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O s desafios para consolidar a saúde pública no País passam, sobretudo, 
pelo planejamento e assistência à regionalização. Estabelecer 

portas de entrada e hierarquia tecnológica com base em recursos, 
disponibilizar meios sociais e políticos que incentivem o compartilhamento 

de responsabilidades entre os governos e sociedade são algumas das 
atribuições que impactam em um serviço público com qualidade (e distante 

das capitais e grandes centros econômicos).
 O Instituto Acqua, por meio de parceria com as Secretarias de Estado da 

Saúde do Maranhão, Paraíba e Mato Grosso do Sul, gerencia 24 unidades no 
Brasil, destas, cinco hospitais, uma maternidade, um centro de reabilitação, 

além de três Unidades de Pronto Atendimento instaladas em regiões 
afastadas de suas capitais.

 Desse modo, a edição 46 de nossa revista Acqua apresenta um especial que 
mostra algumas ações fundamentais aplicadas nas unidades regionais. São 

exemplos de política de humanização e modelos de gestão, da assistência às 
gestantes, do investimento em equipes multidisciplinares à responsabilidade 

em oferecer tecnologia e transparência administrativa.
 Com o mesmo comprometimento frente às capitais, o Acqua leva o que 

há de melhor em serviços de saúde para comunidades interioranas. E essa 
perspectiva, aliada à credibilidade de 20 anos, fez o Instituto crescer. Em 
menos de um mês, o Acqua também assumiu dois novos hospitais, em 

Dourados (MS) e João Pessoa (PB). Uma expansão natural e desafiadora.
 Nosso trabalho passa por três pilares: humanização, eficiência e 

compromisso. Da gestão em saúde aos projetos culturais e sustentáveis, 
tudo planejado para tornar sua vida mais feliz.

Editorial Arte do
coração

Colaborador cria artes a partir das flores que caem de 
Jambeiros da entrada da Maternidade de Alta Complexidade 
do Maranhão; imagens se tornaram atração para pacientes, 

acompanhantes e funcionários

Por Glauber Dias

As flores que caem do Jambo ou Jambeiro, 
espécie de árvore conhecida em algumas 
regiões do Brasil, são transformadas pelas 
mãos de Walternir Moraes da Silva, 42 
anos. O colaborador, que presta serviço 
na Maternidade de Alta Complexidade do 
Maranhão (MACMA), em São Luís, como 
auxiliar operacional de serviços gerais, 
transforma o piso da entrada da maternidade 
em uma grande tela artística. O “pincel” 
utilizado para dar forma aos desenhos é um 
dos instrumentos utilizados no dia a dia de 
suas funções: a vassoura. Ele recolhe as flores 
e cria os desenhos. A unidade de saúde é 
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“No dia dos namorados fiz o desenho 
de um coração para minha esposa. A partir 
disso, fui realizando outros desenhos. Não 
me considero um artista. É apenas por 
diversão mesmo. Fico feliz que as pessoas 
estejam gostando”, disse Walternir.

Flores do Jambeiro têm quatro pétalas e 
delas saem os vários estames que formam 
uma espécie de “pompom”. A árvore se 
desenvolve com facilidade em ambientes 
com muito sol e pode chegar a atingir até 
20 metros. Em média, segundo Walternir, a 
confecção dos desenhos dura entre 20 e 30 
minutos.

A prática utilizada pode ser conceituada 
como arte efêmera, como explica o licenciado 
em Educação Artística e doutorando em 
Ciências Sociais pela Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA), Ricardo Kilala. 
“Nenhuma obra tem o conceito fechado, 
ainda que tenha sido feita para representar 
algo, ela sempre vai ter uma percepção 
diferente. Temos no final do século XX o 
desenvolvimento de um novo tipo de arte, a 
arte efêmera. Ela é uma forma de resposta à 
nova dinâmica da sociedade, onde tudo ocorre 
de forma rápida e fluida. Os desenhos do 
Walternir representam isso. Criam em quem 
os observa a sensação de tempo. ”, explica. 

Essa ligação de Walternir com a natureza 
resulta desde a infância no povoado Mata, 
no município de Icatu, distante 109 km da 
capital São Luís. “Lembro que vim para a 
Raposa mais ou menos com 10 anos de idade. 
Foi lá que estudei. Fazia uns rabiscos quando 
era criança. Hoje em casa faço mais desenhos 
de mulheres”, conta.

WALTERNIR MORAES DA SILVA, 42 anos
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Oatendimento multiprofissional é uma 
normativa que integra a Política Nacional 
de Atenção Hospitalar (PNHOSP) e que 

estabelece as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde. 
No Maranhão, as unidades gerenciadas pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) contam com equipes que atuam de 
forma interdisciplinar na assistência. É o caso do 
Hospital Regional de Balsas, localizado a 816 km 
de São Luís, referência em atendimentos de média e 
alta complexidade, gestação de alto risco, pediatria e 
cirurgia geral na região Sul do Estado. Entre os 505 
profissionais diretos e indiretos da unidade de saúde, 
36 fazem parte da equipe multiprofissional, como 
explica a coordenadora do grupo e fisioterapeuta, 
Suanne Gomes Camargo Ribeiro.

“Aqui no hospital contamos com uma equipe 
formada por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
nutricionista, assistente social, psicólogo e 
fonoaudiólogo. Nosso trabalho alcança todos 
os pacientes da unidade de saúde que exigem 
o atendimento multiprofissional, a partir das 
prescrições médicas”, explica.

O Hospital Regional de Balsas tem 56 leitos de 
enfermaria, 20 leitos de UTI e 4 leitos de isolamento. 
De janeiro a maio deste ano, foram realizadas mais 
de 8 mil internações. No mesmo período, somam 
149.942 consultas multiprofissionais. Na rotina 
de atendimento, a equipe multiprofissional realiza 
encontros diários para avaliação de cada caso e o 
planejamento dos atendimentos.

A equipe multiprofissional é acionada de diversas 
formas no atendimento assistencial. A primeira 
delas é a prescrição médica. “O médico prescreve 
a necessidade de atendimento da equipe multi aos 
pacientes, porém, a fonoaudióloga também pode 
demandar a atenção da equipe na maternidade 
aos pacientes que ela visita para realizar o teste da 
linguinha, independente da prescrição”, ressaltou a 
fonoaudióloga Giuliane Lima de Sousa Macedo. 

Assistência
       integrada

Hospital Regional de Balsas, a 816 km de São Luís, no Maranhão, garante assistência e acompanhamento 
interdisciplinar com os serviços da equipe multiprofissional

Por Alberto Junior

    NA ROTINA de 
atendimento, equipe 
multiprofissional realiza 
encontros diários para 
avaliação de cada caso
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“ ”
Essa horizontalização do cuidado é muito 

importante na contribuição para a alta do 
paciente de forma mais rápida

de acolhimento, que envolve também os 
familiares. Cada especialista contribui 
com seu conhecimento e o paciente só sai 
da unidade depois de reabilitado e apto 
para desenvolver suas atividades diárias 
normais”, pontuou a coordenadora da 
equipe multiprofissional, Suanne Ribeiro.

AVALIAÇÃO DOS PACIENTES

Em uma das reuniões de equipe, 
acompanhamos a avaliação de um dos 
pacientes internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). A fonoaudióloga Giuliane 
Macedo apresentou a situação clínica. “O 
paciente fez uma cirurgia que o deixou 
com dificuldade respiratória. Houve a 
necessidade de intervenção por meio de 
ventilação mecânica e traqueostomia. Estão 
tentando baixar o parâmetro para ver se ele 
consegue, aos poucos, respirar sem ajuda 
do aparelho”, relatou.

A equipe observa atenta o quadro 
clínico e sugere as intervenções. A 
fonoaudióloga orienta intervenção para 
retirar a traqueostomia no intuito de que o 
paciente volte a se alimentar pela boca. O 
cuidado com a alimentação exige a atenção 
da nutricionista. “Nessa situação ocorre 
a mudança da dieta e acompanhamos 
a evolução, tudo de forma integrada 
com o médico e equipe multi”, contou 
a nutricionista Kátia Cristina Brito dos 
Santos.

Kátia explicou ainda que a equipe de 
nutrição deve ir a todos os setores. “Nós 
temos duas nutricionistas e duas técnicas de 
nutrição por plantão. Fazemos a avaliação 
com o paciente, orientamos também como 
ele deve se alimentar. Às vezes, a própria 
equipe de enfermagem também observa 
a evolução da alimentação do paciente 
e sugere nossa avaliação, sobretudo em 
casos que ele passa de uma dieta antes 
feita por sonda para uma dieta via oral”, 
exemplificou.

A fisioterapeuta Enriqueta Nogueira 
Cardoso Neta, que integra a equipe multi 

e a clínica médica, destacou também 
algumas especificidades do atendimento 
em fisioterapia na rotina da equipe 
multiprofissional.

“Dentro da UTI, o acompanhamento 
de fisioterapia é feito com exercícios 
respiratórios, mudança de parâmetro, 
deslocamento de secreação, mudança de 
decúpito, entre outras técnicas, a cada duas 
horas. Na enfermaria, damos continuidade 
ao trabalho com os pacientes que receberam 
alta da terapia intensiva e a maioria 
chega ainda com disfunções respiratórias 
e motoras, devido ao tratamento e 
intervenções”, disse.

O profissional de fisioterapia da equipe 
multi também atende na pediatria os casos 
de crianças com doenças respiratórias, 
e na maternidade, com exercícios de 
estimulação na etapa do pré-parto e na 
avaliação das crianças e das gestantes no 
pós-parto. “A fisioterapia tem, inclusive, 
uma ficha própria de avaliação com um 
questionário que avalia os parâmetros 
da assistência na área, o que está sendo 
usado, qual intervenção, entre outros 
questionamentos”, pontuou Enriqueta.

Alguns dos pacientes do Hospital 
Regional de Balsas vivem em condições de 
vulnerabilidade social e a assistente social da 
equipe multiprofissional organiza a relação 
da unidade de saúde com a família e o 
acompanhamento do paciente. “Quem vem 
de fora às vezes não tem como se alimentar 
devido a situação financeira. Acolhemos 
incluindo alimentação aos acompanhantes 
e temos uma sala de acolhimento dentro 
da unidade”, destacou a assistente social 
Denildes Farias de Sousa.

O Hospital Regional de Balsas 
oferece assistência materna de urgência 
e emergência obstétrica 24h. A unidade 
conta com 12 leitos clínicos, 14 pediátricos, 
20 alojamentos conjuntos, 4 quartos PPPs, 
6 leitos de UCINCo, 6 leitos de UCINCa 
e 12 para UTI adulto, além de 4 salas 
cirúrgicas. De 2017 até maio deste ano 
foram realizados 560.236 atendimentos.

A admissão das gestantes que chegam 
ao hospital é feita na sala de classificação 
e são avaliadas pelo grau de risco, em 
atendimento independente de regulação 
pela Rede Estadual de Saúde. A regulação 
é um sistema integrado de assistência que 
envolve a atenção básica nos municípios e 
as unidades de saúde estaduais.

Os pacientes do setor de pediatria, 
clínica médica, cirúrgica e unidade de 
terapia intensiva são atendidos por 
regulação, ou seja, são encaminhados por 
unidades municipais de saúde para serem 
atendidos no Hospital Regional de Balsas, 
que é referência para 14 municípios. Já 
os bebês nascidos na maternidade, e que 
precisam ficar internados, são acolhidos 
pelas unidades de cuidado intermediário 
dentro do hospital que recebe também 
bebês direcionados por regulação.

Profissionais da enfermagem assistencial 
também podem recomendar a atenção 
da equipe multiprofissional a situações 
específicas e emergenciais. De acordo 
com o texto da Portaria Nº 3.390, de 
30 de dezembro de 2013, do Ministério 
da Saúde, a equipe multiprofissional 
promove a horizontalização do cuidado e 
cada paciente tem um plano terapêutico 

específico, resultado da discussão das 
equipes, com o objetivo de avaliar ou 
reavaliar diagnósticos e riscos, redefinindo 
as linhas de intervenção terapêutica dos 
profissionais envolvidos no cuidado.

“Essa horizontalização do cuidado é 
muito importante na contribuição para 
a alta do paciente de forma mais rápida 
que não se reduz somente à medicação e 
estabilização do quadro clínico de saúde. 
É uma rede de atendimento e na forma 
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Quartos privativos oferecem assistência humanizada às gestantes atendidas na Maternidade 
Humberto Coutinho, no Maranhão; fornecer autonomia às mulheres e combater violência 

obstétrica estão entre os pilares da gestão da unidade

Por Alberto Junior

Acolher
para empoderar 

AA Maternidade Humberto Coutinho, no 
município de Colinas, é a mais recente das 
unidades gerenciadas pelo Instituto Acqua 
no Maranhão em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Inaugurada em 
setembro de 2018, com 44 leitos, a unidade 
tem o diferencial de acolher as gestantes em 
trabalho de parto com três salas para o parto 
humanizado. Mensalmente, são realizados entre 
120 e 150 procedimentos. O parto humanizado 
integra as boas práticas de assistência à saúde 
promovida nas unidades gerenciadas pelo 
Acqua e incentivado como uma das estratégias 
de redução da morte materna, como explica 
o diretor-administrativo da unidade, Otoniel 
Sousa.

“A Maternidade Humberto Coutinho 
atende uma demanda de pacientes regulados 
por 15 municípios da região. Em poucos meses 
tivemos um número grande de partos naturais, 
porém, esse número voltou a equilibrar com 
o número de cesarianas e, por isso, estamos 
implantando estratégias para empoderar as 
gestantes ao parto natural e capacitando nossos 
profissionais”, pondera.

Durante a programação da Semana de 
Enfermagem, em maio deste ano, a unidade 
escolheu o tema da humanização na assistência 
e a programação contemplou, além de temas 
específicos, capacitação em preenchimento 
do partograma, acolhimento humanizado, 
reanimação neonatal, importância do cuidar 
e a síndrome de burnout (distúrbio psíquico 
caracterizado pelo estado de tensão emocional e 
estresse provocados por condições desgastantes 
de trabalho).

Daniele Teixeira, coordenadora de 
enfermagem da Maternidade Humberto 
Coutinho, acrescenta que a humanização 
envolve dois processos importantes - a empatia 
e o conhecimento das técnicas. “Temos o desafio 
de transformar velhos hábitos em práticas de 
assistência acolhedoras e eficazes, da recepção 
à assistência social”.

   MENSALMENTE são realizados entre 
120 e 150 partos na Maternidade Humberto 
Coutinho; três salas são dedicadas ao parto 
humanizado 

SAÚDE
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“ ”Temos o desafio de transformar velhos hábitos em

práticas de assistência acolhedoras

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA

Inspirados na experiência de gestão do 
Hospital Regional de Balsas, que atingiu a 
marca de zero morte materna ano passado por 
meio de ações integradas com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço 
regional da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), a Maternidade Humberto 
Coutinho tem divulgado na recepção os 
indicadores de atendimento, como forma de 
informar aos usuários as práticas modernas 
de assistência e estimular às gestantes ao 
parto natural, por meio de métodos não-
farmacológicos, como também demonstrar que 
o enfermeiro-obstetra está totalmente inserido 
em todas as etapas do processo.

Moradora do município de Colinas, Alcione 
dos Santos Araújo, 22 anos, pariu o terceiro 
filho na unidade de saúde, em 11 de junho. Ela 
conta que a experiência do parto na Humberto 
Coutinho foi diferente dos demais realizados 
no hospital municipal.

“Foi diferente em tudo. Os enfermeiros são 
muito atenciosos. Dei entrada às 6h e logo 
após às 12h entrei em procedimento de parto. 
Já estava com seis centímetros de dilatação”, 
lembra.

A assistência humanizada vai além do 
cuidado atencioso dos enfermeiros, como falou 
a gestante. No quarto onde Alcione pariu o 
menino Luís Arthur, ela teve à disposição um 
leito privativo, técnicas de relaxamento como 
massagens nas costas, agachamento em bola de 
parto, caminhada assistida pelo quarto, banho 
com piscina de água morna e a presença de um 
acompanhante, em caso de escolha da paciente. 
Todos os benefícios que integram a Política 
Nacional de Humanização do Sistema Único 
de Saúde.

DIREITOS GARANTIDOS

O Ministério da Saúde orienta que o parto 
humanizado é um modelo de atenção pautado 
em três pilares: autonomia das mulheres, equipe 
multiprofissional e evidências científicas. Para 
combater práticas de violência obstétrica, 
uma das estratégias da unidade de saúde é a 
realização das rodas de conversa com gestantes.

A violência obstétrica pode acontecer no 
momento da gestação, parto, nascimento e/
ou pós-parto, inclusive no atendimento ao 

abortamento. Pode ser física, psicológica, verbal, 
simbólica e/ou sexual, além de negligência, 
discriminação e/ou condutas excessivas ou 
desnecessárias ou desaconselhadas, muitas 
vezes prejudiciais e sem embasamento em 
evidências científicas. Essas práticas submetem 
mulheres a normas e rotinas rígidas que não 
respeitam os seus corpos e ritmos naturais e as 
impedem de exercer seu protagonismo.

Na Maternidade Humberto Coutinho, as 
rodas são realizadas mensalmente. No dia 27 de 
junho o primeiro ciclo de conversa foi encerrado 
com a presença de 12 participantes. O momento 
contou com pintura da barriga, música e um 
juramento na etapa do campleamento (corte do 
cordão umbilical).

“As rodas estão ampliando o conhecimento 
das gestantes sobre o direito a um parto 
humanizado e todas as garantias para que isso 
aconteça. Nesse último encontro, dialogamos 
sobre os sinais do trabalho, o pós-parto da 
cesárea e do parto normal, amamentação e 
suas dificuldades, rede de apoio materno e 
infantil no parto e despedida da barriga”, falou 

Daniele Teixeira.

Após o nascimento, os bebês realizam os 
principais testes para avaliação da saúde ou 
patologias, como o Teste do Pezinho, que 
pode identificar doenças como hipotireoidismo 
congênito, entre outras.

A unidade também conta com um Posto 
Avançado de Registro Civil de Nascimento, 
iniciativa que integra a política de combate ao 
subregistro da Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos e Participação Popular (Sedihpop), 
em parceria com a Corregedoria Geral da 
Justiça do Maranhão, Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), o Comitê Estadual de Combate ao 
Subregistro, cartórios e prefeituras.

Sebastião Gomes da Silva, 53 anos, pai 
de Luiza Esther Gomes da Silva, nascida 
na maternidade em junho, aprovou o 
serviço. “Achei bem prático. Para registrar 
minhas outras filhas precisei ir ao cartório, 
uma dificuldade, não sabia que a própria 
maternidade já entregava o documento. Muito 
bom”, elogiou.

EXAMES garantem segurança, como o 
Teste do Pezinho que pode identificar 
doenças como hipotireoidismo congênito

UNIDADE também conta com Posto de 
Registro Civil para facilitar emissão do 
documento
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O

UTI humanizada:

No Hospital Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, no Maranhão, familiares permanecem ao 
lado do paciente pelo tempo que ele permanece internado; carinho e atenção têm contribuído 

para melhora clínica

Por Glauber Dias

inovar 
com 

amor

AGEMIRA ABREU acompanhou 
de perto o tratamento do filho 

Sebastião Abreu, 39 anos, na UTI 
do Jackson Lago

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), setor assistencial de alto risco de um 
hospital, é visto por muitos como um local de 
angústia e sofrimento, tanto para pacientes 
quanto familiares. Mas essa percepção passa 
por mudanças nos últimos anos. Novas 
formas de gestão e ferramentas têm emergido 
e auxiliado no gerenciamento de unidades 
de saúde. No Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, na cidade de 
Pinheiro, distante 341 km da capital São Luís, 
a humanização no cuidado de pacientes da 
UTI já é realidade. A unidade gerenciada pelo 
Instituto Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) implementou um 
projeto inovador que acolhe acompanhantes 
dos pacientes internados na UTI. Agora, quem 
requer atenção pode ter o carinho e apoio 
da família diariamente. A prática, segundo 
médicos intensivistas, tem contribuído para 
uma melhora clínica dos pacientes. 

O sorriso do agricultor Sebastião Abreu, 

39 anos, residente no município Apicum-Açu, 
304 km de São Luís, ao lado da mãe, Agemira 
Abreu, expressa o tamanho da importância que 
o projeto tem apresentado na vida dos usuários 
atendidos. “Fui bem recebido aqui no hospital. 
Eles [equipe médica e de enfermagem] tiveram 
muito cuidado comigo. Após passar por 
vários hospitais, já estava desesperado e ainda 
bem que fui transferido aqui para Pinheiro. 
Minha mãe sempre esteve ao meu lado. Ela 
pegava na minha mão, me abraçava”, lembrou 
emocionado o paciente que já teve alta da UTI 
e está no leito 44 da enfermaria 20 na clínica 
médica.

Com um olhar de alívio e esperança na 
recuperação do filho, Agemira Abreu, 59 anos, 
conta como foram os dias ao lado do filho na 
UTI. “Me deixar ficar perto do meu filho foi 
uma coisa muito boa. Sempre depois de ajudar 
no banho e passar um creme nele, dizia para ele 
que estava na hora de descansar. Mostrar esse 
amor de mãe para um filho é importante. Lá [na 
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UTI] via outros acompanhantes, quando o marido 
estava doente, a esposa estava lá ou então era outro 
parente”, comentou a mãe que esteve durante toda 
a permanência de Sebastião na Unidade de Terapia 
Intensiva.

A humanização é um conjunto de iniciativas 
que dentro da UTI visa a produção de cuidados 
ao paciente em estado crítico capaz de conciliar 
a tecnologia com o acolhimento necessário. O 
respeito cultural e ético ao paciente, com espaços 
de trabalho favoráveis ao bom exercício técnico dos 
profissionais de saúde e a satisfação dos usuários 
estão entre as normativas.

O objetivo de aprimorar o processo de 
humanização dentro do Hospital Regional 
prevê ainda melhorar práticas na assistência 
ao paciente, possibilitando uma melhor e mais 
rápida recuperação com a participação ativa do 
familiar no processo de restabelecimento da saúde. 
Francineide Borges da Silva, 35 anos, natural de 
Carutapera, cidade do oeste maranhense, que 
acompanha o irmão José Correia Sodré, 29, 
também exemplifica os ganhos da presença do 
familiar na UTI. “É muito importante acompanhar 

aqui [na UTI]. Se temos dúvidas, a gente pergunta 
e os médicos respondem. Por exemplo, se precisar 
de uma autorização, assinatura da família, quando 
estamos aqui podemos fazer logo e não dificultar o 
atendimento”, comentou.

A enfermeira e supervisora da UTI, Osinete Lira 
Ferreira, explicou um dos objetivos do projeto. “A 
humanização da UTI visa acolher o acompanhante 
ao lado do seu familiar, buscando a melhora clínica 
e psicológica do paciente. Essa presença ajuda na 
alta antecipada, porque o paciente se sente acolhido 
tendo o familiar mais próximo. Então, o psicológico 
já fica mais preparado e se sentindo confortável. 
Assim, ele melhora e vai logo recebendo a alta, 
de acordo com o tratamento clínico-terapêutico 
implantado”, detalhou.

A UTI do Hospital Regional Dr. Jackson Lago 
é composta por 12 leitos. Cada leito é protegido 
por uma cortina que faz o isolamento e oferta 
privacidade ao paciente e acompanhante. Nos 
atendimentos, os quais a equipe de saúde precise 
realizar algum procedimento que deixe o paciente 
exposto, a cortina é fechada para isolar dos demais. 
Banho no leite, curativos, passagem de sondas, até 

algum procedimento de reanimação de parada 
cardiorrespiratória, os outros leitos não têm acesso 
visual ao procedimento.

A prática humanizada dentro da UTI segue 
metodologia embasada em conhecimentos 
científicos como explica a médica Ana Claudia 
Pinto de Carvalho, coordenadora-médica da UTI. 
“A presença do acompanhante gera mais confiança 
para a família. E a participação do familiar no 
processo de recuperação do paciente é importante 
ainda para a dinâmica do serviço de terapia 
intensiva, uma vez que ele observa como o paciente 
está sendo tratado e quais os procedimentos estão 
sendo realizados. Além desse aspecto, a taxa de 
infecção relacionada à assistência é baixa na UTI do 
Regional Dr. Jackson Lago, isso se deve a inserção 
de novos processos, instituição de protocolos 
e ainda a presença de uma equipe qualificada e 
especializada na UTI”, explicou.

FLUXOGRAMA

A humanização da UTI segue um fluxograma 
preestabelecido. O familiar ao chegar à unidade 
é recebido pelo Serviço Social e encaminhado 
para a Unidade de Terapia Intensiva. No local, 
ele é acolhido e após admissão do paciente pelo 
setor é disponibilizada uma poltrona para o 
acompanhante.

Ações educativas reúnem as equipes de 
enfermagem da UTI e do Centro de Controle de 
Infecções Hospitalar (CCIH) para orientar os 
acompanhantes sobre alguns aspectos particulares 

da UTI. Folder educativo é entregue a cada 
acompanhante contendo informações sobre a 
rotina dentro da Unidade de Terapia Intensiva: 
como não utilizar smartphone e evitar circular em 
outros leitos e ter contato com outros pacientes 
para não haver infecção cruzada.

 AÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

Na gestão de uma UTI humanizada é realizado 
o Round Multidisciplinar. Nesse tipo de prática de 
assistência, a equipe composta por profissionais de 
diversas áreas elenca problemas relacionados aos 
pacientes e estabelecem metas a serem atingidas 
pela equipe multiprofissional. Todos os dias, às 
14h, são feitas reuniões beira-leito com a presença 
de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
fisioterapeuta, odontologista, nutricionista, 
psicólogos, assistente social, do CCIH.

A participação nas discussões diárias do Round 
Multiprofissional é uma experiência relevante para 
a prática clínica, auxiliando no compartilhamento 
de decisões, subsidiando a segurança do paciente, 
sobressaindo a qualidade da assistência, e tendo 
como foco principal os pacientes e familiares 
atendidos.

Além da prática de humanizar a UTI, o Hospital 
Regional da Baixada Maranhense, referência 
em atendimento de média a alta complexidade, 
também realiza ações de musicoterapia. A 
experiência tem resgatado a autoestima de pacientes 
e acompanhantes levando alegria e descontração a 
pacientes internados.“ ”A humanização da UTI visa acolher o acompanhante 

ao lado de seu familiar, buscando a melhora clínica e 
psicológica do paciente

FOLDER EDUCATIVO é entregue 
a cada acompanhante contendo 

informações sobre a rotina dentro da 
Unidade de Terapia Intensiva

UTI DO HOSPITAL Regional Dr. Jackson 
Lago é composta por 12 leitos protegidos 
por cortinas que ofertam privacidade a 

pacientes e acompanhantes
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“Quem não quer 
ser atendido 
rápido em um 
hospital? Achei 
organizado e o 
atendimento 
rápido”

SAÚDE

Gestão eficiente 
Hospital Macrorregional Tomás Martins, em Santa Inês, no Maranhão, implanta nova ferramenta de 

gestão de saúde e melhora atendimento a pacientes, além de gerar economia

Por Glauber Dias

om uma nova ferramenta para gestão de 
saúde, o Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, de Santa Inês, no Maranhão, tem 

avançado na prestação da qualidade do serviço 
na rede estadual. Entre os avanços, a unidade 
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem 
conseguido diminuir o tempo de espera de pacientes 
que aguardam atendimento ambulatorial. Agora, 
o paciente que aguardava em média quatro horas 
para ser direcionado ao consultório não precisa 
passar por várias recepções. Ele permanece, 
no máximo, duas horas. Em menos tempo, o 
paciente tem o cadastro confirmado e passa pelos 
procedimentos iniciais sendo logo atendido.

Lean Healthcare foi o caminho escolhido 

C como modelo de gestão para garantir qualidade, 
segurança e fluidez das atividades proporcionado 
um ambiente de trabalho saudável e estimulante. 
A linha de estratégia de gestão segue com o 
envolvimento de todos desde recepção até a 
equipe médica e de enfermagem. As mudanças já 
ocorreram e foram aprovadas pelos usuários dos 
mais de 21 municípios atendidos pela unidade de 
saúde.

Adroado de Araújo Alencar, 44 anos, é um 
dos usuários que já utiliza o serviço de saúde 
nos novos moldes com o projeto em execução. 
“Cheguei por volta de 6h40, uns minutos depois 
me entregaram a senha e fui ver a ficha. Foi 
rápido. Logo, eles já estavam medindo minha 
pressão [arterial]. Quem não quer ser atendido 

rápido em um hospital? Achei organizado 
e o atendimento rápido”, mencionou o 
morador de Governador Newton Belo, 
cidade no oeste maranhense.

Manoel Pinheiro Ferreira, 36 anos, 
residente do município de Pio XII, distante 
265 km de São Luís, também elogiou o 
atendimento no Macrorregional de Santa 
Inês. “Melhorou e está mais rápido. 
Lembro que eles buscavam a gente na 
recepção. De lá, íamos para outra sala, 
onde ficávamos sentados, depois outro 
ambiente até esperar o médico”, detalhou. 

Já Maria Helena Lima Santos, 39 
anos, moradora de Governador Newton 
Belo, que acompanhava o pai José de 
Ribamar Lima, 66, no atendimento do 
ambulatório, também exemplificou a 
rapidez no atendimento. “Meu pai passou 
22 dias na UTI e depois mais 4 meses na 
clínica ortopédica e ficou com algumas 
sequelas. Por isso, para ele aguardar 
muito tempo é bem complicado. Ainda 
bem que agora está bem mais rápido para 
passar com o médico”, disse.

ETAPAS E EFICIÊNCIA

No novo projeto implantado, áreas 
estratégicas assumiram papel corporativo 
para coordenar a execução das atividades 
que contemple os principais objetivos do 
Macrorregional, como explica o médico 
Coordenador-Chefe da UTI do Hospital 
Tomás Martins, Demian Borges Diaz 
Nery de Souza, que coordenou o processo 
de implantação da nova ferramenta. 

“Realizamos um mapeamento, no 
qual identificamos oportunidades de 
melhorias em vários processos. Utilizando 
as ferramentas do Lean conseguimos 
identificar e eliminar desperdícios de 
forma rápida e eficiente, aumentar a 
participação e comunicação em todos os 
níveis, padronizar processos, criar um 
ambiente favorável, possibilitando uma 
cultura de melhoria contínua” detalhou 
o especialista em Green Belt Lean Six 
Sigma.

O médico ainda explicou que 
uma segunda ferramenta conhecida 

EM MENOS TEMPO, o paciente tem o cadastro confirmado e passa pelos procedimentos iniciais

      NOVO SISTEMA 
verifica tudo o que 
acontece em cada setor, 
medindo o tempo de 
cada processo
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como “Gemba” foi utilizada no processo de 
implantação. Nesse instrumento é verificado tudo 
o que acontece em cada setor, medido o tempo 
de cada processo e concluído com um diagnóstico 
com possibilidade de melhorias. Vencida essa 
etapa, foi realizada uma reunião para que a equipe 
sugerisse ideias para as várias causas do problema 
e a Análise de Causa/Raíz (Ishikawa ou Espinha 
de Peixe - ferramenta utilizada para a análise de 
dispersões).

“Foi verificado que o paciente passava por 
várias etapas até chegar ao final da consulta 
médica. As etapas ou eram muito demoradas, ou 
eram totalmente desnecessárias. Criamos então o 
Mapa de Fluxo de Valor da Situação Atual [fluxo 
com a situação atual] e Mapa de Fluxo de Valor 
Futuro  de como queremos que se torne após as 
melhorias”, complementou.

AVANÇOS

Além da redução do tempo de espera com 
remodelação no atendimento da recepção, a 
utilização da nova ferramenta também agregou 
outros benefícios. Com a informatização dos 
dados dos usuários, a unidade de saúde não utiliza 
impressões contendo o cadastro de paciente. 
Diariamente, mais de cinco listas eram impressas. 
Atualmente, apenas uma lista diária é impressa, 
reduzindo os gastos com impressões.

Outra questão apontada pela direção diz 
respeito ao quadro de pessoal especializado na 
unidade. “Tínhamos uma demanda de pessoal que 
estava sendo subutilizada. Por exemplo, os quatro 
técnicos de enfermagem que eram da Triagem, que 
foi suprimida, foram destinados a outros setores 
que tinham uma demanda de suporte maior, 

SAÚDE

evitando assim que novas contratações fossem 
realizadas, o que geraria um novo gasto à unidade. 
Agora, caso tenha a necessidade de verificação de 
sinais vitais no ambulatório, o próprio médico faz 
essa verificação”, mensurou Thayse Lima, diretora-
administrativa do Hospital Macrorregional Tomás 
Martins.

Os aspectos de redução de gastos também 
foram verificados na diminuição dos insumos. Um 
levantamento da direção da unidade identificou 
que foram economizadas 200 fitas de glicemia, 
bem como luvas, algodão e álcool utilizados para 
fazer os testes de glicemia. Com a nova redução, o 
equipamento foi destinado a pacientes internados na 
enfermeira clínica, setor que demanda a utilização 
diária em grande quantidade.

COMO FUNCIONAVA

Com o antigo fluxograma, o paciente ao entrar na 
unidade recebia a senha de atendimento e aguardava 
na ‘recepção geral 1’ de consultas. Em seguida, ele 
era chamado ao balcão da recepção onde era feita 
ficha de cadastro com base nos documentos como 
RG, CPF, cartão do SUS, endereço, entre outros 
dados. Após essa etapa, o paciente retornava à 
espera e aguardava ser chamado para a triagem feita 
por técnicos de enfermagem - onde eram realizados 
procedimentos como aferir pressão arterial e medir 
o nível de açúcar no sangue.

Após essa etapa, o usuário era levado para 
‘recepção 2’ e em seguida para o consultório 
médico. No novo sistema, o paciente quando 
chega à recepção geral de consultas os dados já 
estão no sistema e o atendente apenas confirma as 
informações. De forma rápida, o usuário já aguarda 
para passar pelos procedimentos com o profissional 
de saúde e em seguida já é direcionado ao médico.

EM REDE

Para atribuir agilidade ao atendimento, a equipe 
administrativa da unidade criou um banco de 
dados on line que proporciona acesso pela recepção 
dos dados dos usuários. Nesse novo formato de 
fluxograma do Macrorregional Tomás Martins foi 
necessário o envolvimento com os entes municipais. 
Nele, os municípios preenchem o formulário 
digital disponibilizado pelo Macrorregional com 
as informações do paciente, da especialidade que 
deseja atendimento e reenvia para o banco de dados 
conectado em rede. Na unidade, o administrativo 
valida as informações e envia para a recepção. O 
paciente ao chegar à recepção já tem seus dados 
pré-armazenados e pode ser visualizado de forma 
rápida. 

No formulário constam informações como nome 
do funcionário que introduz os dados, município, 
idade do paciente, número do SUS, RG, tipo de 
serviço (exame ou consulta) especialidade, se é a 
primeira consulta ou não, bem como turno. Ao 
enviar para o Macrorregional, automaticamente, 
as informações são direcionadas para uma planilha 
que se transforma, posteriormente, em um banco de 
dados. O acesso é feito apenas por senha com total 
segurança nas informações que circulam em rede.

Diariamente, a recepção abre a planilha, escolhe 
dia, especialidade e tem acesso a todos os pacientes 
que serão atendidos, sem necessidade de impressão. 
Além da organização e agilidade no acesso, o 
banco de dados emite relatórios do controle 
geral de atendimentos, bem como quantitativo de 
atendimentos por especialidades e ainda gráficos 
com os municípios mais atendidos e qual o serviço 
mais procurado no Macrorregional. Dados como 
esses têm contribuído para criar estratégias de 
atuação.

”“O paciente passava por várias etapas até chegar ao final 
da consulta. As etapas ou eram muito demoradas, ou 

totalmente desnecessárias

     MAPA DE FLUXO DE VALOR DA SITUAÇÃO ATUAL ajuda a otimizar serviços e agiliza trabalho dos profissionais, além de 
diminuir tempo de espera do paciente
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RESGATE
À
VIDA
A história de vida de Francisca Gracinete 

Rodrigues mudou nos último dez anos. 
Nesse período, ela descobriu que seu 
marido enfrentava um processo de atrofia 
do cerebelo. Ainda durante o tratamento, 
o filho do casal, então com 5 anos, foi 
diagnosticado com a Síndrome de Asperger. 
Francisca hoje vive para cuidar do filho e 
do marido. Ambos recebem tratamento no 
Reabilita Sousa, Centro Especializado em 
Reabilitação (CER IV) no meio do Sertão 
paraibano, o qual é administrado pelo 
Instituto Acqua por meio de parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Todo processo teve início em 2009. José 
Simões de Souza, marido de Francisca, 
descobriu uma atrofia do cerebelo. A rotina 
da família mudou. Fortaleza, capital do 
Ceará, é mais próxima de Sousa do que João 
Pessoa, a capital paraibana. E foi em terras 
cearenses que a doença teve diagnóstico. 
“Em 2013 conseguimos vaga no Hospital 
Sarah Kubitschek, em Fortaleza. Mas tinha 
que pagar e o estado devolvia o valor. Era 
cansativo, também temos uma filha de 13 
anos, e outra filha adotiva com 8 anos. 
Mais de uma vez por ano fazíamos essa 
viagem para realizar exames”, relatou.

O tratamento, feito em território 
paraibano, na cidade de Campina Grande, 
demandava também esforço físico e 
financeiro de Francisca. Eram sessões de 
toxina botulínica, feitas para enrijecer a 
musculatura de José Simões e poder melhorar 
seus movimentos. Além de tratamentos de 
fonoaudiologia, psicopedagogia e outros. 
Nesta época, Francisca trabalhava como 
secretária executiva em uma grande empresa 
da cidade. Precisava arcar com os custos do 
tratamento do marido e contava com o apoio 
da irmã. “Minha irmã ajudou no início de 
tudo. Enquanto eu trabalhava, ela cuidava das 

crianças e do meu marido, que já dependia 
muito”, contou.

Ainda em 2013, a família recebeu a 
informação de que o filho mais novo, 
que carrega o mesmo nome do pai, tinha 
a Síndrome de Asperger, um estado do 
espectro autista, geralmente com maior 
adaptação funcional. Desde aquele 
primeiro diagnóstico, todos os tratamentos 
para Simões Filho foram pagos de forma 
particular. Um gasto muito alto para a 
família. Em 2018, diante do conjunto 
de mudanças no caminho desta família, 

Reabilita Sousa, Centro Especializado em 
Reabilitação no sertão paraibano, é referência 
para 89 municípios e já realizou mais de 15 mil 
atendimentos em seis meses; veja como o trabalho 

da unidade pode transformar a vida de milhares

Por Demócrito Garcia

SIMÕES FILHO já avança diante do 
tratamento no Reabilita: interação social 

é uma das grandes conquistas

SAÚDE
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Reabilita Sousa celebrou a marca de 15 mil atendimentos em menos de seis meses de funcionamento. 
Já foram quase 1.500 consultas médicas, cerca de 4 mil consultas multiprofissionais e 10.014 

procedimentos de reabilitação. Números que marcam um novo momento para a saúde de toda região.

Francisca ficou sem emprego. A realidade 
haveria de mudar, mais uma vez.

LUZ PARA UM NOVO CAMINHO

A esperança de dias melhores para 
Francisca, seu filho e marido, surgiu ainda 
em 2018. Naquele ano o Reabilita de Sousa 
estava em fase de construção. A unidade é 
referência para atender a população de 89 
municípios do Sertão da Paraíba. E, nela, 
Simões pai e Simões filho poderiam receber 
tratamento adequado, perto de casa e de 
forma gratuita.

“Enfim, abriu-se uma janela na minha 
vida”. Francisca já trazia um sorriso forte 
no rosto ao narrar esta etapa da história 
de sua família. “Vejo um carisma muito 
grande de cada profissional. A gente vê 
que não é pelo dinheiro. O carisma e a 
preocupação que eles têm com os pacientes 
são grandiosos”, descreveu.

A psicopedagoga clínica Alxanira Vieira 
é uma das profissionais envolvidas no 
tratamento de Simões Filho. Ela destacou 
o processo de aprendizado como uma 
sequência de etapas que envolvem testes 
e avaliações, com foco nas necessidades 
de cada usuário do Reabilita. “Simões 
Filho chegou aqui bem parado, sem muita 
interação com as pessoas. Hoje já vemos ele 
bem mais falante e fazendo o mais difícil, 
que é expressar sentimentos”, esclareceu a 
profissional.

Francisca descreve com satisfação a 
melhoria da qualidade de vida do seu filho 
com a chegada do Reabilita. “A gente não 
tinha um rumo certo. Como trabalhar 
com o Simões. Primeiro, diziam que era 
autismo, ou que era hiperatividade, déficit 
de atenção. Quando descobrimos aqui que 
era autismo, então começamos a trabalhar 
no que realmente ele tem. E tudo começou 
a mudar”, contou.

Simões Filho está no 5º ano escolar. A mãe 
diz que o ensino para ele é diferenciado, mas 
que consegue acompanhar a turma, estar 
inserido e socializando com os colegas. No 
Reabilita ele tem sessões de fonoaudiologia, 
psicopedagogia, psicologia, terapia 
ocupacional, arte terapia e educação física.

José Simões, marido de Francisca, 
também auxilia com a educação do filho, 
mesmo diante do tratamento. Em poucas 
palavras ele relatou os avanços que já 
conquistou no tratamento do Reabilita 
Sousa. “Já consigo andar, dar alguns 
passos. A fonoaudióloga está trabalhando 
com a leitura. A questão da respiração já 
melhorou. Faço um tratamento para melhor 
a fala, com uma rolha que a fonoaudióloga 
indica, é muito bom pra mim”, afirmou.

Francisca é símbolo de força da mulher, 
sertaneja, nordestina. “E assim vamos, na 
limitação de cada um, tocando as coisas da 
vida”, pontua.

O Centro de Reabilitação foi projetado para atender pessoas com 
os mais diversos tipos de deficiência, sem que precisem se deslocar 
para Campina Grande ou João Pessoa, em busca de diagnóstico e 
tratamento adequado. São 4.000m² de área, com espaços de atenção 
ambulatorial especializada em reabilitação, atendendo usuários 
encaminhados pela rede básica de saúde, por hospitais e também os 

que chegam por conta própria.

A unidade possui equipe médica com especialidades em clínica 
geral, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 
psiquiatria e pediatria. Além de um grupo de trabalho 
multiprofissional composto por arteterapeuta, assistente social, 
educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, psicopedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Estrutura
FRANCISCA GRACINETE 
RODRIGUES com o marido 
José Simões de Souza: “Vejo 
um carisma muito grande de 
cada profissional. A gente vê 
que não é pelo dinheiro. O 
carisma e a preocupação que 
eles têm com os pacientes são 
grandiosos”
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Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, 
em Ponta Porã (MS), obteve destaque ao atingir as 
principais metas e demonstrar indicadores positivos 
nos primeiros 100 dias de nova gestão. Entre os 
meses de abril e junho deste ano, foram registradas 
2.145 internações nas Clínicas Médica, Ortopédica, 
Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica e UTI Adulto. Em 
um comparativo realizado com o mesmo período de 
2018, houve aumento de aproximadamente 50%. 
Nos três primeiros meses, sob administração do 
Instituto Acqua, foram contabilizadas 513 cirurgias 
de médio e pequeno porte, destas, 260 foram eletivas 
das especialidades ginecológicas, urológicas, hérnia 
e vesícula. Em relação à gestão anterior, houve 
aumento de 198%, quando apenas 87 cirurgias 
eletivas foram realizadas no mesmo período.

A unidade é gerenciada desde 29 de março pelo 
Instituto Acqua junto à Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e obteve melhorias na produção com 
a ampliação dos atendimentos e oferta de exames. 
No período, os atendimentos mais que dobraram: 
foram realizados mais de 60 mil procedimentos 
ambulatoriais.

Em 100 dias, 
Hospital 
Regional de 
Ponta Porã (MS)
ultrapassa 
metas
Sob gestão do Instituto Acqua em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do 
Sul, unidade aumentou 198% o número de cirurgias 
eletivas e procedimentos

Por Camila Kaveski

O

O diretor-geral da unidade, Demetrius do Lago 
Pareja, ressalta que o hospital conseguiu atingir 
as principais metas, por meio do investimento em 
equipamentos e capacitações. “Nós tivemos a grata 
satisfação de logo nos primeiros 100 dias, sob a 
gestão do Instituto Acqua, colocarmos a unidade 
em pleno funcionamento. Conseguimos atingir 
as principais metas de internação, procedimentos 
ambulatoriais, cirurgias de modo geral e eletivas, 
até excedemos as nossas metas. Isso demonstra que 
a gestão é bastante eficiente e efetiva”, conclui.

Para Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto 
Acqua, a evolução do trabalho integra a política 
de gestão da instituição proposta ao Governo. 
“Podemos dizer que estamos disponibilizando 
todo o potencial que a unidade tem a oferecer para 
a população. Se mantivermos esse quantitativo 
nós poderemos melhorar ainda mais a qualidade 
e otimizar nossos serviços. É o compromisso que 
assumimos com o Governo e vamos tornar o 
Hospital de Ponta Porã cada vez mais um espaço de 
acolhimento e excelência”, afirma.

Dentre as ações que tiveram destaque com a nova 
gestão, estão a reabilitação das salas cirúrgicas, leitos 
de UTI, aquisição de equipamentos e ampliação da 
oferta de exames, o que possibilitou a melhoria na 
assistência à população com rapidez e eficácia.

Jéssica Ferreira Cabanas, 19 anos, ficou 
internada na UTI e se recuperou de três paradas 
cardiorrespiratórias. Ela se emocionou ao contar os 
dias que passou internada e o quanto a equipe foi 
importante na sua recuperação. “Voltei à vida. Parei 
de respirar três vezes e os profissionais agiram de 
maneira rápida, eficaz e me proporcionaram viver 
de novo. Só tenho que agradecer por todo cuidado 
e carinho da equipe de enfermeiros, técnicos e 
médicos que contribuíram para minha completa 
recuperação”, contou.

REATIVAÇÃO DE LEITOS DA UTI

Logo nos primeiros quinze dias de gestão 
Acqua, a unidade recebeu investimento para novos 
equipamentos para diversos setores e reforma para 
a recuperação do telhado. A medida efetivou a 
reabertura dos leitos da UTI, que estavam paralisados 
pela administração anterior, o que possibilitou 
novas internações. No período de março a junho 
de 2019, foram internados aproximadamente 148 
pacientes. O coordenador de enfermagem da UTI, 
Cássio Humberto Rocha, explica que atualmente 
os leitos estão equipados conforme preconiza a 
resolução da Anvisa RDC7 e houve um aumento na 
taxa de ocupação.

“Ficamos mais de um ano com um dos leitos 
parados por falta de manutenção. Logo após 
assumir a gestão do hospital, conseguimos reativar 
os leitos. Com isso, aumentamos a taxa de ocupação 
da UTI, diminuindo a fila de espera. A renovação 
dos equipamentos também integra o cumprimento 
das normas da RDC7, temos equipamentos de 
ventilação e monitorização de excelente qualidade”, 
ressalta.

A unidade de Terapia Intensiva do Hospital 
Regional de Ponta Porã conta com 20 técnicos 
de enfermagem, cinco enfermeiros, cinco 
fisioterapeutas, 11 médicos intensivistas e quatro 
profissionais de higienização.

NOVAS ESPECIALIDADES

Na área de imagem são oferecidos exames 
de Raio-X, Tomografia Computadorizada, 
Ultrassonografia e Eletrocardiograma, além de 
exames laboratoriais. Os exames de endoscopia, 
colonoscopia e ultrassonografia com doppler 
vascular foram incluídos após a gestão do Acqua. 
Os procedimentos são realizados com aparelhos 
de alta tecnologia assistidos por uma equipe 
multiprofissional de médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem.

A oferta da especialidade de cirurgia vascular 
foi incluída recentemente e também é inédita na 
unidade. São realizadas cirurgias vasculares para 
tratamento de úlceras diabéticas, varizes e úlceras 
varicosas.

Maria José Lopes Ferreira, 44 anos, aguardava 
a especialidade no hospital. Ela elogiou a iniciativa. 
“Enfrento problemas com úlceras varicosas. Estava 
fazendo tratamento em outro município, pois em 
Ponta Porã não tinha. Agora que chegou no Hospital 
Regional, será muito fácil fazer o procedimento. 
Fico feliz por ser uma das primeiras a ser operada. 
Estou sendo muito bem atendida, logo na primeira 
consulta o médico foi bem atencioso”, comentou.

ESTRUTURA

O hospital atende a população de mais de 200 
mil habitantes dos oito municípios da região sul do 
estado e conta com 107 leitos, 29 destinados a Clínica 
Cirúrgica e Ortopédica, 20 para a maternidade, 16 
leitos na Clínica Pediátrica e 32 na Clínica Médica. 
O Hospital Regional de Ponta Porã também possui 
10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em 
média, 130 pacientes passam, por dia, no Pronto 
Socorro, que oferece atendimento de baixa e média 
complexidade em regime de livre demanda ou 
referenciada.

SAÚDE

ENTRE ABRIL E JUNHO DESTE ANO, 
foram registradas 2.145 internações nas 
Clínicas Médica, Ortopédica, Cirúrgica, 

Obstétrica, Pediátrica e UTI Adulto
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administração da unidade, o 
Instituto Acqua já promoveu 
capacitações e realizou mais de 80 
cirurgias oftalmológicas. O hospital 
oferece atendimentos em Cirurgia 
Geral, Ortopedia, Ginecologia, 
Otorrinolaringologia, Urologia, 
Vascular e Oftalmologia. Além 
disso, a unidade oferta exames 
de ultrassonografia, radiografia, 
eletrocardiograma, endoscopia e 
colonoscopia.

A Organização Social que fazia 
a gestão do hospital anunciou o 
rompimento de todos os projetos 
que desempenha no País, incluindo 
a gestão no Hospital de Cirurgias 
de Dourados. Com isso, o Instituto 
Acqua assumiu a unidade em 
caráter emergencial, para atuar no 
prazo de 180 dias. O HRCGD foi 

inaugurado em dezembro de 2015.

REFERÊNCIA

Modelo em cirurgias 
oftalmológicas, o hospital 
oferta mensalmente cirurgias de 
cataratas, pterígio e pretende 
ampliar as especialidades. “Hoje 
somos o hospital da região 
sul do estado que mais realiza 
procedimentos oftalmológicos pelo 
SUS. Todos os meses realizamos 
por volta de 200 atendimentos 
ambulatoriais e 70 cirurgias 
oftalmológicas, incluindo catarata 
e pterígio. Temos um projeto para 
ampliarmos a especialidade, para 
realizarmos outras cirurgias de 
maior complexidade como a de 
retina”, explicou o diretor-técnico 
do hospital, Diego Romeiro.

Instituto Acqua, por meio de 
parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) do Mato Grosso do 
Sul, assumiu gestão do Hospital 
Regional de Cirurgias da Grande 
Dourados (HRCGD) em 12 de 
junho. A unidade é referência para 
33 municípios.

A proposta do Instituto 
Acqua junto à SES é aprimorar 
o atendimento à população por 
meio de metas. Dessa forma, 
o novo modelo de gestão vai 
ser implementado em curto 
período. “O Hospital Regional de 
Cirurgias da Grande Dourados é 
um importante equipamento que 
merece uma gestão comprometida 
com o avanço. Nossa política 
administrativa, já presente há 

20 anos em várias áreas, será 
implementada para tornar a 
unidade de saúde um espaço de 
confiabilidade e eficiência. E o 
trabalho já começa com metas 
elaboradas e capacitações de 
funcionários”, pontua o diretor-
presidente do Instituto Acqua, 
Samir Siviero.

O hospital faz parte da 
estratégia de regionalização 
da saúde estadual, que tem o 
objetivo de oferecer melhor 
acesso aos moradores do interior. 
“Além de aproximar a saúde dos 
cidadãos, a regionalização faz 
com que os hospitais e unidades 
de urgência dos grandes centros, 
principalmente Campo Grande, 
sejam desafogados”, explica o 

O atendimento é um dos 
pontos altos. “Estava com muita 
dificuldade para enxergar e operei 
de catarata bilateral, me surpreendi 
com o atendimento. A equipe é 
muito simpática e humanizada. 
Tudo correu bem com minha 
cirurgia, os médicos e enfermeiros 
foram bem atenciosos”, comentou 
Tomázia Brites, 71 anos.

Cinésio Silveira, 69 anos, 
também voltou a enxergar após a 
cirurgia de catarata. “Estou muito 
agradecido, pois voltei a enxergar, 
como minha catarata estava 
muito avançada, achei que ficaria 
cego para sempre. Agradeço a 
todos da equipe pelo excelente 
atendimento, estou realizado com 
a minha nova visão”, contou.

secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Resende.

Com 32 leitos, a unidade realiza 
média de 208 cirurgias mensais 
em diversas especialidades, tem 
corpo clínico com 50 médicos e 
mais 60 funcionários, incluindo 
nutricionista, assistente social, 
equipe de enfermagem e setor 
administrativo. O hospital foi 
criado com o objetivo de realizar 
demandas de baixa e média 
complexidade, para reduzir a fila 
de espera por esses procedimentos. 
As cirurgias ortopédicas feitas no 
Regional da Grande Dourados 
evitam que os pacientes tenham 
que se deslocar para Campo 
Grande.

Em menos de um mês na 

Acqua assume 
Hospital Regional 
de Cirurgias de 
Dourados (MS)
Unidade é referência para 33 municípios; Acqua e Secretaria de Estado da Saúde 
determinam metas de produção e melhor qualidade no atendimento

Por Camila Kaveski e Bruno Bocchini

O
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Instituto Acqua é o novo gestor do 
Hospital de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, de João Pessoa (PB), a 
partir de contrato firmado em 2 de julho. No 
estado, o Acqua já atua em quatro municípios, 
sendo responsável pela administração das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
de Princesa Isabel, Santa Rita e Guarabira, 
e pelo Reabilita, o Centro Especializado em 
Reabilitação, em Sousa.

O Secretário de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, lembrou que o contrato será 
permanentemente avaliado no cumprimento 
de suas metas e qualidade do serviço pela 
Secretaria de Saúde, Controladoria Geral 

do Estado e pelos órgãos de controle. A 
escolha pelo Instituto Acqua obedece aos 
critérios adotados pelo Governo, a partir 
de abril de 2019, que atendem a um Termo 
de Ajustamento de Conduta assinado junto 
aos Ministérios Públicos. Com 11 mil 
funcionários diretos e indiretos, o Acqua é 
reconhecido pelos gestores públicos por atuar 
em 23 unidades de saúde (com o Hospital de 
Trauma será a 24ª unidade) e gerenciar 1.267 
leitos (com a nova unidade o número de leitos 
chega a 1.598).

Para Samir Siviero, diretor-presidente 
do Instituto Acqua, o trabalho que será 
implantado no Hospital de Trauma seguirá 

Acqua passa 
a administrar 
Hospital de 
Trauma de
João Pessoa (PB)

Com média de 7 mil atendimentos mensais, hospital tem mais de 2 mil profissionais e 331 leitos; 
esta é a 24ª unidade de saúde que o Acqua administra no País

Por Bruno Bocchini

o modelo aplicado pela instituição em outros 
complexos hospitalares que tiveram êxito. 
“O Acqua tem a experiência em avaliar 
as unidades de saúde, compreender os 
problemas e encontrar soluções modernas, 
eficientes e que valorizem os profissionais e 
os pacientes. O trabalho de gestão realizado 
por nós é visto pelos governos com muita 
credibilidade. Administramos, dentre 
outros, um dos maiores hospitais de alta 
complexidade do Maranhão. Vamos atuar, 
junto ao Governo da Paraíba, para que os 
resultados apareçam. A humanização do 
atendimento também é uma de nossas ações 
mais reconhecidas”, avalia.

O Hospital de Trauma de João Pessoa é 
referência em diversas especialidades. Atende 
emergência e urgência, vítimas de trauma 
(acidentes e desastres), violências (física e 
sexual), queimaduras e doenças clínicas 
em suas fases agudas (AVC e hemorragias 
digestivas). A equipe é composta por mais de 
dois mil profissionais, sendo 438 médicos, 365 
enfermeiros e 354 técnicos de enfermagem.

A unidade também conta com mais de 
20 especialidades e possui 331 leitos, sendo 
35 de UTI. Atende a população da Grande 
João Pessoa e municípios adjacentes, além de 
estados circunvizinhos. São cerca de sete mil 
atendimentos mensais.

SAÚDE

O
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SAÚDE

EXPERIÊNCIA INOVADORA TREINAMENTO MOTIVACIONAL

ENCONTRO DE 
HUMANIZAÇÃO

INICIATIVA
No período de 25 a 27 de junho, profissionais da Maternidade Nossa Senhora da Penha, em 

São Luís (MA), participaram de treinamento técnico com objetivo de obter o selo de qualidade 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) conferido pelo Ministério da Saúde às unidades 
que cumprem os dez passos para o sucesso do aleitamento materno. A maternidade é gerenciada 
pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança foi instituída pelo Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) e Organização Mundial de Saúde (OMS). Para receber a certificação, 
a maternidade deve respeitar critérios, como o cuidado respeitoso e humanizado à mulher 
durante o pré-parto, parto e o pós-parto, garantir livre acesso à mãe e ao pai e permanência 
deles junto ao recém-nascido internado, durante 24 horas, e cumprir a Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL).

Profissionais do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, em São 
Luís (MA), participaram em 3 de julho de treinamento motivacional. 
Três palestras fizeram parte da programação que contou com 
dinâmicas e troca de experiências. Iniciativa integra política de gestão 
implementada pelo Instituto Acqua de valorização profissional de 
funcionários e colaboradores que atuam nas unidades sob gestão 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

Natália Martins, supervisora de Recursos Humanos do Hospital 
Dr. Juvêncio Mattos, avaliou o treinamento como positivo. “Esse 
olhar que o Acqua está dando com toda a parte emocional e mental 
do funcionário é importante para que possamos melhorar nosso no 
dia a dia na unidade com os funcionários e, principalmente, com 
o paciente. Ao final do treinamento saímos bastante motivados”, 
pontuou.

Os temas das três palestras abordadas no treinamento foram 
direcionados ao autoconhecimento e superação.

PROGRAMAÇÃO contou com dinâmicas e troca de experiências 
que valorizaram profissionaisMARIA MARGARIDA, gerente-administrativa da MACMA, durante 

Congresso Brasileiro de Auditoria em Saúde

EVENTO também reforçou 
como deve ser a abordagem 
do profissional de saúde ao 
acolher uma pessoa que se 
reconhece em diversidade 
sexual

No Hospital Dr. Carlos Macieira 
(HCM), equipamento de saúde gerenciado 
pelo Instituto Acqua e Secretaria de Estado 
da Saúde no Maranhão, em São Luís, 
profissionais da recepção, maqueiros, 
escriturários e telefonistas participaram em 
17 de julho do I Encontro de Humanização, 
Prevenção e Promoção de Saúde no 
Ambiente Hospitalar.

Durante o encontro foram abordados 
temas sobre relacionamentos interpessoais, 
formas de identificação do usuário pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente e pelo 
Serviço de Controle Hospitalar, além das 
especificidades e objetivos da atuação da 
Comissão de Humanização dentro da 
unidade de saúde.

O evento também reforçou como deve 
ser a abordagem do profissional de saúde 
ao acolher uma pessoa que se reconhece em 
diversidade sexual. O diretor-administrativo 
do HCM, Otávio Ferreira, lembrou que 
não permite a continuidade de práticas 
de racismo. “Sabemos que muitas pessoas 
ainda têm práticas preconceituosas por 
desinformação. Desse modo, nosso papel é 
acolher a todos com igualdade e respeito”, 
pontuou.

Em casos de denúncias sobre maus tratos 
às pessoas LGBT, a ouvidoria do hospital é 
um suporte para notificações e também o 
Disque 100.

A Maternidade de Alta Complexidade do 
Maranhão (MACMA), em São Luís, atingiu em 
julho a meta de digitalizar 4 mil prontuários e 
176.912 folhas em um ano. O projeto de autoria 
da gestão administrativa da unidade será referência 
para hospitais e maternidades do estado. Com os 
prontuários digitalizados é possível consultar data 
de entrada da paciente, ano e tempo de permanência 
na unidade de forma rápida, bem como outras 
informações do atendimento. O projeto foi 
aprovado e apresentado no Congresso Brasileiro 
de Auditoria em Saúde que ocorreu de 23 a 26 de 
julho, em Fortaleza, no Ceará. A maternidade é 
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em 2018, foram digitalizados 1.369 prontuários 

e 69.593 folhas de prontuários. Este ano de janeiro a 
julho foram digitalizados 2.631 prontuários médicos 
107.319 folhas. O projeto de digitalização se expandiu 
em abril deste ano com a unifi cação de prontuários. 
“Estamos buscando formas e estratégias para 
modernizar e melhorar a qualidade dos serviços. Foi 
pensando nisso que ao acompanhar o SAME [Serviço 
de Arquivamento Médico] e perceber o aumento 
de papéis, e o espaço físico sendo o mesmo, que 
desenvolvi o projeto. Quando se cataloga, temos a 
fidelidade nos documentos e ao digitalizar é possível 
ter o prontuário tanto físico como de forma on line. 
Além disso, estamos seguindo o que determina as 
portarias contabilizando prontuários e folhas”, 
explicou a gerente-administrativa da MACMA, 
Maria Margarida de Carvalho Neta.
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CONGRESSO INTERNACIONAL
DE ENFERMAGEM

CASA DE APOIO NINAR (MA) COMEMORA DOIS ANOS

Profissionais de enfermagem 
que atuam em hospitais e 
maternidades gerenciadas pelo 
Instituto Acqua em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
do Maranhão (SES) participam 
do 1° Congresso Internacional 
de Enfermagem em Terapia 
Intensiva (CIETI). O evento, que 
teve abertura em 19 de junho, 
em São Luís, teve objetivo de 
promover a integração entre os 
enfermeiros da Terapia Intensiva 
do Brasil e do mundo por meio 
de intercâmbio. O Congresso 
foi promovido pela Associação 
Brasileira de Enfermagem e 
Terapia Intensiva (ABENTI). 

As equipes do Acqua que 
atuam no Hospital Dr. Carlos 
Macieira (HCM), Maternidade 
de Alta Complexidade do 
Maranhão (MACMA), Hospital 
Dr. Juvêncio Mattos, todas 

A Casa de Apoio Ninar, equipamento de saúde gerenciado pelo Instituto Acqua e Secretaria de Estado 
da Saúde do Maranhão (SES), em São Luís, completou dois anos em 4 de julho. A data foi comemorada 
com programação especial para as crianças e familiares atendidos, servidores da unidade, e contou com 
a presença do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Na área de convivência da Casa de Apoio, uma estrutura de parque com escorregador, pula-pula, um 
bolo comemorativo, receitas preparadas pela equipe da Cozinha Amiga, doces e salgados para as crianças 
integraram a tarde de diversão com a participação de palhaços convidados. A história de construção do 
trabalho desenvolvido ao longo de dois anos na unidade foi rememorada pela coordenadora de projetos 
e neuropediatra, Patrícia Sousa.

“Mudamos a maneira de ver o tratamento de crianças com distúrbio de desenvolvimento e 
neuropsicomotor no Maranhão. Vamos além da doença, sabendo que a pessoa existe, e nós vamos 
conseguir fazer mais e mais”, afirmou.

O espaço oferece acolhimento e assistência especializada às crianças com problemas de 
neurodesenvolvimento e suas famílias.

unidades em São Luís, além da 
Maternidade Humberto Coutinho, 
em Colinas, Hospital Regional de 
Balsas, Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês, e Hospital 
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, 
trocaram experiências com 
enfermeiros intensivistas, docentes, 
enfermeiros assistenciais, residentes 
e técnicos de enfermagem.

Para a diretora-executiva do 
Instituto Acqua, Paula Assis, 
o congresso foi de encontro 
à política de gestão com as 
quais a instituição está à frente. 
“Incentivamos o processo de 
aprendizagem, a integração e 
pautamos nossos profissionais 
para que atendam cada paciente 
com respeito, profissionalismo, 
atenção e responsabilidade. O 
Acqua mantém empenho na 
humanização”, define.

ENCONTRO DE FARMÁCIA

”A direção 
executiva do 

instituto sentiu 
a necessidade de 

valorizar estes 
profissionais 

O Hospital Dr. Carlos 
Macieira (HCM), em São Luís 
(MA), reuniu em 19 de junho 
farmacêuticos, auxiliares de 
farmácia e encarregados de 
almoxarifado que atuam em 
unidades de saúde gerenciadas 
pelo Instituto Acqua e Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) durante 
realização do I Encontro de 
Farmácia promovido pelo Acqua. 
Participaram do evento 80 
profissionais. 

Com o tema “Humanização e 
Gestão dos Serviços de Farmácia”, 
o evento abordou palestras 
direcionadas para a qualificação 
dos profissionais farmacêuticos, 
como falou o supervisor de 

Farmácia do Acqua, Raimundo 
Wellington Santos Araújo.

“A direção executiva do 
instituto sentiu a necessidade de 
valorizar estes profissionais e 
qualificar ainda mais o serviço 
de farmácia. Organizamos junto 
com os palestrantes convidados 
temáticas que pudessem contribuir 
com o conhecimento tanto 
dos farmacêuticos quanto dos 
auxiliares de farmácia”, explicou.

O I Encontro de Farmácia é uma 
política de gestão Acqua que integra 
as equipes e apoia capacitações que 
colaboram para a construção de 
atendimentos eficientes e próximos 
da população.

HOMENAGEM
Dezenas de famílias atendidas 

pela Casa de Apoio Ninar, em São 
Luís (MA), compareceram à sessão 
solene da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, em 3 de julho, realizada 
no plenário Nagib Haickel 
do palácio Manuel Beckman. 
Na ocasião, a neuropediatra e 
idealizadora dos projetos da Casa 
de Apoio Ninar, Patrícia Sousa, 
recebeu das mãos do presidente 
da casa legislativa, o deputado 
Othelino Neto, a medalha do 
mérito legislativo “Manuel 
Beckman”, pelos serviços prestados 
à população maranhense.

A medalha é a maior honraria 
concedida pelo poder legislativo 

do estado. Na solenidade, a 
neuropediatra Patrícia Sousa 
emocionou-se ao relembrar o 
motivo que a fez elaborar a 
mudança no atendimento às 
famílias de crianças com problemas 
de neurodesenvolvimento. “No 
momento em que fui convidada para 
assumir o ambulatório, me deparei 
com algo diferente e que me chocou 
profundamente: o esquecimento de 
quem estava ali doente por não 
poder viver a sua maternidade, não 
sonhar e exercer o direito de viver 
com o filho no colo. Mais do que 
colocar os pacientes (as crianças) 
no colo, eu queria colocar as mães, 
porque é o direito delas”, falou.

ESTRUTURA COM 
ESCORREGADOR, 
pula-pula, um bolo 
comemorativo, doces e 
salgados para as crianças 
integraram a tarde de 
diversão

DRA. PATRÍCIA SOUSA recebeu a 
medalha Manuel Beckman

ACQUA LEVOU EQUIPE do Maranhão para 
capacitação sobre Terapia Intensiva 

EVENTO abordou palestras 
direcionadas para a qualificação dos 

profissionais farmacêuticos
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Para ampliar a conscientização 
sobre a importância da doação de 
leite humano e incentivar a prática 
entre as mães que amamentam, o 
Instituto Acqua lança campanha 
permanente nas unidades de saúde 
que gerencia no Maranhão em 
parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). 

O Brasil tem a maior rede de 
bancos de leite do mundo, com 225 
unidades de acordo com o Ministério 
da Saúde. Apesar da estrutura, o 
número de doações ainda é baixo, e 

consegue suprir cerca de 55% 
da demanda 

para os 

Acqua lança campanha permanente de 
incentivo à doação de leite materno Modelo nacional

Materiais incentivam e orientam pacientes das unidades de saúde gerenciadas pelo Instituto Acqua e 
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES)

Por Michelly Cyrillo

Serviço de saúde implantado pelo Acqua em unidades prisionais em Franco da Rocha (SP) foi 
selecionado entre os 500 projetos mais bem-sucedidos do País 

Por Michelly Cyrillo
recém-nascidos prematuros e de 
baixo peso internados em UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) 
neonatais do País.

No Maranhão, um dos quatro 
bancos de leite humano da rede 
estadual está na Maternidade de 
Alta de Complexidade do Maranhão 
(MACMA), que é gerenciada pelo 
Acqua. De janeiro a junho deste ano, 
740 bebês receberam leite materno 
doado na maternidade. Esta unidade 
recebe em média a doação de 80 litros 
de leite materno por mês. “Temos 
um trabalho constante de incentivo à 
doação, já que não podemos deixar 
abaixar o estoque. Geralmente o que 
recebemos é o suficiente para dar aos 

prematuros da MACMA, porém, 
disponibilizamos para outros 

hospitais que tem UTI 
neonatal também”, 

afirmou a 
coordenadora 

do Banco 
de Leite 

O trabalho desenvolvido pela equipe de saúde 
do Instituo Acqua em cinco unidades prisionais 
em Franco da Rocha (SP) foi apresentado em 
julho no 35º Congresso Nacional das Secretarias 
de Saúde dos Municípios, em Brasília (DF). Os 
dados entre 2014 e 2018 demonstram avanços 
aos cuidados da saúde das pessoas privadas de 
liberdade.

Intitulado ‘Democratização da saúde: 
direitos e avanços da saúde no sistema 
prisional’, o projeto esteve entre os 500 mais 
bem-sucedidos em território nacional e foi 
apresentado na 16ª Mostra Brasil - Aqui tem 
SUS, que ocorreu durante o congresso.

O Acqua gerencia o Serviço de Atendimento 
em Atenção Básica em Saúde dentro das 
penitenciárias I, II, III, CPP (Centro de 
Progressão Penitenciária) e CDP (Centro de 
Detenção Provisória) desde 2015. O objetivo 
do atendimento é a melhoria da qualidade de 
vida e reintegração social. A iniciativa atua com 
atenção básica e oferece atendimentos diários 
nas áreas médica, odontológica e enfermagem. 
O foco é também na prevenção de doenças, 
dispondo de atendimentos de saúde física, 
mental e saúde à mulher privada de liberdade. 

O estudo utilizou como referência dados de 
2014, período no qual antecedia a implantação 
do serviço de saúde pelo Acqua e não havia 
assistência médica ambulatorial adequada. 
Por isso, em 2014 a média/ano realizada foi 
de 147 consultas médicas, 14.786 consultas 
de enfermagem e 111.665 procedimentos de 
enfermagem. Já no primeiro ano do projeto 
(2015) ocorreram 15.110 consultas médicas, 
38.790 consultas de enfermagem e 218.435 
procedimentos de enfermagem. 

“Os gestores não sabem como é a gestão em 

saúde para a população privada de liberdade e 
por isso sempre há interesse em compreender o 
que fazemos e como desenvolvemos o trabalho 
dentro das penitenciárias. Acredito que a 
importância de ter um trabalho de experiências 
exitosas nomeado para participar da principal 
premiação em saúde do Brasil é propagar um 
serviço importante, que é necessário e agrega na 
reabilitação do privado de liberdade”, explicou 
Letícia Miranda, coordenadora-administrativa 
do Instituto Acqua em Franco da Rocha.

Ações voltadas para a saúde da mulher, 
como aplicações de contraceptivos injetáveis, 
busca ativa de DST/AIDS, pré-natal além de 
consultas médicas e de enfermagem integram 
o projeto. A saúde bucal também é direcionada 
com as consultas odontológicas e orientações à 
saúde bucal.

As doenças como tuberculose têm atenção 
especial com campanhas de busca ativa 
e orientação, coletas de baciloscopias e 
casos diagnosticados e tratados. Diabetes e 
hipertensão também contam com ações para 
diagnósticos, acompanhamento, consultas e 
orientações.

O estudo reforçou ainda que em quatro anos 
do projeto, 100% da população carcerária 
teve acesso à saúde no município de Franco 
da Rocha. E que até o final de 2018, o total 
de atendimentos foram de 70.498 consultas 
médicas, 63.727 consultas odontológicas, 
180.555 consultas de enfermeiros e 827.080 
procedimentos de enfermagem.

“Com o acesso à saúde as condições vividas 
dentro das unidades prisionais influenciaram na 
melhoria do estado físico, que indicam maiores 
oportunidades e facilitação na reintegração 
social”, afirmou Letícia.

Humano da MACMA, Irenildes 
Rodrigues.

Virlany de Sousa Matias, 36 anos, 
estava com gravidez de risco devido 
à pressão alta e teve que realizar o 
parto com 29 semanas. A filha Ayla 
permanece internada, mas teve que 
receber doação de leite. “Como ela 
nasceu prematura o leite demorou 
para descer. Quando a minha filha 
estava precisando outras mães 
ajudaram, então agora também 
ajudo”, conta. 

DISSEMINAR INFORMAÇÃO

O Acqua disponibilizou artes 
digitais, cartazes, faixas, banners 
e folders para serem distribuídos 
nas unidades que gerencia para 
sensibilizar as mamães a doarem 
leite materno. Alguns materiais 
incentivam também a doação 
de frascos de vidros com tampa 
plástica que servem para armazenar 
o leite. No material de divulgação 
há dicas sobre a higiene pessoal da 
mamãe antes da coleta, como lavar 
as mãos e os braços até o cotovelo 
com sabão e água em abundância, 
prender os cabelos com uma touca 
ou lenço, cobrir o nariz e boca com 
uma máscara ou fralda e desprezar 
as primeiras gotas do líquido.

Para ser uma doadora, é 
necessário ser mulher saudável, 
apresentar bons resultados nos 
exames de pré-natal e não 
estar tomando medicamento 
incompatível com a 
amamentação e a doação. 
Além disso, a mãe deve saber 
que o leite doado não fará 
falta para seu bebê. Quem 
tem interesse pode entrar em 
contato pelo telefone (98) 
3245-3457 ou 3245-2757.
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22ª edição da Feira Vegana do ABC, que aconteceu 
em 9 de junho no Parque Celso Daniel, em Santo 

André (SP), reuniu 6 mil pessoas. Em comemoração ao Mês 
do Meio Ambiente, o evento somou pequenos produtores 
e a comunidade regional do ABC Paulista para estimular 
a economia criativa, hábitos saudáveis e o contato com 
produtos livres de ingredientes de origem animal. Bocato e 
Banda tocaram jazz.

A programação da Feira Vegana do ABC também 
contemplou aula aberta de yoga com a professora Andrea 
Moll. “É a primeira vez que faço essa aula aberta. Adorei 
aprender técnicas de meditação como o Pranayama”, contou 
Henrique Bertolli, 33 anos, morador de Santo André.

Integrados à natureza, produtores comercializaram 
diversas opções de produtos, com destaque para 
hambúrgueres, conservas artesanais, pasteis, bolos, além 
de sucos naturais e cervejas artesanais. Itens de saboaria, 
cosméticos, acessórios têxteis, acessórios para o lar e biojoias 
também fizeram parte da cartela de expositores.

“Adorei tudo. Desde a gastronomia até o show. Acho 
que deveria ter a Feira Vegana todo mês aqui no Parque. 
Já frequentei outros eventos do Acqua e adoro. Aproveite 
para trazer minha família, que também amou estar aqui”, 
pontuou Juliana Monteiro, 37 anos, moradora de São 
Bernardo do Campo.

Com objetivo de descentralizar temáticas que envolvem produções de filmes e fotografia, o 
Instituto Acqua lançou o Clube do Audiovisual em sua sede, que é Ponto de Cultura em Santo André 
(SP). A proposta é convidar um palestrante por mês para ressaltar assuntos junto à comunidade. 

Na edição de estreia, o profissional Alex Moletta, que foi professor do Instituto Acqua, apresentou 
os caminhos da produção de vídeo para a internet, além de falar sobre a iniciativa Comunidade 
Revela, com a qual despertou o olhar de comunidades de baixa renda para observarem o próprio 
bairro. A 2ª edição do Clube do Audiovisual contou com a presença do fotojornalista e artista Nario 
Barbosa, que apresentou seus trabalhos com interferência fotográfica e debateu a imagem como arte 
em galerias. Cynthia Alario, sócia fundadora da Brazucah Produções, participou de bate-papo sob 
temática que aborda cinema, itinerância e sustentabilidade na 3ª edição. 

“Historicamente o Acqua mantém projetos voltados à sustentabilidade e, sem dúvida, o Clube 
do Audiovisual está em consonância com nossos ideais. É importante despertar junto à população 
os caminhos até chegar ao sustentável, mais ainda ofertar cultura”, pontua o diretor do Instituto 
Acqua, Ronaldo Querodia.

A 14ª edição do Bazar VilaMundo ABC 
reuniu expositores de diversos segmentos da 
economia criativa. O evento, iniciativa do 
Instituto Acqua com o portal Catraca Livre, 
ocorreu em 21 de julho na sede do Instituto, 
que é Ponto de Cultura em Santo André (SP). 
A atração musical foi de Miryan Lopes, que 
apresentou clássicos da música latina.

Com sucessos de Mercedes Sosa, La Negra, 
uma das principais cantoras latinas, Miryan 
Lopes também aproveitou para homenagear 
o mês dedicado à Mulher Negra Latina e 
Caribenha. “Essas canções são maravilhosas. 
O ritmo é quente. Não tem como ficar parada”, 
disse a visitante Solange Freitas, 61 anos.

Dentre os produtos, o público encontrou 
variedade de roupas femininas com as marcas 
Lebibi, Lindah, Menina Panda, entre outras. 
Os preços variavam de R$ 15 a R$ 180, 
com peças exclusivas. O evento também 
comercializou cosméticos, artigos de decoração 

A

Evento promovido pelo Instituto Acqua recebeu expositores de gastronomia, cosméticos, acessórios 
têxteis, artesanatos, aula de yoga, oficinas de jardinagem e música ao vivo de Bocato e Banda

Por Bruno Bocchini

BOCATO foi a grande atração musical do evento, que 
reuniu visitantes do ABC Paulista e mais de 35 expositores

Feira Vegana do ABC no Parque Celso Daniel 
em Santo André (SP) reúne 6 mil pessoas

ACQUA LANÇA CLUBE DO AUDIOVISUAL

Bazar VilaMundo ABC

CAMINHADA E OFICINA

Atividades ligadas ao meio ambiente também 
integraram a Feira Vegana do ABC. Com apoio 
da Code e Giramundo, a caminhada Ver o Verde 
reuniu mais de 40 participantes que conheceram 
várias espécies de árvores do Parque Celso 
Daniel com auxílio do engenheiro florestal 
Paolo Sartorelli, da Baobá Florestal. Oficinas de 
jardinagem completaram a programação com 
montagem de terrários, plantio de suculentas e 
criação de bola semente, além de trocas de mudas.

e gastronomia, como delícias árabes da Salsabil, 
opções veganas com a Veg to go food e os 
hambúrgueres do Cactus.  

“Gosto de comprar presentes no Bazar 
Vilamundo ABC porque tem grande variedade, 
peças autorais e preços ótimos. Venho quase 
toda edição e já pensando nos próximos 
aniversariantes”, disse Giulia Santos Almeida, 
26 anos.

FOTOJORNALISTA 
NARIO BARBOSA 
com participantes do 
Clube do Audiovisual: 
debate sobre imagem 
e arte

MIRYAN LOPES cantou grandes sucessos latinos
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VIDA EMPREENDEDORA

EMPREENDER
COM O VERDE

Ex-alunos do curso de jardinagem do Instituto Acqua investem em negócio com plantas e 
reaproveitamento de resíduos

Por Michelly Cyrillo

udar de carreira é sempre desafiador. 
Escolher uma nova área diante da infinidade de 
opções no mercado é ainda mais complicado. 
Porém, atuar com algo que considera ser além 
de um estilo de vida torna a transição mais 
natural. Empreender com o verde foi a escolha 
de dois ex-alunos do curso de jardinagem do 
Instituto Acqua.

Lumi Nathália Yada, 34 anos, formada 
em publicidade e propaganda, e Bruno 
Tonhetti Galasse, 32 anos, formado em 
comunicação mercadológica e pedagogia, 
mudaram as carreiras para empreender pela 
marca ‘Nós 2’. “Não estávamos felizes nos 
empregos e queríamos mudar para algo que 
acreditávamos ser mais que um estilo de vida. 
Conversamos bastante, estudamos diversas 
opções até perceber que poderíamos montar 
um negócio voltado a plantas, já que ambos 
são apaixonados pela natureza”, disse Bruno.

“Empreender com o verde tem sido uma 
opção de renda extra ou de um novo negócio 
a cada dia. As pessoas estão percebendo a 
importância da natureza próxima da nossa 
rotina. E por isso, tem aqueles que se interessam 
por lazer e os que visualizam uma fonte de 
renda. Fico feliz em ver este despertar pelas 
plantas”, enfatiza Carmen Bosso, professora 
do curso de jardinagem do Acqua.

M O casal participou de diversos cursos, além 
do curso de jardinagem oferecido pelo Acqua 
há um ano. “Neste curso tivemos a certeza e o 
embasamento profissional que precisávamos 
para trabalhar com isso. Foi como um divisor 
de águas. Nos sentimos seguros. A jardinagem 
é uma área acolhedora, e a professora Carmen 
é muito generosa e passa todo o conhecimento 
que tem”, lembra Lumi.

A ‘Nós 2’ começou com peças em macramê 
- técnica de tecer fios que não utiliza nenhum 
tipo de maquinaria ou ferramenta -, logo 
lançaram modelos para pendurar vasos com 
plantas. As suculentas e terrários tornaram-
se o ponto forte dos empreendedores, que 
sempre acrescentam algo no produto para ter 
um diferencial.

Desde o início de 2019 ambos também atuam 
na Floricultura Flor Exótica, que pertence à 
família de Lumi. “Percebemos que não somos 
concorrentes e sim complementamos com 
outra linha de produtos. Trabalhamos com 
peças mais decorativas, incluímos bordados, 
vasinho de concreto, lembrancinhas, entre 
outras coisas”, pontua Bruno.

“Foi difícil a decisão de mudança de 
carreira, ainda mais porque a renda muda 
completamente durante a transição de 

área. Mas com certeza foi a melhor decisão 
que tomamos. Hoje nos dedicamos a algo 
muito superior ao trabalho, nos dedicamos 
a um mundo mais verde, com mais vida 
e conseguimos passar isso aos clientes e 
amigos”, descreve Lumi.

Os empreendedores ainda dão consultorias 
em jardinagem. “O curso do Acqua nos 
deu a formação para atuar também nesse 
ramo. Adquirimos a confiança para dar as 
consultorias. É um curso tão completo, cheio 
de dicas da professora e troca de experiências 
entre os alunos, que conseguimos abrir o leque 
de opções”, afirma Lumi.

A ‘Nós 2’ cresce dia após dia, conquistando 
clientes em todo o Brasil e no exterior. 

“Ficamos felizes com a expansão porque 
hoje trabalhamos com algo que realmente 
acreditamos e transformamos a vida das 
pessoas. Além de atuar com muitos materiais 
reaproveitados, e transformamos o que era 
lixo em algo belo e com vida”, conta Bruno.

A marca tem o reaproveitamento de 
resíduos como ponto forte. São tecidos, 
linhas, vidros, rolhas, e tantos outros objetos 
que a dupla transforma em produtos. “Isso 
ajuda o planeta e também amplia um pouco 
o nosso lucro. Sempre antes de jogar no lixo 
pensamos: como podemos reaproveitar? 
E geralmente criamos uma linha que é bem 
aceita pelos clientes”, explica Lumi.

CASAL LUMI E BRUNO fundou a empresa Nós 2 a partir do curso de Jardinagem do Instituto Acqua
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O O JARDIM QUE
NÃO SE VÊ

Normalmente as coisas mais importantes são aquelas que não vemos. Na 
jardinagem isto também é uma verdade, pois as belas flores, folhagens, arbustos 

e árvores que enfeitam nossos jardins só existem devido à terra que lhes dá 
sustentação e nutrientes. No anseio de ver o jardim pronto, nos esquecemos deste 

item tão importante, onde nossas plantas vão crescer? Onde as raízes poderão tirar 
o máximo proveito de nutrientes e atingirem a plenitude de sua natureza? Por ser 

um assunto longo, vamos simplificar.

Existem vários tipos de solos, popularmente chamamos de terra, que são restos 
e fragmentos de rocha (areia) argila e matérias orgânicas. As proporções desta 

mistura é que determinam que tipo de solo teremos. Desse modo, hortaliças, flores 
anuais e mudas jovens devem ser plantadas com substrato (fofo) rico em matéria 
orgânica onde as raízes poderão se desenvolver facilmente, crescendo de maneira 
livre e satisfatória. Plantas maiores e arbustivas, mesmo que plantadas em vasos, 
devem ter sua terra um pouco mais densa, propiciando o crescimento das raízes e 
gerando fixação das mesmas. Agora, mudas maiores e plantas perenes (plantas de 
vida longa), árvores devem ter um tipo de terra que assegurem seu crescimento e 

estrutura suficiente para mantê-las firmes, solos mais densos e compactos.

Além disso, temos também o índice de potência de hidrogênio, o famoso “PH”, 
que determina o quanto a terra é acida alcalina ou neutra. Em média, o solo 

do Brasil situa-se em 4,5 de acidez, sendo que o ideal seria próximo ao neutro, 
entre 6,0 e 7,0. Devemos corrigir pelo menos duas vezes ao ano com calcário 
dolomítico, na proporção de 300g/m2 para tirarmos a acidez e assim ter um 

melhor aproveitamento dos adubos. Na dúvida, usar adubos orgânicos (humus, 
Bokashi), que são mais fácies de utilizar e oferecem menor risco ao meio ambiente. 
Da próxima vez que for plantar uma mudinha siga estas dicas. A natureza, como 

sempre, retribuirá com cores, aromas e sabores em sua melhor forma.

Edmilson Gianoni
Técnico em paisagismo do Instituto Acqua

Meu cultivo
OPINIÃO

O menino que aprendeu a voar
Wendell Gonçalves iniciou como Jovem Aprendiz no Instituto Acqua e conquistou promoções; 

agora ele sonha em cursar Recursos Humanos

Por Michelly Cyrillo

O primeiro emprego é sempre um enorme desafio. 
Há três anos e seis meses Wendell Vinícius Gonçalves, 
19 anos, iniciou como Jovem Aprendiz no escritório 
do Instituto Acqua, em Ribeirão Pires (SP). Passou por 
diversas experiências e hoje atua como assistente de 
Recursos Humanos na matriz do Instituto, em Santo 
André (SP). Seu sonho? Seguir carreira na área.

Carismático, prestativo, gentil e educado são 
adjetivos citados 
pelos colegas de 
trabalho que atuam 
diretamente com 
Wendell. É unânime: 
ele é o profissional mais 
querido e atencioso 
do escritório. Caçula 
entre as duas irmãs 
e um irmão, filho de 
pais separados, teve 
que ajudar desde cedo 
com as despesas da 
casa. Com apenas 15 
anos, ingressou no 
mercado de trabalho 
no setor da recepção 
do Acqua. “Ele 
anotava tudo para 
não esquecer. Sempre 
teve disposição para 
aprender e dava o 
melhor de si em cada 
função que executava. 
Continua ajudando 
a qualquer um, seja 
para carregar uma 
caixa, ou abrir a 
porta”, contou Mariza 
Labrada, coordenadora de projetos sustentáveis do 
Instituto.

Esse empenho moldou Wendell. Ele deixou a timidez 
de lado para se tornar um dos funcionários mais 
comunicativos. Com 16 anos, passou a atuar como 
Jovem Aprendiz na área de RH do escritório em Santo 
André. Aos 17, conseguiu ser efetivado como auxiliar 
e, aos 18 anos, conquistou outra promoção como 

assistente do mesmo departamento.

A cada cargo conquistado, novos desafios. O último, 
para ele, foi viajar de avião pela primeira vez. “A cada 
etapa dá um friozinho na barriga, porque são novas 
funções. Mas, com certeza a que deu mais emoção foi 
ir até uma unidade de saúde que assumimos fazer as 
contratações. Ir de avião foi o máximo e a experiência 
lá também, porque tínhamos um período curto de 

tempo para executar 
tudo. Adorei”, 
afirmou Wendell.

“O Wendell tem o 
perfil do funcionário 
que as empresas 
buscam. Ele é 
dedicado em tudo 
que faz, sempre busca 
aperfeiçoar, tem 
iniciativa, é prestativo, 
tem jogo de cintura”, 
disse Rosana Cardoso, 
coordenadora geral de 
Recursos Humanos 
do Instituto Acqua.

Com a voz doce, 
jeito de menino, 
brilho nos olhos e um 
sorriso que erradia 
por onde passa, 
Wendell é generoso 
e muito próximo da 
família. Seu maior 
sonho é comprar uma 
casa para viver com a 
mãe e os irmãos.

E entre as ambições 
profissionais, o principal objetivo é cursar graduação 
em Recursos Humanos. “Tudo o que sou devo à 
minha mãe e meus irmãos. O Acqua para mim é a 
extensão da minha família. E o que aprendi aqui 
com certeza ajudou a decidir a carreira que gostaria 
de seguir. Foram oportunidades que o Instituto 
me apresentou e que, sem querer, moldaram meu 
caminho profissional”, afirmou.
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OPINIÃO

VIVA FELIZ
TODOS OS DIAS

Manter bons hábitos está cada vez mais difícil em nossa rotina. O 
tempo passa e nos desconectamos de nosso corpo e essência. Sugiro 
algumas práticas simples, mas que mudam consideravelmente nossa 

forma de viver.

 Ao acordar, antes de levantar, espreguice-se com consciência de todo 
o corpo. Movimente os dedos das mãos e pés. Faça um suave movimento 

de negação com a cabeça. Inicie cinco respirações profundas, com as 
quais o ar entra e a barriga cresce, o ar sai e a barriga desce.

 Escolha com cuidado e atenção o primeiro líquido ou alimento que 
você vai ingerir no dia. Tome um chá natural morno para despertar o 

metabolismo. É uma atitude rápida, fácil, e de grande valor para a saúde. 
Coma alguma fruta que é mais agradável para você.

 Durante o dia, repita quantas vezes puder as cinco respirações 
profundas. Quando possível, desligue o smartphone por 15 minutos e 

sinta-se confortavelmente. Observe seu corpo respirando. Com a prática, 
aumente o tempo.

 Antes de dormir, desligue todos os aparelhos que puder, e volte 
a atenção para todo o corpo e respiração. São práticas simples que 

servirão como base para as mudanças maiores que deseja empreender. 
Ah, e agradeça, agradeça por cada momento, cada alimento, cada 

oportunidade. Viva feliz. Namastê.

Mais zen

Andrea Moll
Instrutora de yoga  do Instituto Acqua

MUSICOTERAPIA:
UM RESGATE À INFÂNCIA

Minha mãe sempre conta que durante a infância alguns vizinhos se reuniam em 
suas casas carregando violas, violões e cavaquinhos, pau e corda, e ficavam durante 
horas tocando e cantando modas e serestas, chorinhos e sambas. Eram momentos 
com os quais trabalhadores da indústria local, e das poucas roças e fazendas, se 

transformavam em artistas. Não havia uma bilheteria ou plateia refinada. Quem não 
tocava, dançava ou “balançava a criança”. Na época ninguém pensava em chamar 

essa prática tão comum de “terapia em grupo”. 

Diante desse quadro social, hoje em dia, a musicoterapia prevê reproduzir as 
sensações de alívio, prazer e de união que aconteciam nessas reuniões familiares. O 
poder da música em transformar o comportamento e a saúde já era conhecido por 
Aristóteles e Platão em Doutrina de ETHOS e está ligado ao pensamento filosófico 

grego sobre a influência dos modos e ritmos musicais no ser humano. Trata da relação 
onde a música tem elementos capazes de moldar o caráter, as sensações e reações. 

A música é uma ferramenta de recordações da nossa infância. A memória 
musical é preservada mesmo em casos graves de Alzheimer e a musicoterapia 

trata hiperatividade, déficit de atenção, estresse, depressão, ansiedade, distúrbios 
emocionais em geral, que desencadeiam distúrbios do sono, má alimentação e outros. 

Por isso, procure frequentar ambientes alegres, prestigie artistas da sua 
comunidade. Acesse um coral para compartilhar. Deixe a música tratar suas emoções. 
Evite canções tristes e melancólicas. Ouça algo dançante, dance e cante em seu quarto. 
Aplauda você, assim como aplaudiria um artista que admira muito. O amor vem pela 
admiração, então admire-se! Na musicoterapia a automedicação não é contraindicada. 

Com certeza você vai encontrar, por meio da música, um caminho para a felicidade.

Paola Fachinelli
Regente e professora de canto e coral do Instituto Acqua

Meu tom
OPINIÃO
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Recebemos certi�cação da Secretaria da Diversidade Cultural e Ministério 
da Cultura reconhecendo nossa sede de Santo André (SP) como iniciativa que 
desenvolve e articula atividades culturais junto à comunidade. Atendemos 
todos os requisitos estipulados na Lei Cultura Viva (13.018/2014). Disseminar 

movimentos artísticos e estimular a cidadania estão entre nossas ações.

Quer conhecer nossos projetos nessa área?
Acesse institutoacqua.org.br/acqua-cultura

Acqua também é
Ponto de Cultura!
Acqua também é

Ponto de Cultura!


