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D esenvolver várias atribuições está entre os desafios de qualquer 
gestão, especialmente quando falamos em saúde pública. A demanda de 

atendimento cresce exponencialmente e, diante das metas, o trabalho não 
para. Dentre os pilares administrativos do Instituto Acqua, frente a projetos em 

quatro estados do País, estão a eficiência, humanização e responsabilidade 
social, características que marcam a trajetória de 20 anos da instituição. 

Nos últimos meses, hospitais e maternidades do Maranhão, administradas pelo 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebraram 

aniversários revelando grandes conquistas em números, mas sobretudo 
obtendo retorno positivo da população. As unidades são modelos que 

comprovam o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde e reforçam 
a ideia de que bons atendimentos passam pelas mãos e conhecimentos de 

excelentes profissionais. 
A edição 47 de nossa revista Acqua mostra ações importantes realizadas 

no pioneiro Maranhão, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em cada 
iniciativa, a mesma compreensão: é possível atingir resultados adotando 

critérios e boas práticas. O gerenciamento do Hospital Regional de Ponta Porã 
(MS) tem sido outro caso de sucesso. Em apenas seis meses, o Acqua atribuiu 
nova realidade para o equipamento de saúde, reativando leitos, investindo em 

capacitação, humanização e equilibrando as contas para proporcionar mais 
serviços inéditos à população. É assim, com inovação e compromisso, que o 

trabalho acontece.

Editorial
Sob gestão Acqua, 
Hospital de Trauma 
de João Pessoa (PB) 
mantém Acreditação

Unidade é gerenciada pelo 
Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado 

da Saúde da Paraíba; 
certificado reconhece 

qualidade e segurança da 
assistência no setor de saúde

Por Joceane Gomes e 
Bruno Bocchini

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa (PB), acaba de conquistar 
a manutenção do certificado de 
‘Acreditado Pleno – Nível 2’, 
da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Esse título 
assegura excelência nos critérios 
de gestão integrada, mantendo os 
padrões de segurança do paciente 
em todas as áreas de atividade. A 
unidade, gerenciada pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), é o 
primeiro hospital público da Paraíba 
a conquistar a acreditação “Nível 
1 – Segurança”, certificado desde 
outubro de 2014 e, em novembro 
de 2018, conquistou a acreditação 
“Nível 2 – Acreditado Pleno”.

Dóris Bardini, do Instituto 
para Planejamento e Pesquisa 
para Acreditação de Serviços 
de Saúde (IPASS), explica que a 
grande dificuldade de um hospital 
público é manter o processo, e 
o Hospital de Trauma, mesmo 
com a complexidade de atender 
pacientes da urgência e emergência, 
faz toda diferença na qualidade 
do atendimento. “A unidade de 
saúde tem uma relevância extrema 
para a população da Paraíba e 
estados vizinhos, pois andando 
pelo País vemos poucas instituições 
comprometidas com a população. 
Os paraibanos podem ter certeza 
de que no Hospital de Trauma a 
qualidade do serviço prestado é 
alta”, frisou.

O QUE É ACREDITAÇÃO?

A Acreditação é um método de 
avaliação e certificação que busca, 
por meio de padrões e requisitos 
previamente definidos, promover 
a qualidade e a segurança da 
assistência no setor de saúde. 
Para ser acreditada, a organização 
precisa comprovadamente atender 
aos padrões definidos pela ONA, 
reconhecidos internacionalmente. 
O certificado é válido por dois anos.

Para Samir Siviero, diretor-
presidente do Instituto Acqua, a 
Acreditação reforça o compromisso 
da gestão em seguir com avanços 
e credibilidade. “É uma grande 
conquista e, sem dúvida, reflete o 
trabalho integrado e responsável 
de todos os colaboradores da 
unidade. Para nós do Acqua é ainda 
mais estimulante, pois o Hospital 
de Trauma de João Pessoa é o 
primeiro complexo hospitalar com 
este certificado que administramos 
no País. Manter o reconhecimento 
demonstra a maturidade dos serviços 
prestados e o comprometimento 
com a segurança dos pacientes 
que procuram nossos serviços”, 
pontuou.
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O presente é
         para você

Cinco unidades administradas pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) no Maranhão comemoram aniversários e gestão é bem avaliada por pacientes

Por Glauber Dias

O brilho nos olhos da mãe após o 
nascimento do bebê, a recuperação do paciente 
hospitalizado em uma Unidade de Terapia 
Intensiva, o sorriso e o abraço no momento 
da alta hospitalar figuram entre os resultados 
comemorados nos meses de agosto e setembro 
com aniversários de cinco das 12 unidades 
sob a gestão do Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
no Maranhão. As datas foram celebradas 
com programações especiais com direito a 
depoimentos de pacientes, cortes de bolos, 
atividades lúdicas, entrega de presentes, brindes 
e muita alegria pelos números alcançados.

 O número de atendimentos das maternidades 
Humberto Coutinho, em Colinas; Nossa 
Senhora da Penha, em São Luís, do Hospital  

Macrorregional Tómas Martins, em Santa Inês, 
Hospital Regional da Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, e do Hospital 
Regional de Balsas chegam, se unificados, a 
4.921.677 (quase cinco milhões). 

“Muito além do que ofertar um serviço 
de saúde de excelência e qualidade para os 
maranhenses, estamos diariamente resgatando 
e permitindo que cada paciente possa viver a 
sua história e tenha sempre uma experiência 
positiva em uma de nossas unidades. Nossos 
colaboradores têm um brilho nos olhos por 
atender a população e o Instituto Acqua agradece 
pela oportunidade em poder concretizar 
essas parcerias que têm transformado vidas”, 
celebrou a diretora-executiva do Instituto 
Acqua, Paula Assis.

SANTA INÊS
Celebrando aniversário em agosto, o 

Hospital Macrorregional Tomás Martins, 
em Santa Inês, cidade distante 252 km da 
capital São Luís, tem histórias de sucesso e 
recuperação de pacientes que passaram pela 
unidade nos três anos de funcionamento. O 
aparelho de saúde celebrou mais de 1,5 milhão 
de atendimentos. Desde a implantação, em 
agosto de 2016, a unidade é referência para 
20 municípios da região do Vale do Pindaré. 
Em 2019, até setembro, foram contabilizados 
299.677 atendimentos dos mais variados tipos 
e especialidades.

A história do auxiliar de serviços gerais 
José Monteiro Filho, 53 anos, exemplifica 
a dedicação e os serviços prestados no 
Macrorregional Tomás Martins. Admitido 
no dia 10 de agosto com quadro clínico de 
Síndrome de Fournier - doença rara provocada 
por uma infecção bacteriana que afeta a região 
genital e provoca a morte das células -, passou 
pela UTI adulta da unidade e após cuidados 
médicos está na Clínica Médica. Ele relata 
como tem sido o tratamento na unidade de 
saúde.

“Contraí essa bactéria na antiga cidade onde 
morava e passei muito mal. Imediatamente 
decidi voltar para a cidade onde minha mãe 
mora, em Santa Inês. Sofri muito no caminho. 
Fiquei com medo de morrer. Aqui [no hospital 
Macrorregional Tomás Martins] a situação foi 
contornada. O atendimento é ótimo. Estou 
aguardando, um pouco ansioso, apenas uma 
cirurgia plástica de preenchimento”, contou.

A aprovação na prestação do serviço 
ofertado pelo Hospital Macrorregional reflete 
na avaliação dos usuários do serviço de saúde. 
A universitária Luana Conceição Batista, 25 
anos, moradora do município de Santa Luzia 
do Tide, um dos municípios cobertos pelo 
hospital, expressou como foi o tratamento 
na unidade durante os dias que permaneceu 
hospitalizada. “Era a primeira vez que passava 
pelo Macrorregional. Fui atendida na minha 
cidade e os médicos me encaminharam para 
fazer uma tomografia. Quando realizei o 
exame foi identificada apendicite e o médico 
já pediu que eu ficasse internada. Realizei aqui 
mesmo a cirurgia. O atendimento foi excelente. 
O hospital tem grandes profissionais e de alta 
competência. Fui muito bem tratada”, relata.

Com estrutura que dispõe atualmente de 
116 leitos – 26 leitos de clínica médica, 26 de 
pediatria, 26 de ortopedia, 26 de cirúrgica e 12 de 
UTIs, o hospital soma equipe multiprofissional 
com mais de 400 colaboradores diretos e 
indiretos, incluindo médicos, profissionais de 
enfermagem e especialistas em diversas áreas 
de saúde.

“O Macrorregional Tomás Martins é um 
hospital-modelo dentro da região do Vale do 
Pindaré. Representa assistência humanizada, 
desenvolvimento da segurança do paciente, 
assistência multiprofissional e qualificada. 
Apresentamos ainda o projeto de Alta 
Programada, na qual a unidade mantém contato 
com o município de origem para garantir a 
continuidade da boa assistência ao paciente 
que recebe alta, garantindo assim manutenção 

SANTA INÊS 
equipe do Hospital 

Macrorregional 
Tomás Martins
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SAÚDE

médico. Ele permanece, no máximo, duas horas. 
Em menos tempo, o paciente tem o cadastro 
confirmado e passa pelos procedimentos 
iniciais sendo logo atendido.

BALSAS
Colaboradores, direção, equipes 

de enfermagem, médicos, pacientes e 
acompanhantes comemoraram, em 20 de 
setembro, os dois anos de funcionamento do 
Hospital Regional de Balsas (MA) e os mais 
de 630 mil atendimentos realizados. A atenção 
materno-infantil praticada pelo hospital é 
referência para a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS).

Em dezembro de 2018, a unidade tornou-
se modelo no atendimento às gestantes ao 
conseguir atingir marca de 365 dias sem 
registrar nenhuma morte materna. Desde o 
período, várias instituições como Governo do 
Estado, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Instituto Acqua, Prefeitura, 
OPAS/OMS e Conselho de Secretários de 
Saúde (Conass) têm trabalhado em conjunto 
e adotado de forma periódica estratégias para 
fortalecimento à mulher.

Os resultados desse trabalho que prioriza 
a qualidade de vida da mulher têm reflexos 
ainda nos dias de hoje. Glécia Rodrigues Alves, 
21 anos, deu a luz à terceira filha durante 

da sua saúde e segurança”, pontuou a diretora-
administrativa do Macrorregional, Thayse 
Lima.

O Hospital Macrorregional tem apresentado 
resultados positivos atingindo as metas 
estabelecidas na prestação do serviço. Os 
números contabilizados desde janeiro deste 
ano refletem a excelência no atendimento. As 
internações até julho de 2019 somam 2.437. Os 
procedimentos ambulatoriais foram 90.854. 
As consultas da equipe multiprofissional, de 
janeiro a julho, contabilizam mais de 435 mil. 
Os dados ainda apontam resultados positivos 
nos números de consultas médicas (69.284), 
atendimentos em mutirão (3.598), cirurgias 
(9.175) e S.A.D.T (965.926). Em 2016, foram 
121.448 atendimentos. Em 2017, os números 
registrados foram 658.927, e ano passado 
contabilizou-se 505.895.

Um novo avanço também foi implantado 
na unidade. O método Lean Healthcare foi 
escolhido como modelo de gestão para garantir 
qualidade, segurança e fluidez das atividades. 
A linha estratégica de gestão segue com o 
envolvimento de todos os funcionários no 
atendimento – desde recepção até a equipe 
médica e de enfermagem. Agora, o paciente 
que aguardava, em média, quatro horas para 
ser direcionado ao consultório, não precisa 
passar por várias recepções até chegar à sala do 

a madrugada do dia 19 de setembro. Esse 
atendimento é prova do cuidado e acolhimento 
das equipes da unidade. “Cheguei com 9 cm 
de dilatação e fui logo atendida. No Hospital 
Regional de Balsas os profissionais de saúde 
são ótimos e atendem super bem, com muito 
amor e carinho”, contou a mãe da pequena 
Rayssa Manuella.

Desde a inauguração, em setembro 
de 2017, a unidade realizou 633.642 
atendimentos entre consultas médicas, de 
enfermagem, procedimentos ambulatoriais, 
partos, mutirões, cirurgias e internações. Os 
procedimentos ambulatoriais somam 151.669, 
enquanto consultas realizadas pela equipe 
multiprofissional foram 149.942. Os Serviços 
de Apoio Diagnóstico e Terapia (S.A.D.T) 
fecharam agosto em 273.647 e consultas 
médicas em 40.246.

No ano de 2018, os números também 
são positivos. Durante todo o ano foram 
380.596 atendimentos dos mais diversos tipos, 
sendo 86.420 procedimentos ambulatoriais, 
101.894 consultas realizadas pela equipe 
multiprofissional, S.A.D.T com 159.649 e 
consultas médicas chegaram a 22.434.

“Em dois anos notamos vários avanços. 
Ficamos mais de 400 dias sem óbitos maternos 
e 60 dias sem óbitos neonatais. Chegamos a 
realizar 23 partos em um dia. O Regional de 
Balsas foi o primeiro da região a ser inaugurado 
com quartos PPPs (pré-parto, parto e pós-
parto), tudo  para que possamos sempre avançar 
no cuidado e acolhimento de nossas gestantes 
e demais pacientes.  Nosso intuito é servir com 
acolhimento humano e avançando sempre”, 
destacou o diretor-geral Eliabe Wardeley da 
Silva Aguiar.

A recepcionista Lívia Kelly Castro Silva, 39 
anos, expressou o sentimento dos funcionários 
em integrar  a equipe  do regional de Balsas. 
“A recepção é o coração do hospital. Pela 
recepção passa tudo, desde a gestante ao idoso 
que requer muito cuidado e atenção. Me sinto 
muito orgulhosa em fazer parte dessa equipe 
que formamos no hospital, do porteiro ao 
auxiliar de serviços gerais procuramos atender 
bem para que nossos pacientes se sintam bem”, 
recordou a colaboradora que trabalha na 
unidade há 1 ano e 10 meses.

PINHEIRO
Com atendimento de referência para 42 

municípios da região norte do Maranhão, o 
Hospital Regional da Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), também 
comemorou aniversário em setembro. Em 
quatro anos, o aparelho de saúde realizou 
2.113.984 atendimentos entre cirurgias, 
mutirões, internações, consultas profissionais, 
procedimentos ambulatoriais e Serviços de 
Apoio Diagnóstico e Terapia (S.A.D.T).

O trabalho humanizado e qualificado das 
equipes que compõem a unidade de saúde 
é lembrado por Pedro Celestino Campos 
Mendes, 28 anos. Ele é um dos pacientes mais 
conhecidos na unidade de saúde, internado no 
leito 63 da clínica médica. 

“Sofri um acidente de moto. Passei por 
vários hospitais e quando piorei me trouxeram 
para o Hospital Dr. Jackson Lago. Aqui sou 
bem cuidado, os médicos me atendem bem, 
as enfermeiras também. Sou um privilegiado. 
Todo dia ao final da tarde pego o sol das 17h”, 
contou o morador da cidade de São Bento, um 
dos municípios atendidos pelo Regional.

A programação especial de aniversário 
contou com a realização de 70 exames no 
mutirão de ultrassonografia e coleta de material 
para exame do colo do útero. Além desta 
atividade, foi promovida uma blitz educativa em 

alusão ao Dia Mundial do Coração com oferta 
de serviços como aferição de pressão arterial, 
orientações e um diálogo com os colaboradores 
e pacientes sobre a importância dos cuidados 
com o coração. Palestras com temas sobre 
depressão, suicídio e saúde mental e atividades 
do projeto de musicoterapia também estiveram 
na programação. 

O diretor-geral do Hospital Regional Dr. 
Jackson Lago, Roberto Seabra, parabenizou a 

“Passei por vários 
hospitais e quando piorei 

me trouxeram para o 
Hospital Dr. Jackson Lago. 
Aqui sou bem cuidado, os 

médicos me atendem bem”

BALSAS Hospital Regional comemorou 
dois anos de funcionamento

Pedro Celestino, 28 anos
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equipe e lembrou os números alcançados pela 
unidade de saúde. “O hospital realizou mais de 
2 milhões de procedimentos nestes quatro anos. 
Isso é resultado de uma união multiprofissional 
para atingir o sucesso das ações. É resultado 
de muito trabalho, muita dedicação de todos 
os nossos colaboradores. Quero parabenizar a 
todos e dizer muito obrigado pelo trabalho de 
cada um”.

Nos quatros anos de funcionamento, a 
unidade realizou 1.338.359 de procedimentos 
de S.A.D.T., os procedimentos ambulatoriais 
foram 186.316. As consultas multiprofissionais 
chegaram a 435.580, consultas médicas 
(124.780), cirurgias (12.235) e internações 
(16.714). Os dados ainda demonstram, ao longo 
dos anos, um aumento na produtividade da 
unidade. Em 2015 foram 64.736 atendimentos 
no total. No ano de 2016 foram contabilizados 
436.416, no ano seguinte, 2017, o número de 
atendimento subiu para 560.153. Ano passado, 
os atendimentos foram fechados em 630.150.

O Hospital Regional Dr. Jackson Lago atende 
casos de média e alta complexidade. A unidade 
recebe pacientes de hospitais dos municípios 
de abrangência, mediante um processo pela 
Central de Regulação. O equipamento de saúde 
ainda conta com o serviço de Hemodiálise. O 
local disponibiliza equipe multiprofissional 
qualificada para o atendimento ao paciente 
renal crônico. Os pacientes são atendidos 
diariamente em regime de três turnos.

SÃO LUÍS
A celebração pelos quatros anos de 

funcionamento da Maternidade Nossa Senhora 
da Penha foi marcada por depoimentos de 
pacientes. Cartas de agradecimentos foram lidas 
durante a comemoração. As histórias expressas 
estavam carregadas de gratidão e dedicação 
ao trabalho feito por todos os colaboradores. 

Entrega de certificados e brindes às equipes 
da maternidade, os 386.622 atendimentos 
realizados pela unidade entre partos, consultas 
de pré-natal, orientação sobre planejamento 
familiar e cirurgias também fizeram parte da 
festa. 

Fernanda Pinheiro, 25 anos, moradora do 
Anjo da Guarda, bairro onde a maternidade 
está instalada, expressou como funciona o 
atendimento na Maternidade Nossa Senhora 
da Penha. “Com três meses me indicaram 
para fazer uma visita na maternidade. Desde 
o princípio eu gostei. Sempre fui muito bem 
atendida. Todos foram ótimos comigo. Não 
tem nada negativo, parece hospital particular”, 
descreveu alegre a mãe de pequena Linda.

Um dos principais diferenciais da 
maternidade é a realização de partos 
humanizados e os atendimentos do Centro 
Sentinela de Planejamento Reprodutivo que 
trabalha o planejamento familiar.

“Temos vários avanços nesses quatros anos 
que são frutos de um trabalho humanizado. 
Nosso trabalho é acolher a gestante e sua 
família. Após esse acolhimento, classificamos 
de acordo com o que preconiza o Ministério 
da Saúde e a atendemos de forma diferenciada, 
sempre dando um olhar para aquela paciente 
não como mais uma. Ela é a Luana, a outra 
é Luciana, a outra é Raquel e assim vai. 
Sempre atendemos da melhor forma possível 
respeitando cada uma com seu diferencial”, 
evidenciou a diretora-geral da Maternidade 
Nossa Senhora da Penha, Luciana Lindoso.

COLINAS
Com 179 mil atendimentos a gestantes de 

15 municípios da região do Sertão maranhense, 
a Maternidade Humberto Coutinho é a mais 
nova unidade administrada pela gestão Acqua 

em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde.  Entre as várias histórias de nascimentos 
realizados na unidade, o parto do pequeno 
Pietro Pereira Barros, que nasceu com 3,570 
gramas, no dia 2 de outubro, enche de orgulho 
a equipe e leva esperança às gestantes da região 
que contam com uma unidade humanizada. 
Cristiane Maria Pereira, moradora de Colinas, 
conta sobre a felicidade em ver o rosto do filho.

“Não me recordo sentir dores, pois o 
sentimento causado pela emoção foi muito 
grande, porque eu estava na expectativa de 
ver o rosto do meu filho. Fiquei feliz com o 
atendimento desde a recepção até o centro 
cirúrgico”, contou.

Maria de Lurdes Lopes, diretora-geral 
da maternidade, pontuou a qualidade dos 
profissionais e o trabalho diferenciado da 
equipe de enfermagem. “É o primeiro ano de 
nossas atividades e os dados são o reflexo do 
trabalho de todos, dos zeladores aos médicos, 
que foram se adaptando às mudanças que as 
boas práticas de assistência exigem. Temos aqui 
20 médicos e 32 enfermeiros e obstetras que são 
os responsáveis pela assistência humanizada”, 
falou a diretora.

O enfermeiro José Alves da Silva Júnior, 31 
anos, junto com outros colegas, se emociona ao 
agradecer a mudança de vida após conquistar 
uma vaga como profissional da maternidade.  
“Atualmente sou supervisor do Centro 
Cirúrgico e coordeno as atividades do setor, 
com atendimento humanizado. Sou de uma 
família muito humilde, formei em 2018, fiz 

pós-graduação e esse trabalho tem sido uma 
realização pela oportunidade de poder crescer 
como profissional”, disse.

A Maternidade Humberto Coutinho 
completou um ano de funcionamento no dia 
26 de setembro. Ao todo, a unidade registrou 
179.259 atendimentos. Destes, 1632 foram 
partos realizados na maternidade, que tem 
como pilar a gestão com estratégias voltadas 
para redução de morte materna e infantil 
desenvolvida pela política estadual de gestão 
e Instituto Acqua. A unidade também conta 
com um posto avançado de Registro Civil 
de Nascimento e com o Centro Sentinela de 
Planejamento Reprodutivo que realizou, em 
um ano, 67 inserções de DIU e 102 orientações 
sobre métodos contraceptivos.

PINHEIRO  
aparelho de saúde 
realizou 2.113.984 
atendimentos em 
quatro anos

COLINAS Maternidade Humberto Coutinho realizou 179 mil atendimentos em um ano

“Desde o princípio gostei da Maternidade Nossa Senhora
da Penha. Não tem nada negativo, parece hospital particular”

SAO LUÍS a maternidade Nossa Senhora da Penha 
celebrou quatro anos com diversas ações

Fernanda Pinheiro, 25 anos
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iniciam na Casa de Apoio.

“No Carlos Macieira são realizadas as consultas 
ambulatoriais em dermatologia para os pacientes 
com idade acima dos 13 anos. Na Sorrir são feitas 
as avaliações trimestrais aos pacientes que precisam 
de atendimento especializado em Odontologia”, 
explicou Fernanda Lima, estomaterapeuta e 
coordenadora dos atendimentos na Casa de Apoio 
Ninar.

PEQUENAS BORBOLETAS 
A sensibilidade da pele, fragilizada e sensível 

ao contato, é a principal característica 
de quem convive com EB. É uma doença 
genética considerada rara e se manifesta pelo 
aparecimento de bolhas e descolamento da 
pele. Por isso a comparação com as borboletas. 
Nos tipos mais graves da doença, as lesões 
se formam nas mucosas e no tubo digestivo, 
dificultando a alimentação. Formam-se ainda 
deformações em pés e mãos.

Camile Vitória Moraes, 13 anos, é uma das 
pacientes atendidas pelas unidades de saúde 
do Instituto Acqua e integra o cadastro de 

SAÚDE

CUIDANDO DE

BorboletasBorboletas

N

Pacientes com epidermólise bolhosa, 
também conhecida como Doença 

da Borboleta, recebem atendimento 
especializado em unidades de saúde 

gerenciadas pelo Acqua

Por Alberto Junior

o dia 24 de junho deste ano, a equipe 
da Casa de Apoio Ninar, unidade de saúde 
gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão, abriu as portas para acolher famílias 
com crianças em tratamento da epidermólise 
bolhosa, conhecida pela sigla EB.

Os atendimentos foram organizados pela 
Rede Estadual de Saúde com o objetivo de 
garantir assistência especializada a crianças 
com síndromes raras e acontecem em ciclos 
trimestrais. No mais recente ciclo, 33 famílias 

foram assistidas por profissionais do Hospital 
Dr. Carlos Macieira, Centro de Especialidades 
Odontológicas (Sorrir), além da Casa de Apoio 
- todas unidades administrada pelo Acqua. 

A cada trimestre são realizadas consultas 
e avaliações com profissionais da equipe 
multiprofissional formada por dermatologista, 
estomaterapeuta, infectologista, terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiro, 
assistente social, nutricionista, pediatra, 
psicólogo e dentista. As famílias atendidas são 
divididas em dois grupos, por faixa etária, e 

REDE ESTADUAL DE SAÚDE tem 
atualmente 33 crianças cadastradas para 

atendimento em epidermólise bolhosa
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CAMILE é uma das pacientes com epidermólise bolhosa atendidas pelo 
Centro Odontológico Sorrir

UNIDADE SORRIR, em São Luís, realiza 
consultas trimestrais para acompanhamento 

de pacientes

“Tenho força, 
determinação, já 
faço quase tudo 

sem ajuda de 
outras pessoas”

“Não olhe o que está em volta, olhe o 
que vem pela frente, veja saídas”

pacientes com epidermólise bolhosa na Rede 
Estadual de Saúde. Ela mora com a família no 
município de Zé Doca - distante a mais de 200 
km de São Luís -, está matriculada na escola 
Instituto Fundamental Brasileira, cursando a 6ª 
série do Fundamental, e vive uma rotina comum 
com outras crianças, mas atenção especial aos 
cuidados com a pele.

“Acordo bem cedo e vou para a escola. 
Entro seis da manhã e volto onze e meia. Já me 
acostumei com tudo que eu tenho que lidar por 
conta da doença, e tenho força, determinação, 
já faço quase tudo sem ajuda de outras pessoas”, 
falou Camile.

A mãe da menina, Cildilene Ferreira Vaize, 
34 anos, conta como foi o primeiro momento 
ao entender o diagnóstico da EB. “Quando ela 
nasceu, em 2006, a gente nunca tinha ouvido 
falar sobre a doença. Dois dias depois do 
parto ela foi internada e os médicos, à época, 
ainda estudavam o diagnóstico. Fui para São 

Paulo e lá foi feito um mapeamento genético 
e uma biópsia confirmou o diagnóstico de 
epidermólise bolhosa distrófica recessiva, que 
tem um grau forte e que acomete a pele por 
fora e por dentro, prejudicando a mucosa da 
boca, o esôfago e o intestino”, explicou.

O dermatologista Eduardo Lago, do 
Hospital Dr. Carlos Macieira, pontua que a 
forma mais simples e menos grave da doença 
restringe o aparecimento de bolhas e feridas 
às mãos e aos pés. Nos casos mais graves, os 
dedos têm a tendência de aderir uns aos outros 
e o paciente pode ter dificuldade de engolir 
alimentos ou machucar o céu da boca.

“O tratamento tem o caráter mais 
preventivo e de acompanhamento de modo a 
evitar traumatismos e machucados. As crianças 
geralmente usam luvinhas não aderentes e 
alguns casos exigem medicamentos. Elas 
recebem também curativos para as lesões e 
bolhas”, informou.

Cildilene acrescenta ainda que na rotina de 
Camile está inclusa a troca de curativos e banho 
cuidadoso, mas nem sempre constante porque, 
segundo ela, dói bastante. A menina toma 
medicamentos para dor, coceiras e vitaminas 
com ferro e cálcio. É uma reposição constante 
daquilo que o organismo tira. “A gente aprende 
todo dia a lidar com a EB. Quando aqui passou 
a ter o atendimento especializado, com a oferta 
dos curativos, pudemos ter mais qualidade de 
vida”, pontuou.

A Rede Estadual de Saúde tem, atualmente, 
33 crianças cadastradas para atendimento em 
epidermólise bolhosa. O programa de doenças 
raras do Governo do Estado oferece curativos 
e medicações aos pacientes. Os curativos à 
base de silicone não aderem à pele, não causam 
desprendimento das células e minimizam o 

SAÚDE

risco de infecção.

A assessora técnica da Secretaria Adjunta 
de Assistência à Saúde, Talita Uchôa Lima, 
diz que os atendimentos por ciclos também 
são regulados pela Rede Estadual de Saúde. 
“Quando termina o ciclo de atendimentos, ao 
término de toda a programação nas unidades, 
as famílias já saem com data agendada para 
receber atendimentos nos municípios de 
origem”, falou.

LUTA PELA VIDA 
Cildilene recorda as etapas que passou para 

obter o atendimento de qualidade que tem hoje 
nas unidades de saúde. “Temos muito respeito e 

carinho de toda equipe. Mas tive uma trajetória 
difícil”, lembra. Ela vê na filha uma liberdade 
própria e autônoma de não se prender na 
doença, com a ajuda de acompanhamento 
psicológico. Com características e habilidades 
comunicativas e relações sociais engajadas, 
Camile se tornou a embaixadora da Ong SOS 
EB Kids, e tem um canal no Youtube e no 
Instagram. 

“Passei um tempo para entender o que 
estava acontecendo com a minha filha. O que 
posso dizer para quem descobre a doença é ter 
calma. Não olhe o que está em volta, olhe o 
que vem pela frente, veja saídas. Olho pra trás 
e vejo que fomos em frente”, garante Cildilene.

Camile Vitória, 13 anos
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No mês dedicado ao combate ao suicídio, hospitais e maternidades gerenciadas pelo Instituto 
Acqua dialogaram com colaboradores sobre problemas psicológicos

Por Glauber Dias (com acréscimo de informações da Paraíba e Mato Grosso do Sul)

A Campanha Setembro Amarelo de 
prevenção ao suicídio, realizada em todo o 
Brasil, apresenta discussão sobre diversos 
problemas psicológicos. O suicídio tem se 
tornado epidemia nos últimos anos atingindo 
cada vez mais pessoas de idades, gêneros,  e 
classes sociais diferentes, chegando a diversas 
famílias da população brasileira. O Instituto 
Acqua apoia iniciativas e incentiva diálogos e 
rodas de conversas nas maternidades e hospitais 
com os quais faz gestão.

Dados da Organização Pan-Americana de 
Saúde e Organização Mundial de Saúde (OPAS/
OMS) demonstram que o suicídio é a segunda 
principal causa de morte entre jovens de 15 a 
29 anos, estando atrás apenas dos acidentes 
de trânsito. Durante o mês de setembro, as 
unidades de saúde promoveram amplo debate 
sobre questões relacionadas ao suicídio, redes 
de apoio, cuidados com a mente e a importância 
de criar um ambiente acolhedor e propício a 
conversa.

A psicóloga Marina Bentivi, durante a roda 
de conversa no Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, em São Luís (MA), lembrou o papel 

Olhar o 
próximo 

1 - HOSPITAL TOMÁS MARTINS

2 - MATERNIDADE HUMBERTO 
COUTINHO 

3 - MATERNIDADE DE ALTA 
COMPLEXIDADE  

4 - HOSPITAL DR. JUVÊNCIO MATTOS 

5 - HOSPITAL DE CIRURGIAS DA 
GRANDE DOURADOS
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das instituições e profissionais de saúde na 
busca por formas para evitar o estresse social.  
“O suicídio é uma epidemia dos últimos anos 
por crise das relações sociais e exacerbação 
do individualismo. As relações de trabalho 
ocupam as pessoas e suas ações sociais com 
direcionamento à produção de bens e serviços. 
O estresse acontece quando há um desequilíbrio 
entre a pressão pelo rendimento do profissional, 
de acordo com suas capacidades, limites, 
habilidades e recursos, o controle sobre a 
forma do trabalho e o apoio ou reconhecimento 
das pessoas que são importantes para elas”, 
afirmou.

Em todos os diálogos realizados com os 
colaboradores das unidades gerenciadas pelo 
Instituto Acqua em parceria com as Secretarias 
de Estado da Saúde (SES), os palestrantes 
foram unânimes ao afirmar que o suicídio não 
é caracterizado como prática de descontrole 
ou ato de loucura. Psicólogos alertaram para 
que ocorra uma observação dos sintomas, uma 
vez que nem sempre quem sofre de depressão 
é quem permanece em casa, escondido e 
chorando em um quarto.
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“No caso da depressão as pessoas têm o 
estereótipo de olhar como alguém deprimido, 
porém essa não é a realidade. Muitas vezes as 
pessoas deprimidas estão vivendo normalmente, 
se divertindo. Algumas podem estar com a 
depressão instalada, mas sem manifestá-la”, 
alertou a especialista em avaliação psicológica e 
psicodiagnóstico, Julyanna Lima, ao conversar 
com as equipes do Hospital Dr. Carlos Macieira. 

A OPAS alerta ainda que entre adolescentes de 
15 a 19 anos o suicídio foi a segunda principal causa 
de morte entre meninas - após condições maternas - 
e a terceira principal causa de morte entre meninos 
- após acidentes de trânsito e violência interpessoal. 
Outro fator lembrado por psicólogos durante as 
rodas de conversa diz respeito ao trabalho. Os 
tipos de tarefa (monotonia, subestimação, falta 
de variedade), a carga e o ritmo (muito ou pouca 
ocupação), os horários dos turnos, a participação 
e o controle são pontos de riscos que devem ser 
observados na prevenção ao estresse no trabalho e, 
consequentemente, um adoecimento mental.

“O Acqua mantém essa preocupação com os 
colaboradores diretos e indiretos. Seja por meio 
de palestras dedicadas às datas específicas, como 
o Setembro Amarelo, ou até mesmo diante das 
capacitações e humanização. A filosofia do Instituto 
prevê ambientes de trabalho mais acolhedores e 
abertos ao diálogo”, explica a diretora-executiva 
do Instituto Acqua, Paula Assis. 

COMO AJUDAR 
Especialistas alertam sobre diversas formas 

de ajuda que podem ser oferecidas àqueles que 
apresentam distúrbios psicológicos. Demonstrar 
amor e empatia por quem apresenta os sinais 
de depressão, tentando entender o que está 
acontecendo; incentivar a procurar ajuda de 
um profissional qualificado como psicólogo ou 
psiquiatra, bem como retirar todo material que 
esteja próximo e possa ser utilizado para cometer o 
suicídio, como armas, comprimidos ou facas, estão 
entre as primeiras recomendações. 

Ligar para o 192, do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), procurar os serviços 
do CAPS e das Unidades Básicas de Saúde – Saúde 
da família, Postos e Centros de Saúde, UPAs, 
Prontos-Socorros, também estão na lista dos 
serviços especializados que acolhem pessoas com 
transtornos mentais. 

Em São Luís, no Maranhão, existem dois 
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) instalados nos bairros do Monte 
Castelo, de responsabilidade estadual – e no bairro 
do Filipinho - de âmbito municipal. O Hospital 
Nina Rodrigues recebe casos de emergência 
psiquiátrica com atendimentos 24 horas. Há ainda 
o CAPS Infantil que funciona no Turu, além de 
ambulatórios nos bairros do Filipinho, Anjo da 
Guarda e Cohab.

SINAIS DE ALERTA 
Tristeza excessiva, falta de vontade de estar 

com outras pessoas, alteração repentina de 
comportamento, atitudes diferentes do habitual, 
tratar de vários assuntos pendentes ou fazer 

carta de despedida são sinais de alerta que devem 
ser observados. Além destes indícios, outra 
característica marcante é demonstrar calma ou 
despreocupação após um período de grande tristeza 
e depressão.

Djanira Rodrigues Vieira, que integra a equipe de 
Psicologia da Maternidade de Alta Complexidade 
do Maranhão, durante a realização de mutirão 
de atendimento destinado a colaboradores da 
unidade (realizado em 16 de setembro), lembrou 
ainda os sintomas que podem ajudar a despertar 
a atenção para a procura por ajuda profissional. 
“Muitas vezes o profissional está com sobrecarga 
de trabalho e começa a tratar mal colegas. Dessa 
forma, é necessário que todos estejam conscientes 
que precisamos cuidar de nossa saúde mental. Por 
isso, realizamos esses atendimentos aos nossos 
colaboradores para que não tenhamos problemas 
em grandes proporções e o profissional não 
adoeça”.

Os Hospitais Macrorregional Tomás Martins, 
em Santa Inês (MA), Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro (MA), 
Hospital Regional de Balsas, em Balsas (MA) e 
Maternidade Humberto Coutinho, em Colinas 
(MA), bem como a Casa de Apoio Ninar, em São 
Luís (MA) também realizaram atividades alusivas 
à campanha Setembro Amarelo. Nestas unidades, 
dinâmicas, rodas de conversa e um bate-papo 
com colaboradores, pacientes e acompanhantes 
marcaram a programação. 

Na Maternidade Benedito Leite, em São Luís, 
a programação foi realizada todas as terças-feiras 
do mês de setembro. Os temas variaram desde a 
gestação e o sofrimento existencial, os ganhos 
da atividade física e a questão psicológica, o uso 
de psicofarmacos no ambiente de trabalho e a 
relação entre a rotina estressante e o suicídio. Na 
Maternidade Nossa Senhora da Penha, também 
na cidade de São Luís, a psicóloga especialista 
em áreas clínicas e organizacional, Tatiane Lara, 
esclareceu aos profissionais aspectos relacionados 
aos fatores de risco, prevenção, adoecimentos entre 
outros. “É necessário compreender o suicídio como 
patologia que pode ser tratada e precisamos dar 

atenção e auxiliar pessoas que estejam vivenciando 
essa patologia da depressão. Falar sobre esse tema 
como profissionais de saúde é abrir a sensibilidade 
tanto para a autopercepção quanto para percepção 
do paciente ”, pontuou.

Em João Pessoa, na Paraíba, o Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, 
também gerenciado pelo Instituto Acqua, além de 
promover luau para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores debaterem a saúde mental, mantém 
o projeto ‘Ressignificando Vidas’, que muda a vida 
de pacientes vítimas de tentativa de suicídio. De 
janeiro a agosto deste ano foram atendidas cerca 
de 170 pessoas, sendo 63% do sexo feminino. 

No Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional 
de Cirurgias da Grande Dourados, também sob 
administração Acqua, promoveu palestra sobre 
os cuidados com a saúde mental dos profissionais 
da área. A atividade foi conduzida pela psicóloga 
Vanusa de Araújo. O Hospital Regional Dr. José 
de Simone Netto, em Ponta Porã, outra unidade 
gerenciada pelo Acqua, integrou ciclo de palestras 
com a psicóloga Cristina Bortolin Forte, que 
abordou o tema ‘Suicídio na adolescência’ e 
orientou os profissionais de saúde sobre prevenção 
e como lidar com os pacientes.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Todas as quintas-feiras pela manhã, a psicóloga 
Andreia Everton, da equipe multiprofissional da 
Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, 
atende funcionários e colaboradores da unidade de 
saúde. Para receber atendimento no ambulatório da 
psicologia o funcionário precisa procurar o setor e 
realizar o agendamento. O atendimento é gratuito.

“Foi uma forma que encontramos de organizar 
os atendimentos para esta demanda. Sempre somos 
chamados para atender diversos funcionários de 
vários setores com situações que são originadas de 
forma externa também. Por isso, cada funcionário 
precisa estar bem consigo para que possa realizar 
um bom atendimento e se doar ao máximo na 
assistência que presta ao paciente”, concluiu a 
psicóloga.

AJUDA
No Brasil, o CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional 

e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas 
que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (basta discar 188), 

e-mail e chat 24 horas todos os dias. Saiba mais em www.cvv.org.br
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A“ Não fiquei com medo de 
morrer, meu grande medo 
era deixar meus filhos, sem 
saber como eles iriam ficar, 
se seriam amados do jeito 
como eu os amo”

Desistir,jamais!
Campanha Outubro Rosa conscientiza mulheres nas unidades de saúde do Instituto Acqua 
sobre a importância da prevenção ao câncer de mama; conheça a história de Emília Noleto, 

os desafios do tratamento e a luta pela cura

Por Alberto Junior

A maquiadora Emília Noleto não conhecia 
a professora de dança do ventre Solange Costa. 
Talvez não supunha que o nome Emília tivesse 
significado encontrado em Portugal, no Século 
13, relacionado com o sinônimo de uma pessoa 
guerreira, lutadora, “a que fala de modo 
agradável”, segundo a história revela. O encontro 
das duas mulheres aconteceu no Hospital Dr. 
Carlos Macieira (HCM), em São Luís (MA), 
no dia 07 de outubro, em atividade que abriu 
a programação da campanha Outubro Rosa 
na unidade gerenciada pelo Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) do Maranhão.

A atividade, chamada carinhosamente de 
‘Chá Rosa do HCM’, contou com a presença 
de profissionais do hospital, estudantes 
universitários da área da saúde e visitantes. Emília 
foi convidada para contar a experiência dela com 
o câncer de mama; Solange para fazê-las dançar 
e sentir o corpo. “Este é um momento de troca, 
de multiplicar informações, de acolhimento”, 
pontuou, na abertura da programação, a gerente 
de enfermagem do HCM, Luciana Braga Nunes.

Emília descobriu o câncer quando, em 
novembro de 2017, passou a sentir uma leve 
coceira na mama. Foi importante o autoexame 
para estranhar a presença de um nódulo no peito. 
O incômodo transformou-se em medo. “Nunca 
passou pela minha cabeça viver essa situação. 
Não fiquei com medo de morrer, meu grande 
medo era deixar meus filhos, sem saber como eles 
iriam ficar, se seriam amados do jeito como eu os 
amo”, disse.

Para chegar ao diagnóstico e iniciar o 
tratamento, ela atravessou etapas de exames de 
mamografia e ultrassonografia, pois a aparência 
do nódulo ameaçava ser cancerígeno - uma 
ameaça ao corpo e aos sonhos do futuro de Emília. 
Com a confirmação da biópsia, a paciente foi 
encaminhada para um hospital público da Rede 
Estadual de Saúde do Maranhão, especializado 
em tratamento de câncer, onde fez a cirurgia de 
quadrantectomia, que consiste na retirada de um 
quarto da mama, do local que contém o tumor, 
conservando a outra extensão. 

A FORÇA PARA VENCER 

Emília passou a ser acompanhada por uma 
mastologista e um oncologista. Foi o momento 
em que refletiu sobre grande parte de suas 
escolhas de vida. Casada e com dois filhos, por 
oito anos manteve cargo de direção em uma 
empresa internacional de produtos de beleza. 

Ela conta que nenhuma meta justificava a morte 
para sua família. Perdeu o emprego, terminou 
o relacionamento e encontrou, na trajetória 
do tratamento, a força para a cura na própria 
consciência.

“Faz toda a diferença o que você coloca na sua 
mente. Comecei a trabalhar minha autoestima 
junto com o acompanhamento profissional 
psicológico. Se você alimenta sua mente com lixo, 
você vai acumular tudo isso. Se você coloca coisas 
positivas na consciência, você vai emanar luz”, 
ponderou.

Ainda em tratamento, Emília já passou por 
12 sessões de quimioterapia, mais 25 sessões de 
quimio “vermelha e branca”, que é uma aplicação 
mais branda dos medicamentos, além de 25 
sessões de radioterapia. Tudo isso somado a mais 
18 vacinas. Disse ainda: “Não é fácil. Ninguém 
me disse que seria. O resto a gente aprende na 
caminhada. E tem sido um grande aprendizado 
descobrir do que sou capaz de fazer e suportar. A 
gente não sabe o quanto é forte. Muita gente não 
sabia o que dizer para mim, se me abraçava ou 
se compadecia e por isso eu resolvi criar as redes 
sociais. Eu acredito na cura”, garantiu, convicta.

Emília abriu contas no Instagram, Facebook e 
Youtube - @emilianoleto - e sentiu a necessidade de 
comunicar a mais mulheres sua experiência como 
forma de gerar otimismo e espalhar mensagens 
positivas, além de dicas de beleza e maquiagem, 
uso de lenços e outras técnicas. Um dos primeiros 
vídeos surgiu de forma descontraída, ao pedir a 
colaboração do filho para raspar o cabelo. Não 
parou mais ao saber a quantidade enorme de 

mulheres que desistem do tratamento e morrem 
antes da tentativa.

“O último relato que ouvi foi de uma mulher 
do Sul do País que me procurou nas redes sociais 
para gravar uma mensagem para a irmã dela, em 
tratamento de câncer. Gravei uma mensagem pra 
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     CAMPANHA no HCM, de São Luís, contou com bate-
papo de Emília Noleto e  apresentação de dança do ventre 

ofertada pela professora Solange Costa

PALESTRA alertou para importância do diálogo e 
formas de prevenção

ela contando sobre a minha batalha, incentivando 
a continuar e ela sentiu empatia. Isso me fez 
pensar que está valendo muito colaborar pela luta 
da vida de outras mulheres no enfrentamento ao 
câncer”, comentou Emília.

CÂNCER DE MAMA NO BRASIL

Levantamento realizado pelo Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) divulgou que 
aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de 
mama serão diagnosticados em 2019. É o tumor 
mais incidente entre as mulheres depois do câncer 
de pele (não melanoma) e, grande parte dos casos, 
estão associados a fatores genéticos hereditários e 
cuidados com a saúde. A mamografia é a principal 
forma de controle e identificação do câncer de 
mama.

Emília reconhece que ter o plano de saúde e 
fazer consultas ginecológicas não foi o suficiente 
para garantir a proteção da saúde. “Seria bom 
buscarmos mais informação, a exemplo dos 
exames genéticos. Considerar os fatores de risco, 
como o sedentarismo, estar acima do peso, 
fazer os preventivos, o autoexame, inclusive 
ultrassonografia até mesmo antes dos 40 anos, 
porque tem muita mulher jovem em tratamento 
hoje em dia”, observou.

OUTUBRO ROSA

O Chá Rosa do Hospital Dr. Carlos Macieira 
abriu a programação das atividades da campanha 
nas unidades de saúde gerenciadas pelo Instituto 
Acqua no Maranhão. Ao final da conversa com a 
maquiadora, todas as participantes aproveitaram 
a oportunidade para aprenderem um pouco da 

dança do ventre com a professora Solange Costa.

“Trabalho com dança a mais de 30 anos. A 
dança do ventre é bem feminina e resgata a 
autoestima das mulheres. O câncer mexe com 
tudo, sobretudo o psicológico das pacientes. 
Os movimentos ajudam a desenvolver algumas 
musculaturas que ficam comprometidas por conta 
do tratamento”, esclareceu a professora de dança.

“Foi maravilhoso. Nunca imaginei que pudesse 
participar de uma dança do ventre. O depoimento 
da Emília me emocionou e até comecei a fazer o 
autoexame. A gente vive tão envolvida na rotina 
dos afazeres e esquecemos de conhecer e investigar 
o próprio corpo”, disse a estudante de Psicologia, 
Conceição Martins.

A supervisora de enfermagem do HCM, 
Andréa Oliveira, também se emocionou durante 
o chá. “Minha mãe também enfrenta um câncer. 
Tudo o que ela falou a gente vive na minha família 
e mudou muita coisa. Somos três mulheres, acima 
de 30 anos, e já estamos atentas aos exames 
rotineiramente”, falou.

O HCM contou ainda com atividades no 
dia 17 de outubro, oferecendo consultas com 
mastologista, coleta de preventivo e estandes 
informativos sobre a prevenção e oferta de 
maquiagem e limpeza de pele.

”“Não é fácil. Ninguém me disse que seria. O resto a gente 
aprende na caminhada. Eu acredito na cura

Em São Luís, a Maternidade de Alta 
Complexidade do Maranhão (MACMA) 
organizou uma programação com direito a 
desfile, exibição de filmes, sessões de massagem, 
apresentação cultural e uma noite da beleza para 
as mulheres. “Nossa contribuição na campanha é 
continuamente divulgar informações ao público 
da maternidade, orientar funcionários e usuários 
sobre a importância do autoexame, e os casos 
detectados serem encaminhados para o hospital 
de referência ao tratamento”, disse Georgina 
Teixeira, coordenadora de enfermagem da 
MACMA.

Já a Maternidade Benedito Leite, também 
na capital maranhense, promoveu uma grande 
campanha que incentivou profissionais e usuárias 
da unidade de saúde a doarem seus próprios 
cabelos (por meio de corte) e lenços para mulheres 
com câncer. A campanha na maternidade 
contou ainda com muita atividade física, dança, 

maquiagem, relaxamento e orientações sobre 
autoexame. “Nosso foco foi a sensibilização 
quanto ao autocuidado e orientações sobre a 
importância de atividades físicas”, explicou 
Kelma Lucena, coordenadora de enfermagem da 
maternidade.

A Maternidade Nossa Senhora da Penha 
realizou, no dia 24 de outubro, uma tarde de ação 
em saúde, com entrega de lenços e laços, consultas 
com mastologista, exame de mamografia e roda 
de conversa com relato de experiências. Na 
Maternidade Humberto Coutinho, em Colinas, 
aconteceu palestra e atividades informativas 
sobre a importância do autoexame. 

No Hospital Macrorregional Tomás Martins, 
em Santa Inês, a programação foi realizada no 
período de 15 a 21 de outubro, com palestras 
educativas realizadas no ambulatório, com temas 
transversais à prevenção do câncer de mama.

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no Mundo. 
Se o tumor é ou não invasivo é um dos fatores que determina seu diagnóstico. 

60 mil novos casos ao ano, segundo o INCA
(Instituto Nacional do Câncer)

DIAGNÓSTICO
Além da mamografia, ressonância magnética, ecografia e outros exames, é necessário 

fazer uma biópsia do tecido para identificar se as células são tumorosas.
E o autoexame é sempre o primeiro passo para acender o alerta. 

Quase 100% dos casos são curáveis, especialmente 
quando o tumor é detectado precocemente. 

FATORES DE RISCO

Histórico familiar

Ausência de 
gravidez

Menstruação 
precoce

Lesões de risco

Reposição 
hormonal 

Tumor de mama 
anterior

Obesidade
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Hospital Regional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, completa seis meses de gestão eficiente 

e metas alcançadas sob administração do Instituto Acqua

Por Camila Kaveski

diferença
para fazer a Gerenciado desde o dia 29 de março pelo 

Instituto Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) do Mato Grosso do 
Sul, o Hospital Regional Dr. José de Simone 
Netto, em Ponta Porã, tem obtido destaque na 
qualidade e quantidade dos serviços prestados 
à população. Entre os avanços estão a redução 
do tempo de espera por cirurgias e atendimentos 
no Pronto-Socorro, agilidade das cirurgias 
eletivas, maior oferta de exames, reativação 
de leitos, aquisição de novos mobiliários 
e equipamentos e ampliação de serviços e 
especialidades inéditas na unidade. No período 
de seis meses foram registradas mais de 3,4 mil 
internações nas Clínicas Médica, Ortopédica, 
Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica e UTI Adulto, 
mais de 950 cirurgias ortopédicas, ginecológica, 
urológica e vascular, e 446 cirurgias eletivas. 
Os procedimentos ambulatoriais, exames e 
consultas também obtiveram destaque ao 
ultrapassar as metas logo no primeiro mês 
de gestão, no total foram registrados mais de 
60 mil diagnósticos por laboratório clínico, 
endoscopia digestiva, radiologia, tomografia, 
ultrassonografia, consultas de urgência e 
cirúrgicas.

“Logo ao assumir vimos que o projeto era 
diferenciado e tinha um grande potencial. 
Sabíamos que alguns desafios surgiriam na 
gestão, mas com o apoio do corporativo do 
Instituto Acqua e SES, logo no primeiro mês 
atingimos metas de internação, procedimentos 
ambulatoriais e quantitativos de cirurgias. 
Também preparamos uma mobilização de 
cirurgias eletivas, disponibilizamos mais 
exames e novas especialidades médicas. 
Hoje temos o hospital estruturado, metas 
alcançadas e a unidade atuando dentro da 
sua capacidade máxima. Efetividade é um dos 
nossos diferenciais”, pontua o diretor-geral do 

SAÚDE

“ Hoje temos o hospital estruturado, 
metas alcançadas e a unidade atuando 

dentro da sua capacidade máxima”

hospital, Demetrius do Lago Pareja.

QUANTIDADE E QUALIDADE

Além de excelentes indicadores no 
quantitativo, a unidade também tem investido 
em melhorias na estrutura, qualidade da 
prestação dos serviços e humanização dos 
atendimentos. A artesã Cleci Correa, 58 anos, 
é uma das pacientes que vivenciou as mudanças 
que ocorreram no Hospital Regional de Ponta 
Porã. Cleci enfrenta problemas vasculares 
há oito anos e precisou passar por diversas 
cirurgias e procedimentos, nesse período já 
utilizou diversas vezes os serviços ofertados no 
hospital, mas nunca foi tão bem atendida como 
agora. Ela compartilhou recentemente nas 
redes sociais um depoimento de agradecimento 
pelo atendimento que recebeu e mudanças que 
percebeu no hospital. “Parabéns ao Instituto 
Acqua que está modificando e humanizando o 
atendimento no hospital. O que é bom temos 
que elogiar, porque quando falha sabemos 
criticar”, relatou nas redes sociais.

Ainda em tratamento, Cleci teve uma 
complicação e precisou de atendimento no 
Pronto-Socorro. Ao ser atendida a paciente 
conta que se surpreendeu com a competência 
dos médicos e agilidade no atendimento, 
para ela algo inédito na unidade. “Já passei 
por diversos médicos especialistas. Cheguei 
ao hospital com uma dor insuportável e 
estava há dias sem dormir direito por conta 
da dor. Chegando lá fui atendida por uma 
médica atenciosa e competente. Minha perna 
desinchou, as dores diminuíram e agora sigo 
realizando meu tratamento com um especialista 
em vascular, que antes não tinha. É visível a 
mudança que o hospital obteve na limpeza, 
organização dos profissionais, agilidade no 
atendimento, novas especialidades como o 

DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL, Demetrius do Lago Pareja, 
durante entrega da primeira bolsa Pequeno Sul-Mato-Grossense
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“Você sente 
que a equipe 
é preparada 

para atender 
de forma 

humanizada”

HUMANIZAÇÃO garante elogios da população: carinho por todos os lados

FLUXO garante atendimento dinâmico e eficiente, sobretudo para as reuniões de equipes beira-leito

cirurgião vascular e a contratação de 
novos médicos comprometidos com 
a profissão”, completou a paciente.

A qualidade da assistência tem 
repercutido nas redes sociais com 
frequentes elogios e agradecimentos. 
Valdir Amaro da Silva, 55 anos, 
é radialista na cidade de Sanga 
Puitã, distrito do município de 
Ponta Porã, e fez questão de 
compartilhar a experiência ao 
passar por uma cirurgia no Hospital 
Regional. “Me surpreendi com o 
atendimento do Hospital Regional 
Dr. José de Simone Netto desde que 
cheguei. Estava apreensivo, pois 
anteriormente só ouvíamos críticas e 
relatos negativos. Precisei fazer um 
procedimento cirúrgico e vivenciei 
de perto o incrível trabalho realizado 
na unidade. Você sente que a equipe 
é preparada para atender de forma 
humanizada, todos os colaboradores, 
sem exceção, pessoal da limpeza, 
alimentação, enfermeiros, técnicos e 
médicos”, disse.

Recentemente, o hospital inseriu 
a especialidade de psiquiatria. 
As consultas psiquiátricas são 
agendadas na recepção social em 

horário comercial das 8h às 17h. 
Dentre as novidades, em setembro, 
pacientes e acompanhantes já 
puderam utilizar as 100 novas 
poltronas reclináveis que chegaram 
à unidade, também destinadas à 
UTI. 

AGILIDADE NOS PROCESSOS

A agilidade no atendimento de 
emergência e cirurgias ortopédicas foi 
um dos pontos altos. Houve redução 
em 57% do período de espera 
entre o cadastro da ficha, triagem 
e o primeiro atendimento médico. 
Em comparativo realizado com os 
primeiros meses de gestão, o tempo 
médio de espera da classificação de 
risco da cor amarela passou de uma 
hora para aproximadamente 41 
minutos. Na espera da classificação 
de risco da cor verde, que são 
pacientes de menor urgência, houve 
redução de 64,6% passando de 
2h55 para aproximadamente 1h02. 
A unidade mantém o protocolo de 
classificação de risco preconizado 
pelo Ministério da Saúde e define 
o grau de urgência do paciente por 
meio de cores, priorizando casos de 
maior gravidade.

“Os pacientes seguem um 
determinado fluxo que inclui 
abertura de ficha na recepção 
seguido da classificação de risco e 
posteriormente a consulta com o 
médico plantonista. Após realizar 
o cadastro, o nome do paciente 
sincroniza automaticamente com 
o computador do médico e o 
atendimento é realizado da maior 
para a menor gravidade. O novo 
sistema também aperfeiçoou 
a organização das fichas dos 
atendimentos”, explicou o diretor-
técnico Antonio Martinussi.

O hospital atende mais de 200 
mil habitantes dos oito municípios 
da região sul do estado. A demora 
das cirurgias ortopédicas foi um 
dos problemas solucionados 
rapidamente por meio da aquisição 
de equipamentos para o centro 
cirúrgico, reativação das salas 
cirúrgicas e organização do fluxo. 
Anteriormente o tempo de espera 
por uma cirurgia ortopédica era de 
30 dias, com a implantação do novo 
fluxo no centro cirúrgico o tempo de 
espera passou a ser de três dias até, 
no máximo, uma semana.

Para Maria de Fátima Rodrigues, 
43 anos, o tempo de espera pela 
cirurgia diminuiu em relação ao 
ano passado no período em que 
acompanhou o filho internado. 
“Gostaria de parabenizar a melhoria 
que o hospital teve no tempo de 
espera das cirurgias ortopédicas. 
Ano passado acompanhei meu filho 
com o braço quebrado, esperamos 
mais de um mês para ele realizar 
a cirurgia. Agora neste ano me 
acidentei de moto e quebrei a perna. 
Me surpreendi com a rapidez, pois 
marcaram a minha cirurgia em 
menos de uma semana. Assim posso 
voltar para casa mais rápido e cuidar 
dos meus filhos”, contou a paciente.

CARINHO E HUMANIZAÇÃO

Entre luvas e agulhas o sorriso de 
um profissional traz consolo e alívio 
aos que sentem dor. A assistente social 
Neusa Correia faz o acolhimento 
dos pacientes. Ela destaca o trabalho 
de humanização que a unidade 
desenvolve. “A humanização é como 
uma sementinha que semeamos 
no coração de cada profissional e 

orientamos para que compartilhem 
dessa mesma visão, nós precisamos 
ter esse olhar diferenciado, 
empatia com o outro. Muitos 
pacientes e acompanhantes chegam 
emocionalmente debilitados, com 
problemas familiares e outros em 
situações de vulnerabilidade. Aqui 
no hospital nós temos o carinho com 
a alimentação, limpeza, profissionais 
de enfermagem e médicos. Temos 
também o atendimento do nosso 
psicólogo que está sempre auxiliando 
esses pacientes. Nosso intuito é fazer 
com que todos se sintam abraçados”, 
disse.

O Instituto Acqua também 
implantou no hospital a bolsa 
“Pequeno Sul-Mato-Grossense”.  
O programa contempla as mães e 
recém-nascidos da maternidade com 
um kit de higiene composto por 
fraldas, toalha, frasco de álcool em 
gel, pacote de gazes, algodão, sabão 
glicerinado e pomada para assadura. 

Para Samir Siviero, diretor-
presidente do Instituto Acqua, ouvir 
os pacientes é a principal forma 

de avaliar os serviços e garantir 
eficiência na gestão. “Chegamos com 
um enorme desafio e conseguimos 
transformar a realidade do hospital. 
Todos os avanços apresentados e 
constatados pela população revelam 
que é possível, com trabalho, 
usufruir de um hospital público 
com excelentes profissionais, boa 
infraestrutura e humanização. 
Cumprimos um papel importante 
e ter esse retorno dos pacientes só 
nos deixa ainda mais confiantes e 
felizes”, define.

Valdir Amaro, 55 anos
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ariana José Barbosa da Silva, 61 anos, 
garante que sua vida mudou após realizar a cirurgia 
de varizes no Hospital Regional de Cirurgias da 
Grande Dourados (HRCGD), localizado no Mato 
Grosso do Sul. Ela mora no município de Caarapó, 
distante 128 km de Dourados, e enfrenta desde 
os 17 anos má circulação sanguínea. Os sintomas 
iniciaram ainda na adolescência com pequenas 
varicoses e se intensificaram com o passar dos 
anos por falta de tratamento adequado - o que 
impossibilitou ela trabalhar. Convivendo há anos 
com dores intensas, passou por várias consultas e 
exames até conseguir agendar a cirurgia vascular 
nas pernas. 

“Era meu sonho fazer essa cirurgia e estou muito 
feliz de finalmente poder ter alívio nas minhas 
pernas, relatou emocionada. Os enfermeiros são 
atenciosos e educados, o médico muito gentil me 
tranquilizou o tempo todo e me passou confiança 
para a cirurgia”, contou a paciente.

O hospital foi criado em dezembro de 2015 com 
objetivo de realizar demandas de baixa e média 
complexidade, para reduzir a fila de espera por esses 
procedimentos e melhorar o acesso aos moradores 
do interior. A paciente Mariana saiu do interior 
para realizar o procedimento que não é oferecido 
no município onde mora e elogiou a estrutura da 
unidade. “Já fui em outros hospitais do SUS, mas 
nunca com uma estrutura como essa. Os leitos 
são bem higienizados e confortáveis com TV, ar 
condicionado e móveis novos. Esse hospital tem a 
estrutura de uma clínica particular e o atendimento 
é gratuito, minha experiência foi muito positiva no 
SUS”, comentou.

Eficiência
ao alcance
de todos

“Esse hospital tem 
a estrutura de uma 
clínica particular 
e o atendimento 
é gratuito. Minha 
experiência foi muito 
positiva no SUS”

No Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, as cirurgias têm mudado a vida 
de pacientes de mais de 33 municípios

Por Camila Kaveski

M Com capacidade para 32 leitos, o Hospital 
Regional de Cirurgias da Grande Dourados, 
administrado pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza 
procedimentos de Cirurgia Geral, Ortopedia, 
Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, 
Vascular e Oftalmologia. Além disso, faz exames 
de ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, 
endoscopia, colonoscopia e é um dos únicos 
hospitais SUS da macrorregião que realiza cirurgia 
de joelho por vídeo.

“Atualmente somos o único hospital SUS 
da macrorregião de Dourados que realiza tais 
procedimentos por vídeo. Temos aqui na unidade 
equipamentos de ponta e cirurgiões especializados 
para realizar essas cirurgias por vídeo de forma 
segura, proporcionando uma recuperação mais 
rápida aos pacientes”, destacou o diretor-técnico, 
Diego Romeiro.

Maria Borges dos Santos Silva, 62 anos, mora 
na zona rural próxima ao município de Dourados 
e realizou a cirurgia no punho para recuperar o 
movimento da mão. Ela descreve a satisfação de 
ter feito a cirurgia. “Trabalhei durante muitos anos 
no campo e com o tempo foi inflamando o nervo, 
sentia muitas dores até não conseguir movimentar 
mais. Como moramos na zona rural ficava difícil vir 
várias vezes ao hospital, mas a equipe prontamente 
agilizou todos os exames e consegui ser operada por 
um excelente médico”, contou.

INDICADORES POSITIVOS

Com apenas quatro meses sob gestão do 
Instituto Acqua o Hospital Regional de Cirurgias da 

Grande Dourados obteve destaque ao demonstrar 
indicadores positivos nas metas de consultas, 
cirurgias e exames. No período de 12 de junho a 
30 de setembro foram registradas mais de 4 mil 
consultas, 1.400 exames e quase 800 cirurgias 
nas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia, 
Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, 
Vascular e Oftalmologia. 

“Nesses primeiros meses de gestão já conseguimos 
alinhar os fluxos e processos de trabalho, 
reestruturamos a agenda do faturamento e o fluxo 
da agenda da regulação de vagas. Implantamos 
comissões e o Núcleo de Regulação Interno (NIR) 
que agora é conduzido por um enfermeiro treinado. 
Com isso, conseguimos alinhar e equalizar a agenda 
da regulação de vagas para que a unidade atenda 
esse fluxo que estava represado. A agenda de 
procedimentos do hospital está em pleno andamento 
e estamos ultrapassando as metas e otimizando os 
custos propostos dentro do contrato de gestão de 
forma transparente e eficaz”, pontuou a diretora-
geral da unidade, Patrícia de Oliveira.

CAPACITAÇÕES

Um hospital projetado para agilizar cirurgias, 
consultas e exames aos moradores de 33 municípios 
do Mato Grosso do Sul exige treinamento específico 
de toda equipe multiprofissional. Quem sente dor, 
tem pressa. Com o objetivo de otimizar o fluxo de 
cirurgias e exames e trazer alívio a esses pacientes, a 
equipe do hospital participou de capacitação sobre 
regulação de vagas na sede do Complexo Regulador 

Estadual, localizado na Capital Campo Grande. O 
treinamento foi realizado em parceria com a Central 
Estadual de Regulação (CORE) e Coordenadoria 
Estadual de Regulação e Assistência (CERA).

A diretora explica que capacitações têm sido 
frequentemente realizadas para que a equipe 
esteja bem treinada e que mais pessoas possam ter 
acesso aos serviços e especialidades ofertadas na 
unidade. “Para que tivéssemos um entendimento 
ampliado das demandas vindas da regulação do 
hospital junto ao Estado e ao município, tivemos 
o apoio do CORE e CERA com esse treinamento 
aos nossos colaboradores. Durante a capacitação 
foram apresentados o funcionamento do sistema 
e a integração tecnológica com o software para 
captarmos demandas de pacientes e otimizar a 
execução dos procedimentos”, afirmou.

Moradora do município de Amambai, distante 
130 km da cidade de Dourados, Manuelina Oliveira 
da Silva, 83 anos, aguardou ansiosa pelo dia da 
cirurgia de catarata que foi marcada por meio do 
novo fluxo implantado pelo hospital. Após realizar 
exames e estar apta para a cirurgia, a paciente se 
deslocou com o filho bem cedo para chegar na hora 
marcada. “Estava tão ansiosa que nem consegui 
comer e dormir direito, essa cirurgia é muito 
importante para mim, pois minha visão está muito 
fraca e sinto incômodo nos olhos. Há algum tempo 
tentei vaga para cirurgia em outro município, mas 
consegui aqui em Dourados e estou muito alegre”, 
relatou a paciente.

SAÚDEMARIANA JOSÉ, 61 ANOS, passou por 
cirurgia e elogiou atendimento da equipe
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trabalhar em conjunto sobre 
demandas que exigem nossa atenção 
e ação rápida”, destacou a diretora.

Ainda segundo Flávia, os 
pacientes ficam satisfeitos com o 
atendimento prestado pela UPA, 
pois têm a certeza de encontrar 
diagnóstico e tratamento adequado 
para os problemas de saúde dos 
seus filhos.

A coordenadora de enfermagem 
da unidade, Lucyanna Januário do 
Nascimento, participou no início de 
setembro de um curso no Hospital 

Albert Einstein, em São Paulo. 
O tema do treinamento abordou 
urgências e emergências pediátricas. 
A iniciativa foi realizada por meio 
de uma parceria entre o Ministério 
da Saúde e o hospital, dentro do 
Centro de Simulação Realística 
da unidade paulista. “Foi um 
momento de muito aprendizado, 
com professores de renome e troca 
de experiências com profissionais de 
todo o País. Foram 50 participantes 
pensando formas de melhorar o 
atendimento pediátrico nas suas 
unidades”, ressaltou a profissional.

ra uma segunda-feira, 16 de 
setembro. A pequena Anaizza 
Oliveira, 5 anos, sentia-se mal e 
uma febre alta deixava, tanto ela, 
quanto a mãe, aflitas. A família é 
de Guarabira, cidade na região do 
brejo da Paraíba, que tem população 
de quase 59 mil habitantes e fica 
a mais de 100 km da capital João 
Pessoa. Ronaesllen Kelly Oliveira 
conseguiu atendimento para sua 
filha perto de casa, na Unidade de 
Pronto Atendimento de Guarabira, 
administrada pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

Em consulta à UPA, com os 
sintomas persistentes, os resultados 
dos exames confirmaram dengue. 
Anaizza pôde receber a assistência 
devida. “Recebemos um bom 
atendimento aqui na UPA. Não 
foi a primeira vez, ela tem asma e 
já veio outras vezes, sendo sempre 
bem atendida, com consulta, 
com exame, com tudo”, relatou 
Ronaesllen.

A unidade acaba centralizando 
os atendimentos em pediatria na 
região e sendo referência para 
os 27 municípios próximos. Sem 
o atendimento da UPA, os pais 
precisariam ir até João Pessoa em 

busca de consulta médica para os 
filhos. 

De janeiro a agosto deste 
ano, mais de 58 mil pacientes 
receberam atendimento na UPA 
Guarabira. As consultas pediátricas 
são parte significativa deste total, 
superando 40% dos atendimentos 
ao longo de 2019. Para entender 
bem estes números, são mais de 
24 mil atendimentos até o fim de 
agosto, mais de 100 crianças foram 
atendidas, diariamente, pela UPA. 
E, além dos atendimentos, ainda 
contam com exames laboratoriais, 
exames radiológicos e medicação.

Segundo o coordenador-
administrativo da UPA Guarabira, 
Júnior Fernandes, os números 
mostram a relevância que a 
unidade tem para a região. “Muitos 
pacientes de cidades próximas, não 
só os de Guarabira, são atendidos 
aqui. É um trabalho de grande 
importância e responsabilidade”, 
destacou o gestor.

As principais cidades que 
tiveram crianças atendidas, este 
ano, pela UPA Guarabira são, além 
do próprio município (11.939 
atendimentos), Araçagi (2.140), 
Alagoinha (1.290), Pirpirituba 
(1.272) e Pilõeszinhos (1.214).

As UPAs são unidades 
preparadas para atender, estabilizar 
e encaminhar para hospitais 
de referência pacientes com 
emergências em saúde de média e 
alta complexidade, classificados 
como cores amarela e vermelha, 

Entre os temas que fizeram parte 
da capacitação, em abordagens 
tanto teórica quanto prática, 
estiveram: transporte de paciente 
politraumatizado, desidratação, 
edema agudo do pulmão, afecções 
respiratórias, entre outras. “Esses 
conhecimentos que adquiri 
serão repassados para nossos 
funcionárioss. Vamos realizar os 
primeiros treinamentos com nossa 
equipe, para multiplicar o que 
recebi de informações.”, assegurou 
Lucyanna.

respectivamente. No entanto, o 
atendimento na UPA de Guarabira 
também desempenha papel 
importante para casos não urgentes 
e de pouca urgência, azul e verde, 
segundo a classificação de risco. 

No atendimento pediátrico, a 
principal classificação é do tipo 
verde, com 11.487 pacientes 
atendidos com este perfil. No tipo 
amarelo, foram registrados 7.011 
atendimentos neste ano. Além dos 
atendimentos de classificação azul, 
com 5.781 pacientes, e de vermelha, 
para 121 deles, no mesmo período.

Assim, a UPA de Guarabira, por 
sua estrutura, acaba concentrando 
os atendimentos de muitas cidades e 
de diversas complexidades. “Se não 
fosse a UPA, eu teria que ir ou para 
João Pessoa ou pagar particular, 
mas não tenho condições”, relatou 
Ronaesllen. 

QUALIDADE DO CORPO 
TÉCNICO

A UPA de Guarabira busca 
capacitação de seu corpo técnico 
para seguir com bom atendimento 
aos pacientes. A diretora-clínica 
Flávia Paredes explica que todos os 
plantões médicos contam sempre 
com um especialista em pediatria. 
Ela  afirma que os treinamentos 
com os profissionais da unidade 
são constantes e fazem com que a 
equipe renove seus conhecimentos. 
“Nossos profissionais são muito 
bem capacitados. Os cursos 
e treinamentos permitem que 
estejamos sempre afinados para 

Referência
em pediatria

UPA Guarabira, administrada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba, já atendeu mais de 58 mil pacientes neste ano e as consultas pediátricas 

superam 40% dos atendimentos

Por Demócrito Garcia

E

ANAIZZA OLIVEIRA, 5 ANOS,  
atendida pela UPA Guarabira, 

que tem sido referência na área 
pediátrica para 27 municípios

“Se não fosse a UPA, 
eu teria que ir ou para 
João Pessoa ou pagar 
particular, mas não 
tenho condições”

Ronaesllen Kelly
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eniffer Cristina Maximino da 
Silva, 20 anos, sofreu acidente 
de motocicleta, em 2 de julho, 

causado por uma imprudência no trânsito. Ela 
passou dois meses internada no Hospital de 
Traumatologia e Ortopedia da Paraíba (HTOP), 
em João Pessoa, que é retaguarda do Hospital 
Estadual de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, unidades administradas pelo 
Instituto Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Em outubro, Jeniffer 
voltou à unidade para agradecer o empenho e 
dedicação de toda a equipe multidisciplinar da 
instituição.

O acidente ocorreu quando Jeniffer voltava 
para sua residência, ao lado do marido, em uma 
avenida movimentada da capital Paraibana. Um 
carro na contramão colidiu com a traseira da 
motocicleta, atingindo a perna da jovem. Com 
isso, ela teve fratura exposta na perna esquerda 
e foi submetida a uma cirurgia emergencial e 
com alto risco de amputação de membro. O 
marido teve apenas escoriações. “Quando 
cheguei à unidade hospitalar tive a sensação de 
impotência, achando que tudo tinha acabado. 
Assistimos todos os dias na televisão acidentes 
de moto, mas nunca imaginamos que um dia 
pode ser com a gente”, frisou.

Após passar por uma cirurgia, a jovem sentiu 
alívio em saber que estava viva e que sua perna 
não havia sido amputada. “A minha primeira 
pergunta ao acordar era se meu marido estava 
vivo e se minha perna tinha sido amputada, já 
que cheguei com essa indicação”.

Segundo o coordenador médico do 
Complexo, Luiz Portela, a lesão na perna de 
Jeniffer foi extensa. “Ela chegou à emergência 
do Trauma com uma fratura exposta, devido 
à extensão da lesão, evoluiu para uma necrose 
de pele, no qual tivemos que realizar alguns 
desbridamentos, que trata-se de remover 
os tecidos desvitalizados para preparar a 
cobertura definitiva. O tratamento dela 
precisou de acompanhamento da Ortopedia, 
Cirurgia Plástica e Comissão de Pele. E 

Direito de 
recomeçar 

“Estou disposta a 
seguir meu destino, 
pois sei que depois 
de tudo que passei 
nada mais me 
interrompe”

Após grave acidente, jovem passa por cirurgia 
complexa no Hospital de Traumatologia e 
Ortopedia da Paraíba e acompanhamento de 
equipe multidisciplinar garante recuperação 

Por Joceane Gomes 

atualmente continua via ambulatorial, mas em 
todo momento a jovem apresentou muita força, 
esperança e perseverança para conseguir passar 
por todo processo terapêutico”, esclareceu. 

Jeniffer ficou internada no HTOP para 
realização de mais dois procedimentos 
cirúrgicos na perna esquerda, que durante 
o acidente ficou comprometida por causa 
do asfalto. “Sabe aquele local que te deixa 
muito tranquila? Que você não tem pressa de 
voltar para casa, pois está sendo bem tratada 
por toda a equipe? É assim que me senti em 
todo momento que passei neste hospital. Cada 
funcionário que me atendeu me tratou como 
membro da família. Saio daqui com a sensação 
de que nasci de novo, que estou tendo uma 
nova oportunidade, que a vida está sorrindo 
para mim”, salientou.

Atualmente o único desejo da jovem é voltar 
a ter uma vida social normal. “Sou uma menina 
sonhadora e cheia de planos para o futuro. Sei 

que preciso trabalhar muito para conseguir 
meus objetivos, mas estou disposta a seguir 
meu destino, pois sei que depois de tudo que 
passei nada mais me interrompe”, completou.

A coordenadora-administrativa do HTOP, 
Cybelle Diniz, disponibilizou um mural onde 
os pacientes têm a oportunidade de colocar 
suas percepções a respeito do atendimento da 
unidade de saúde. “O índice de satisfação em 
nosso hospital tem sido bastante favorável. 
Jeniffer é um exemplo mais recente e representa 
tudo aquilo em que acreditamos, deixar a 
saúde cada vez mais humanizada e próxima do 
paciente” ponderou.

O Hospital de Trauma recebe diariamente 
vítimas de trânsito e é referência em casos de 
politraumatizados. De janeiro a setembro 
atendeu mais de 7 mil pessoas, sendo que a 
maioria dos acidentes foram ocasionados por 
motocicletas, contabilizando mais de 5 mil 
entradas, neste mesmo período.

SAÚDE

J

JENIFFER sofreu grave acidente e passou por cirurgia complexa com ortopedista, cirurgião plástico e Comissão de Pele 
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MUTIRÃO DE CIRURGIAS SEGURANÇA DO PACIENTE

AMBULATÓRIO 
DA DOR

MUTIRÃO PEDIÁTRICO

Para marcar as atividades em 
comemoração ao aniversário do Hospital 
Regional da Baixada Maranhense Dr. 
Jackson Lago, no município de Pinheiro 
(MA), 53 crianças foram atendidas na 
segunda etapa do mutirão de consultas e 
cirurgias pediátricas realizada entre os dias 
23 e 25 de setembro.

A Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão 
(MACMA), em São Luís, Hospital Regional de Balsas, em 
Balsas, e Hospital da Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago, em Pinheiro – unidades sob a gestão do Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) do Maranhão -, integraram programação especial no 
mês de setembro em alusão ao  Dia Mundial da Segurança 
do Paciente, data marcada em 17 de setembro.

Palestras, capacitações, exposição e workshop 
despertaram atenção para os cuidados com o paciente e a 
importância do envolvimento dos colaboradores na adoção 
de atitudes preventivas que resultem em um ambiente mais 
seguro e contribuam para evitar riscos na assistência à 
saúde. As metas internacionais de segurança do paciente 
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
nortearam os trabalhos em todas as unidades.

HIGIENIZAÇÃO das mãos é um dos alertas debatidos pelas comissões 
junto aos colaboradores

PROGRAMAÇÃO contou com palestras, capacitações e exposições que 
trataram sobre os riscos à saúde 

200 CIRURGIAS gerais e outras 200 urológicas serão realizadas em cinco 
etapas; primeira fase concentrou procedimentos de hérnia e vesículas

96 CRIANÇAS foram atendidas no mutirão: 70 consultas e 26 cirurgias

ATENDIMENTOS são regulados pela Rede 
Estadual de Saúde; departamento é coordenado pelo 

anestesiologista Fábio Farias de Aragão

Implantado com objetivo de atender 
pacientes com dores crônicas, o 
Ambulatório da Dor no Hospital Dr. Carlos 
Macieira (HCM), na capital maranhense, é 
um serviço especializado para consultas e 
tratamento de pessoas com dores agudas. 
Semanalmente, mais de 30 pacientes 
regulados pela Rede Estadual de Saúde 
serão atendidos na unidade gerenciada pelo 
Instituto Acqua e Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão.

Coordenado pelo anestesiologista e 
clínico da dor, Fábio Farias de Aragão, 
o ambulatório oferece tratamento 
intervencionista a pacientes com dores 
em decorrência de doenças neurológicas, 
metabólicas, emocionais e de cirurgias. 
“Aqui no ambulatório vamos tratar de 
pacientes não-oncológicos (que a dor não 
está relacionada ao câncer) e que sofrem 
dores por lesões neurológicas, traumas, 
dores articulares, ou seja, casos de difícil 
controle de pessoas que já passaram por 
outros especialistas”, explicou.

O Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM), 
na capital maranhense, promoveu a primeira 
etapa do mutirão que beneficiou pacientes 
que aguardam por cirurgias na fila de espera 
da Rede Estadual de Saúde. Em setembro, 40 
procedimentos foram realizados pela equipe 
da unidade de saúde gerenciada pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) do Maranhão.

Serão 200 cirurgias gerais e 200 cirurgias 
urológicas, em cinco etapas. A primeira (que 
encerrou em setembro) de hérnias e vesículas; 
em seguida, cirurgias de colecistectomia 
videolaparoscópica (CVL) e hérnia, e, por fim, 
os procedimentos de urologia (cirurgias de 
hidrocele, varicocele, postectomia e RTU).

Palestras, capacitações, exposição e workshop fizeram parte 
da programação nas maternidades e hospitais sob gestão do 

Instituto Acqua e Secretaria de Estado da Saúde (SES)
do MaranhãoHospital Dr. Carlos Macieira (MA) conclui primeira etapa de mutirão de cirurgias; serão 

realizados 400 procedimentos até o mês de dezembro para diversas especialidades

Hospital Regional Dr. Jackson Lago (MA) realiza segunda etapa do mutirão de consultas e cirurgias 
pediátricas; ações atenderam 96 crianças de 15 municípios da região de Pinheiro

Serviço especializado no Hospital Dr. 
Carlos Macieira (MA) irá tratar pacientes 

com dores crônicas, dores em pós-
operatório e dores articulares

A primeira etapa do mutirão aconteceu 
no período de 9 a 11 de setembro. Os 
atendimentos incluem a triagem dos pacientes 
regulados pela Rede Estadual de Saúde, 
a realização de consultas ambulatoriais e 
exames para aqueles que foram submetidos 
aos procedimentos cirúrgicos.Foi assim com 
o menino Ítalo Miguel Pinheiro Lima, 6 anos, 
do município de Guimarães, que participou 
da segunda etapa do mutirão. “Ele veio fazer 
uma cirurgia de hérnia inguinal. Nós viemos 
na primeira etapa, mas ele estava gripado e 
não pôde fazer a cirurgia. Agora deu tudo 
certo”, disse Tássia Cristine Pinheiro, 30 
anos, mãe de Ítalo.

Ao todo, foram atendidas 96 crianças 
com idade entre 0 e 12 anos no mutirão, com 
a realização de 30 consultas e 13 cirurgias na 
primeira etapa e 40 consultas e 13 cirurgias 
na etapa seguinte.
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INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO
Mães com seus bebês assistidos pelo serviço de obstetrícia da Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São 

Luís (MA), participaram, em 16 de agosto, do Dia D em alusão à campanha Agosto Dourado de incentivo à 
amamentação na unidade de saúde gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES).

Convidadas pela maternidade para compartilhar suas experiências de amamentação, as participantes puderam 
expor suas dificuldades, superação e reconhecimento da importância do leite materno para a saúde e desenvolvimento 
dos bebês e também reencontrar profissionais que as acolheram no momento do parto e puerpério na unidade de 
saúde.

“É motivo de muita alegria viver novamente o dia que estive aqui. Fui recebida de uma forma que jamais posso 
explicar. Aqui você vê a humanização. Fui muito bem cuidada e essa atenção você tem do profissional da limpeza 
à direção”, disse a acadêmica do curso de Enfermagem, Thaynara Estela Silva Teixeira, 25 anos.

Acompanhada do marido Laerte Silva Teixeira Júnior, 24 anos, ela abriu o momento de relatos contando a 
mudança de vida depois da chegada de Luna Laura, a filha do casal. 

O Instituto Acqua no Maranhão também está com campanha permanente de arrecadação de frascos para o 
armazenamento do leite materno doado. Os frascos devem ser de vidro (café solúvel ou maionese), com tampa 
rosqueável de plástico e boca larga, com capacidade de 200 a 500 ml, e podem ser entregues na Maternidade de 
Alta Complexidade do Maranhão, localizada na avenida Jerônimo de Albuquerque , S/N, no bairro Cohab Anil 
III, na capital maranhense.

OFICINA DIVERTIDA E SABOROSA
Crianças atendidas pelo ambulatório 

da Casa de Apoio Ninar, em São Luís 
(MA), participaram, em 10 de outubro, 
do projeto culinário de vivência e 
experimentação realizado na Cozinha 
Amiga. Durante a oficina, os pequenos 
colocaram a mão na massa e produziram 
sequilhos de amido de milho e cupcake. 

A unidade de saúde, especializada 
no tratamento e acolhimento de 
crianças com microcefalia e outras 
doenças raras, é gerenciada pelo 
Instituto Acqua em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) do Maranhão.

A atividade reuniu 
psicopedagogia, nutrição e 
gastronomia. Entre as áreas 
estimuladas durante a ação estava 
a coordenação motora fina, como 
explica a psicopedagoga Isabela 
Santos. “Tanto em relação a 
cognição quanto a questão motora 
trouxemos esse momento para 
estimular as crianças no trabalho 
de socialização, interação, de 

DEBATE contou 
com a presença 
de casais que 
compartilharam 
experiências de 
amamentação 

INICIATIVA reuniu psicopedagogia, nutrição e gastronomia

SETEMBRO VERDE
A música e o bom humor dos voluntários da Ong 

Doadores de Amor surpreenderam os usuários do Hospital 
Dr. Carlos Macieira (HCM), na capital maranhense, em 17 
de setembro. Com panfletos e cartazes sobre a importância 
da doação de órgãos, a iniciativa foi organizada pela equipe 
do hospital como forma de sensibilizar e captar mais 
doadores no mês dedicado à campanha Setembro Verde. A 
unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Maranhão. 

“Essa atividade é uma forma de agradecer toda equipe do 
hospital que colabora conosco durante o ano e também uma 
ação forte da campanha porque acabamos nos deparando 
com algum paciente ou acompanhante que deseja se tornar 
doador”, falou Luiza Nóvoa, coordenadora da Comissão 
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes do HCM.

Atualmente, a fila de espera para transplante de córnea está 
em 524 pessoas, em média, e a doação depende diretamente 
da conscientização das famílias de possíveis doadores. Em 
todo o País, são mais de 30 mil brasileiros na fila de espera. 
“O nosso trabalho é constante e muda vidas. Tivemos uma 
baixa de doação em comparação com os últimos cinco anos. 
Temos 20 pessoas cadastradas como possíveis doadores, 
mas precisamos de muito mais”, reforçou.

RODA DE CONVERSA
O 6º encontro do ciclo de roda 

de casais grávidos da Maternidade 
Benedito Leite, em São Luís 
(MA), realizado dia 2 de outubro, 
apresentou informações sobre os 
direitos sociais da parturiente e dos 
pais que participam das atividades 
na unidade de saúde gerenciada 
pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) do Maranhão.

Juliana de Carvalho Almeida, 
assistente social da maternidade, 
mostrou os principais direitos 
decorrentes do casal em situação de 
gravidez. “Aqui na unidade temos 
procurado estabelecer um contato 

INFORMATIVOS foram distribuídos para pacientes e 
acompanhantes como alerta para doação de órgãos

LAÇO HUMANO formado por profissionais do 
HCM simboliza ação

DIREITOS SOCIAIS e trabalhistas foram 
repassados às gestantes e acompanhantes

Em diálogo aberto ao público, Maternidade Benedito Leite (MA) debateu temas que reforçam a figura 
feminina quanto mãe e seus direitos sociais

Iniciativa do Hospital Dr. Carlos Macieira (MA) 
alertou para doação de órgãos

Crianças atendidas pela Casa de Apoio Ninar (MA) participam de oficina 
de culinária e desenvolvem habilidades

Maternidade Nossa Senhora da Penha (MA) reuniu mães e profissionais para debater leite materno

mais próximo com as pacientes para 
que elas tenham ciência dos direitos 
sociais, os direitos trabalhistas e os 
direitos durante toda a assistência 
em saúde no período de internação 
na maternidade”, explicou.

Kelma Lucena, coordenadora de 
enfermagem da maternidade, falou 
sobre a importância da presença dos 
pais nas rodas de casais e a mudança 
de atitude decorrente dos diálogos. 
“Temos visto uma presença maior 
de homens nas rodas e isso reflete 
nosso objetivo de humanizar o 
serviço de assistência, incluindo 
o pai em etapas importantes”, 
lembrou.

cooperação com o outro e na 
manipulação dos materiais. 
Estimular a coordenação motora 
fina ajuda na questão da escrita 
dessas crianças que estão em fase 
de desenvolvimento”, pontuou.

A Casa de Apoio Ninar 
oferece acolhimento e 
assistência especializada às 
crianças com problemas de 
neurodesenvolvimento e suas 
famílias. Roney David de Carvalho, 
8 anos, contou o que mais gostou 
de fazer na oficina. “Gostei mais 
quando fizemos o bolo [cupcake]. 
Aprendi a fazer um biscoitinho 
também”, disse.
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Enfermeira obstétrica 
do Acqua no 

Maranhão ganha 
prêmio nacional

Prêmio Espírito Público reconhece 
histórias de sucesso em todo o 

Brasil; prática humanizada no parto é 
realizada em unidades sob a gestão 

do Instituto Acqua em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Por Glauber Dias

Arthur Barbosa de Souza nasceu na 
Maternidade do Hospital Regional Dr. José 

de Simone Netto com 5.5 kg e 59cm

A enfermeira obstétrica e 
responsável técnica do Instituto 
Acqua no Maranhão, Analamacia 
Brito, é vencedora do Prêmio Espírito 
Público 2019. A profissional, que 
atua no Instituto desde 2015, venceu 
na categoria Saúde. O prêmio 
reconhece e celebra profissionais 
públicos com trajetória de grandes 
contribuições para o Brasil. A 
profissional de enfermagem foi a 
responsável pela implantação de 
práticas humanizadas que valorizam 
e empoderam grávidas e famílias para 
uma vivência respeitosa, acolhedora, 
segura, que resgata o protagonismo 
da mulher e fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

 “Esse é um prêmio de toda 
a enfermagem obstétrica do 
Maranhão. Sem cada profissional e 
cada coordenadora de enfermagem 
não teria chegado à final. Foi a 
garra delas, lutando contra as 
dificuldades, que juntas conseguimos 
implantar esse novo modelo de parto 
no estado”, declarou emocionada 
Analamacia ao ver o resultado 
divulgado em 19 de agosto.

 Defensora de prática humanizada 
no parto e na gestação, Analamacia 
– em conjunto com o Instituto 
Acqua e equipe de coordenação de 
enfermagem das maternidades – 
desenvolveu as Rodas de Conversa 

para Casais Grávidos. Nos encontros 
de compartilhamento de experiências, 
os casais recebem orientação sobre 
o processo gestacional e conhecem 
toda a rotina da maternidade que 
as receberá durante o trabalho de 
parto. Durante as conversas, as 
gestantes deixam escrito o Plano 
de Parto, documento que expressa 
todos os desejos da grávida durante 
o momento de nascimento do bebê.

 “Receber esse prêmio nos 
fortalece e nos mostra que estamos 
no caminho certo. Nos últimos cinco 
anos fortalecemos a enfermagem e 
também esse modelo. É um momento 
de muito entusiasmo. Quem ganha 
com isso é a mulher, que sabe que 
será bem acolhida e respeitada ao 
chegar a uma maternidade nossa”, 
completou a vencedora.

Premiação

Além de Analamacia, outros 
dois candidatos foram declarados 
vencedores na categoria Saúde. 
A enfermeira obstétrica ainda 
concorre ao prêmio destaque na 
mesma categoria. O resultado dessa 
segunda etapa só será conhecido no 
dia da entrega da premiação geral. A 
história de Analamacia foi submetida 
a oito etapas avaliativas que vão 
desde inscrição, análise da inscrição, 
triagem, análise de um júri e comitê 

setorial, até análise aprofundada de 
cada concorrente.

Analamacia também venceu 
em 2018 o prêmio Anna Nery, 
considerado o mais importante da 
área de enfermagem no Brasil. A 
solenidade ocorreu no encerramento 
do 21º Congresso Brasileiro 
dos Conselhos de Enfermagem 
(CBCENF), em São Paulo.

 A premiação acontece anualmente 
e reconhece os profissionais de 
enfermagem que prestaram bons 
serviços à sociedade. E também 
aqueles que contribuíram com a 
assistência, administração, ensino e 
pesquisa na região em que atuam.

Parto Humanizado 
As práticas do parto humanizado 

defendidas por Analamacia 
são realidade nas Maternidade 
Benedito Leite, Maternidade de 
Alta Complexidade do Maranhão 
(MACMA), Maternidade Nossa 
Senhora da Penha, Maternidade 
Humberto Coutinho, em Colinas, 
e no Hospital Regional de Balsas 
e têm sido referência na gestão de 
saúde no Maranhão. Nestes locais, 
uma equipe multiprofissional atua 
nas salas de pré-parto com exercícios 
para a gestante e aplicação de 
métodos não-farmacológicos para 
alívio da dor, entre outras ações.

Foto: Welida Nunes

Um bebê de 5.520 kg e 59 cm nasceu de parto cesárea na Maternidade do Hospital Regional Dr. José de Simone 
Netto, em Ponta Porã (MS). Arthur Barbosa de Souza veio ao mundo dia 3 de outubro. A mãe do bebê, Elizandra 
Chimenes Barbosa, 37 anos, conta que se surpreendeu com o tamanho do recém-nascido. “Durante a ultrassom o 
médico disse que poderia ser grande, mas não imaginei que ele fosse crescer tanto. A maioria das roupas e fraldas 
não serviram, tivemos que providenciar roupas maiores”, contou.

É o segundo bebê que nasce este ano, com o peso maior que a média, na maternidade do Hospital Regional de 
Ponta Porã, unidade gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em 
fevereiro nasceu Rafael Gomes Gonçalves pesando 5.720 kg.

PEQUENO SUL-MATO-GROSSENSE
O Hospital Regional Dr. José 

de Simone Netto, em Ponta Porã 
(MS), gerenciado pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), realizou 
em agosto o lançamento do projeto 
“Pequeno Sul- Mato-Grossense”. 
O programa contempla as mães 
e recém-nascidos da maternidade 
com um kit de higiene composto 
por fraldas, toalha, frasco de álcool 
em gel, pacote de gazes, algodão, 
sabão glicerinado e pomada 
para assadura. A solenidade de 
lançamento ocorreu durante a 
programação da 3ª Semana de 
Aleitamento Materno e marcou 
mais uma etapa da execução de 
políticas voltadas para a melhoria 
na assistência e humanização da 

unidade.
O diretor-presidente do Instituto 

Acqua, Samir Siviero, destacou 
que o projeto “Pequeno Sul-
Mato-Grossense” é um símbolo 
de humanização. “O programa é 
resultado da filosofia do Instituto 
Acqua. São 20 anos de história 
e experiências. Levamos para 
o Hospital Regional de Ponta 
Porã os nossos cases de sucesso. 
Sabemos que algumas mães podem 
ter dificuldades de comprar os 
itens essenciais de higiene para 
os bebês e até mesmo uma bolsa 
maternidade. O programa vem 
auxiliar as mães e com ele também 
promover um conjunto de ações 
voltadas para o incentivo ao pré-
natal e amamentação”, ressaltou.

SAMIR SIVIERO, diretor-presidente do Acqua, 
entrega kit de cuidados para o bebê

Adriana Benites, 28 anos, mãe do 
Nicolas, de apenas um dia de vida, 
foi uma das primeiras contempladas 
com o kit. “Estou muito feliz com o 
kit maternidade, com certeza ajudará 
muitas mães que precisam desse 
incentivo”, comentou.

Programa implantado no Hospital Regional de Ponta Porã (MS) oferta kit de higiene para recém-nascidos; iniciativa é 
realizada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES)
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UM SALVE AOS 
ARTISTAS REGIONAIS
Bazar VilaMundo ABC, iniciativa do Instituto 
Acqua e Catraca Livre, enaltece artistas 
regionais com formato dinâmico; edições 
recentes receberam shows de Giselle Maria, 
MC Enézimo, Freud à Deriva e
Anelis Assumpção

Por Bruno Bocchini

ara tocar várias melodias e cantar diversas 
poesias o Bazar VilaMundo ABC, que completou 
a marca de 17 edições em outubro, já se mostra à 
frente do tempo. A iniciativa, além de incentivar 
pequenos produtores regionais para disseminar 
a cultura da economia criativa, valoriza o 
consumo de produtos artesanais e, agora, acaba 
de ampliar o horizonte musical. 

O novo formato cultural do Bazar 
VilaMundo traduz o projeto Canja Com Canja, 
que movimentou a região do ABC Paulista 
ofertando espaço para músicos independentes. 
Nesta proposta, atualizada, músicos são 
convidados para relembrar as passagens pelo 
“Canja” e também atribuem som autoral para 
o público presente.

“O público já sabe que nosso espaço é um 
local agradável para toda família e sempre com 
música de qualidade. Esse novo formato do 
Bazar, para receber mais artistas, movimenta 
ainda mais a cena cultural regional”, explica 
Ronaldo Querodia, coordenador executivo do 
Instituto Acqua e idealizador do evento.

Na edição de setembro do Bazar VilaMundo, 
a cantora Giselle Maria realizou apresentação 
interpretando músicas de grandes artistas 
nacionais como Chico Buarque, Baden Powell e 
Gilberto Gil. “Vivi uma história intensa com o 

P

projeto Canja com Canja. Foi lá, no comecinho, 
que conheci grandes músicos como o André 
Calixto. Sou grata à cena cultural do ABC 
Paulista e mais ainda a pessoas que lutam pela 
cultura, como o Lela”, comentou. 

Encabeçado pelo coordenador de eventos 
do Instituto Acqua, Vanderlei Lopes, o Lela, o 
Canja com Canja realizou mais de 150 shows 
na cidade de Santo André. Músicos como MC 
Enézimo surgiram pelo espaço que o projeto 
construiu. “Sou grato ao Canja com Canja, 
me abriu as portas. Evoluí musicalmente, mas 
sobretudo agradeço aos amigos que ganhei”, 
pontuou o artista que subiu ao palco, após 
Giselle Maria, para mandar rimas e recados por 
meio do hip hop. O grupo Freud à Deriva, com 
músicas autorais e algumas canções clássicas 
de Belchior, também se apresentou no Bazar e 
animou a plateia.

Em outubro o evento contou com show 
especial de Anelis Assumpção, filha do ícone 
da Vanguarda Paulista, Itamar Assumpção. 
Com presença marcante e voz suave, Anelis 
desembarcou ao palco do Acqua para cantar 
músicas de seus três álbuns e falar sobre 
empoderamento feminino. “Busquei explorar 
o equilíbrio entre a força e a vulnerabilidade 
feminina, além de me resolver com minhas 
escolhas e desejos e me colocar forte e firme. É 
disso que minhas canções tratam”, explicou. 

Com a proposta de construir práticas que 
apoiam a população a conhecer melhor o 
território e seus atrativos, o Bazar VilaMundo 
ABC reúne mensalmente no Ponto de Cultura 
do Instituto Acqua itens de moda, brechós 
vintage, biojóias, artesanatos, gastronomia, 
cervejas artesanais, antiguidades, literatura, 
vinil, cosméticos, decoração e itens de arte. São 
30 expositores dispostos em cinco ambientes 
com grande variedade de produtos.GISELLE MARIA interpretou grandes clássicos da música nacionalMC ENÉZIMO apresentou hip hop durante formato 

Canja com Canja no Bazar VilaMundo ABC

ANELIS ASSUMPÇÃO, filha de Itamar Assumpção, cantou no 
Ponto de Cultura do Instituto Acqua, em Santo André (SP) FREUD À DERIVA mostrou música autoral e clássicos de Belchior

“O público já sabe que  nosso espaço é 
um local agradável para toda família e 

sempre com música de qualidade”
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Cada um que esteja disposto a mudar sabe dos 
riscos, desafios e responsabilidades que saltam à 
frente. O mundo, cada vez mais depressa, exige ação. 
E, especialmente a geração dos millennials, nascidos 
após o início da década de 1980 até ao final da 
década de 1990, percebem com mais facilidade que 
cada transição é carregada por consciência e novos 
hábitos. Na hora de escolher quais itens consumir, 
tarefa ainda mais difícil. Pensar em consumo 
consciente, em tempo, está cada vez mais perto de 
nós. Mesmo que para isso seja preciso driblar o 
preconceito, rir de piadas sem nenhuma graça ou 
ainda evitar desfazer uma amizade virtual apenas 
porque o outro não pensa como você. Os veganos 
sabem “de cor e salteado” como é enfrentar cada 
uma destas situações. 

Atualmente, segundo relatório da GlobalData, 
uma empresa líder 
em análise de dados, 
70% da população 
mundial está reduzindo 
o consumo de carne 
ou deixando a carne 
completamente fora da 
alimentação. Em 2018, 
o Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública 
e Estatística (IBOPE) 
mostrou que 14% dos 
brasileiros se declaram 
vegetarianos. 

Considerando a 
estimativa oficial do 
IBGE sobre o total da 
população brasileira são 
cerca de 29,2 milhões 
de vegetarianos. Nas 

regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife 
e Rio de Janeiro, esse percentual sobe para 16%.

Segundo o estudo, 55% dos entrevistados 
consumiriam mais produtos veganos (sem nada 
de origem animal) se houvesse melhor sinalização 
nas embalagens. Se os produtos veganos tivessem 
o mesmo preço dos produtos de origem animal 
que eles estão acostumados a consumir, 60% dos 
entrevistados dariam preferência a eles na hora da 
decisão de compra. Nas capitais, o percentual de 
entrevistados que prefeririam produtos veganos se 
eles tivessem o mesmo preço dos não veganos chegou 
a 65%.

Amar e 
mudar as 

coisas
Feira Vegana do ABC, idealizada pelo Instituto Acqua, 

completa dois anos sendo considerada a segunda maior 
do segmento na região metropolitana de São Paulo; 

gastronomia saudável, atividades de bem estar e música 
somam iniciativa transformadora

Por Bruno Bocchini

“Esse evento abriu o olhar de 
muita gente. Aqui não tem 
aquela história de clubinho. 
Todos se respeitam”

A Feira Vegana do ABC, criada pelo Instituto 
Acqua com a ideia de debater a causa animal, oferecer 
hábitos alimentares mais saudáveis e fortalecer a 
troca de experiências, acaba de completar dois anos 
de atuação. Realizada mensalmente no Ponto de 
Cultura do Acqua, em Santo André, no ABC Paulista, 
a iniciativa já integra os principais calendários 
veganos e é considerada a segunda maior feira do 
segmento na região metropolitana de São Paulo. O 
sucesso do evento chegou a outras parcerias. 

“É muito gratificante ver que a Feira Vegana do 
ABC virou essa referência para diversos públicos. 
Entramos em uma nova fase, levando nosso evento 
para outras localidades, como o Parque Celso 
Daniel, em Santo André, que já recebeu duas feiras. 
E o público tem reconhecido nossas iniciativas, 
abraçado as causas. Sem contar a quantidade 
de ações e demais eventos que foram surgindo a 
partir do nosso. Replicar essa consciência, esses 
hábitos, é fundamental”, define Ronaldo Querodia, 
coordenador executivo do Instituto Acqua e 
idealizador do evento. 

“Me tornei vegana há dois anos. Minha filha 
incentivou demais. Senti uma mudança radical. Já 
não consumia nenhum tipo de carne, mas deixar 
de lado leite, ovos e queijo foi muito difícil. Só que 
agora não sinto mais falta”, comenta Fátima Cristina 
Farias, 47 anos, moradora de Santo André (SP). 

Além de evento gastronômico, a Feira Vegana 
tem caráter social e ajuda a relacionar o veganismo 
com novas formas de reflexão, abrindo espaço para 
quem não é vegano, mas tem curiosidade. “Acho que 
frequentei umas seis ou sete feiras aqui no Acqua. 
A gente aprende muito trocando experiências com 
veganos, mas também não veganos que respeitam e 
demonstram interesse. Acho que esse evento abriu 
o olhar de muita gente, principalmente da minha 
idade. Aqui não tem aquela história de clubinho. 
Todos se respeitam”, sugere Fátima. 

No veganismo importam muito os processos de 
produção de cada item de consumo, e o próprio 
ato de consumir se torna ainda mais consciente. 
Na indústria de cosméticos, por exemplo, além de 
escolher produtos que não tenham ingredientes de 
origem animal, para os veganos é fundamental que 
as marcas não testem produtos em animais. Ou seja, 
“amar e mudar as coisas” não é para poucos, mas 
para todos.

PONTO DE CULTURA do Instituto Acqua recebe a movimentada 
Feira Vegana do ABC com mais de 30 expositores 

EXPANSÃO do evento chegou ao Parque Celso Daniel, em 
Santo André (SP), com duas edições 

Fátima Cristina, 47 anos
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Cafépara   empreender
Revelando
talentos Curso promovido pelo Instituto Acqua auxilia empresária com 

ferramentas para autoconhecimento em busca de resultados

Por Armando Lima
Projeto Comunidade Revela, do Instituto Acqua, 

rendeu frutos formando profissionais nas áreas da 
fotografia e audiovisual

Por Armando Lima

Com 20 anos de enfermagem, especialização na área e dois filhos. 
Foi assim que Cristiane Luchetti Gonçalves saiu do Brasil para viver 
na Argentina, após o marido receber uma proposta de trabalho. Cinco 
anos depois, de volta ao país natal, o dilema surgiu: o que fazer da 
vida? Não havia interesse em voltar para o segmento da saúde, mas 
também não estava claro um outro projeto para seguir. Com essas 
dúvidas ela recorreu ao curso Empreendedorismo e Neurociência, 
aplicado pelo professor Fernando Rios e promovido pelo Instituto 
Acqua com objetivo de usar técnicas para aprimorar nossa relação 
entre sistema nervoso, personalidade e ações do cotidiano. Hoje, 
reorientada, se descobriu empreendedora, encontrou oportunidade 
de desenvolver este trabalho dentro da família e se desafia a cada 
dia. Confira a entrevista com a ex-aluna do curso.

Pensar a fotografia e o audiovisual 
como elo entre moradores e a cidade 
onde vivem. Este foi o objetivo 
do projeto Comunidade Revela, 
desenvolvido pelo Instituto Acqua 
em duas cidades do ABC Paulista: 
Ribeirão Pires e Santo André, entre 
2008 e 2012. A iniciativa alcançou 
dezenas de alunos e produziu 
cidadãos com mais sensibilidade 
estética e crítica, e também foi a 
porta de entrada para uma nova 
profissão.

Stephanie Carmo, de Santo 
André, é fotógrafa e proprietária 
da Eternize Foto Studio. Produz 
em diversos segmentos, como 
casamentos e ensaios. Em 2012, 
após concluir o curso do Acqua, ela 
trabalhava com festas e formaturas, 
mas na área operacional. Pediu 
uma oportunidade na equipe de 
fotógrafos e recebeu a chance. 
Testada e aprovada, passou a fazer 
trabalhos na área. Também fez 
outras especializações e workshops, 
mantendo a rotina de aprendizado. 

“O que mais mudou na minha 
relação com a fotografia foi aprender 
a desenvolver uma visão mais 
profissional. Antes me interessava 
muito pelo tema, mas aprendi a 
valorizar a linguagem. Tudo dá para 
se enquadrar, tudo pode ficar mais 
bonito, tudo pode virar arte”, afirma 
Stephanie. 

Mas é fotografando crianças 
recém-nascidas, na modalidade 

Revista Acqua: Como você 
conheceu o curso?

Cristiane Luchetti Gonçalves: 
Quando voltei ao Brasil estava 
precisando de foco. Não queria 
trabalhar como enfermeira. Já havia 
trabalhado 20 anos, minha missão 
estava cumprida. Continuei meu 
trabalho como artista plástica, mas 
comecei a buscar mais conhecimento 
sobre café e empreendedorismo. 
Buscando na internet, como já seguia 
o Instituto Acqua por afinidade com 
o trabalho, vi uma oportunidade com 
a palestra sobre Empreendedorismo e 
Neurociência. Assisti essa iniciativa, 
que explicava como funcionava o 
curso, e foi maravilhosa, ampliou 
meus horizontes. Essa expectativa 
me levou a participar do curso.

Revista Acqua: Você afirma que o 
curso contribuiu para uma mudança 
pessoal. Como se deu esse processo? 
O que exatamente mudou em seu 
comportamento pessoal?

Cristiane: Contribuiu muito. 
Porque por meio dele consegui 
tomar decisões. Comecei a ficar mais 
objetiva, focar mais no que realmente 

queria. O curso nos ensina a fazer 
algumas perguntas que me ajudaram 
muito a canalizar atenção para o 
que precisava naquele momento: 
criar a marca do café e comprar uma 
máquina de torra. Tinha muitas 
dúvidas até então, mas a partir 
desses conhecimentos me organizei e 
consegui alcançar esses objetivos. É 
uma mudança total de paradigma. 

Revista Acqua: No caso da sua 
atuação profissional, como o curso 
colaborou na solução de problemas? 
Quais ferramentas adquiridas 
no curso contribuíram e como 
impactaram nessa mudança?

Cristiane: Estava focando minha 
energia nas artes plásticas e passei a 
direcioná-la mais para empreender 
com café. É difícil começar um 
negócio do zero e nós já tínhamos 
produção familiar nesse segmento 
há mais de 20 anos. Mas esse café 
era vendido para cooperativas, em 
forma de Commodities. E estamos 
vendo mudança, a 3ª Onda do Café, 
que abrange um produto de mais 
qualidade, excelência, gourmet. 
O meu sogro não trabalhava 
com essa linha e essa mudança é 

newborn, além de gestantes, que 
Stephanie se realiza “Já amava muito 
esse universo infantil, então também 
passei a fazer ensaios newborn e 
com gestantes. Hoje fotografo quase 
tudo, mas as minhas duas paixões 
são estes segmentos. Aprendi 
também a criar minha identidade 
nesta linha, onde levo até figurino 
para as gestantes, para um ensaio 
mais lúdico”, relata.

A fotógrafa explica que a escolha 
vai além de uma questão de gosto e 
confunde-se com a própria história. 
Mãe de duas crianças, ela enxerga 
valor na relação familiar registrada 
por meio da fotografia “Quando 
meu primeiro filho nasceu já fazia 
muitas fotos dele ainda com uma 
máquina digital simples, mas 
buscando um resultado diferente. 
Tentava fotografar detalhes das 
mãozinhas, dos pés, dos cílios. O 
fato de ser mãe influenciou muito nas 
minhas escolhas. Sei o quanto meus 
filhos são importantes para mim e 
tento passar isso, pela fotografia, 
com o máximo de carinho, atenção 
e cuidado”, lembra.

Leandro Torres, de Ribeirão Pires, 
é outro remanescente do projeto. 
Mas, ao contrário de Stephanie, 
decidiu seguir a linha do audiovisual. 
Ele já tinha vivência no segmento, 
porém o curso abriu caminhos e 
possibilidades, contribuindo para 
sua formação profissional. Hoje 
trabalha como diretor de cena em 
uma produtora de cinema e já teve 

experiências com longa e curta 
metragem, filmes publicitários e 
vídeos de comédia.

“Quando fiquei sabendo sobre 
os cursos do Instituto Acqua, achei 
bem interessante. Um lugar que 
estava falando a mesma língua que 
a minha. Tive o prazer de trocar 
algumas figurinhas com pessoas que 
já trabalhavam na área, pude mostrar 
um pouco dos meus conhecimentos 
para as pessoas, foi uma troca de 
experiências muito rica”. 

O ex-aluno ressalta a importância 
da sala de aula no avanço da carreira 
profissional “É fundamental estar 
sempre respirando a energia do 
audiovisual. No curso você pode 
criar grupos de amigos com o mesmo 
interesse, é um lugar para ter contato 
com um bom roteiro, uma câmera 
profissional e aprender todos os seus 
recursos. Mas é fundamental absorver 
a aula do professor e executar. Editar 
o máximo de material que puder, 
para refinar o olhar e a linguagem”, 
opina Leandro.

Observando o futuro, o diretor 
de cena analisa que o mercado 
de audiovisual está sempre em 
transformação, com boa perspectiva 
para quem deseja ingressar na área, 
mas também para quem consome 
filmes, séries e derivados. Na 
opinião dele, as plataformas digitais 
de distribuição de conteúdo estão 
criando espaços para trabalho e 
formando uma nova geração de 
telespectadores.

muito complicada para ser feita na 
prática, em cada etapa do processo. 
Envolve compra de equipamentos, 
acompanhar a colheita, um trabalho 
delicado. 

 Revista Acqua: Atuar em uma 
empresa familiar tem pontos positivos 
e desafios. Como o curso te ajudou 
a potencializar as possibilidades e 
superar as dificuldades?

Cristiane: O curso de 
empreendedorismo me ajudou 
bastante a estruturar nossa 
empresa familiar. Estamos agora 
alinhando o plano de negócios, 
para repensar o que cada um vai 
desenvolver, avaliando o potencial 
de cada pessoa. Esse trabalho em 
equipe sincronizado irá impactar 
na efetividade das nossas ações, 
mas acho que também terá reflexo 
em unir mais ainda nossa família. 
Todos moram longe. Então estamos 
cada vez mais unidos e focados 
na reestruturação da empresa, 
com muito respeito pelas pessoas 
envolvidas e pelo trabalho. O curso 
nos ajudou provocando a trabalhar 
essa questão organizacional da 
empresa.
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REABILITAÇÃO
DENTRO DE CASA

PÓS-PARTO,
E AGORA?

Trabalhar a motivação de cada paciente e a aceitação das alterações no seu 
estilo de vida são questões fundamentais para o sucesso da reabilitação. O 

fisioterapeuta precisa, inicialmente, dominar a capacidade de se comunicar e 
angariar a confiança de seu paciente para, assim, contar com sua cooperação, dos 

familiares e cuidadores. Quando possível, de acordo com a realidade do paciente, e 
a patologia a qual ele foi acometido, o cuidador deve estimular e ajudar a realizar 
caminhadas. O hábito de caminhar traz inúmeros benefícios para a saúde, auxilia 

na redução do inchaço das pernas e tornozelos, previne a obesidade, melhora 
a circulação sanguínea, fortalece os músculos, além de previnir complicações 

cardiovasculares, como infartos e hipertensão arterial.

É no domicílio dos pacientes que estão presentes os elementos mais 
significativos da sua vida, que representam sua história, seus afetos e suas 

singularidades. O olhar do profissional no âmbito da reabilitação pode estar 
direcionado a sugestões de adequação dentro do lar para facilitar a autonomia 

desse paciente e reduzir os riscos de perda de funcionalidade.

Assim, é importante lembrar que barreiras arquitetônicas dentro de casa 
dificultam ou impedem a acessibilidade. Algumas modificações, tais como 

instalação de corrimão ou barras de apoio no banheiro, e em outros locais que 
se façam necessários; melhora da iluminação; e instalação de faixas coloridas nos 
degraus de escadas para identificar mudanças de nível, são soluções para prevenir 

quedas, principalmente para idosos e/ou com pessoas com baixa visão. Retirar 
tapetes e substituir degraus por rampas são outras opções.

O período pós-parto é chamado de puerpério. É o momento em que ocorrem 
modificações físicas e psicológicas nas mulheres em curto espaço de tempo. No pós-
parto, nasce uma mãe e morre uma filha. Para ser mãe, as mulheres precisarão sair 
do papel que sempre desempenharam em suas vidas: o de filhas. Elas passam a ser 
protagonistas de sua história, sem deixarem a vivência contada por suas mães, tias, 

sogras, parentes e redes de apoio.

A autora Natalia Werutsky, que vivenciou a experiência do pós-parto, fala que esse 
é um período delicado na vida da mulher; ela está frágil, vulnerável, ansiosa e, às vezes, 

confusa e insegura. Afinal, são muitas as novidades, mudanças e reponsabilidades. 
Neste novo cenário, a tristeza materna ou a depressão pós-parto podem se manifestar 
indistintamente nas mulheres, de formas diferentes e sem causa aparente. Em minhas 

vivências acompanhando mulheres nesse período de gestação, parto e pós-parto, 
compreendi que essa tristeza materna é algo muitas vezes incontrolável. Normalmente 
esse turbilhão de sentimentos e sensações duram algumas semanas ou meses, e é muito 

importante o apoio da família.

É essencial também que a mulher verbalize seus sentimentos e tenha apoio. As 
reações emocionais pós-parto podem se resolver espontaneamente. Já na depressão pós-
parto os sintomas podem ser mais profundos e graves, uma vez que instaurado pode se 

tornar um fator de impedimento do vínculo afetivo seguro entre mãe e filho.  
Como Werutsky apresenta em suas publicações, é fundamental estabelecer uma rotina 

de cuidados com o bebê, explicar para ele o que irá fazer, para que ele entenda e sinta-se 
seguro. Com apoio, dedicação, responsabilidade e amor, o puerpério se torna incrível. 

Aliane Catarine
Fisioterapeuta do Reabilita CER IV de Sousa (PB) 

Analamacia Brito
Enfermeira obstétrica e responsável técnica do 

Instituto Acqua no Maranhão

Mais
Saúde

Próximo
Passo

OPINIÃO OPINIÃO
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O Instituto Acqua entende que gestão para 
transformar só é possível se também incluir. Para isso, 

abre vagas de trabalho para pessoas com de�ciência. 

Para saber mais sobre os processos seletivos,
acesse: seletivo.institutoacqua.org.br/seletivo

SUA CAPACIDADE É
A NOSSA DIFERENÇA!


