santo Alberto,
Parque Andreense, Parque Erasmo Assunção, Parque Novo Oratório, Vila Floresta, Vila Humaitá,
Vila Linda, Vila Palmares e Vila
Sá.

Todo Dia no Acqua – Lápis Semente
Lançado em 2013 pelo Instituto Acqua, o Lápis Semente tem como
objetivo promover a conscientização ambiental e despertar noções
de cidadania entre a população.
O produto é distribuído em atividades e eventos do Acqua e pode
ser usado normalmente para escrever. Quando não puder mais ser
utilizado, ele deve ser enterrado, pois as sementes que estão no recipiente em uma de suas extremidades fazem nascer flores.
Cada lápis é distribuído em um envelope que contém as explicações
para o plantio e pode ser obtido gratuitamente em qualquer escritório do Instituto.
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