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“Os projetos socioambientais só têm sentido se feitos
para buscar uma sociedade cada vez melhor e mais justa.”

Gestão para transformar
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A Instituição

O Instituto Acqua é uma Organização Social (OS) 
sem fins lucrativos com sede em Santo André, Região 
Metropolitana de São Paulo. Com 21 anos de história, o 
Instituto atua na área de saúde pública e privada em todo 
o território nacional. A Gestão de Projetos é considerada 
um marco de excelência. Além de ter destaque na área 
da Saúde, abrange ações em Educação, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Social, Urbanismo, Cidadania, Cultura 
e Esportes, entre outros. Os principais objetivos dos 
projetos são: qualidade, transparência, estar sempre a 
serviço da comunidade e em consonância com os órgãos 
públicos municipal, estadual e federal.
O Instituto Acqua trabalha em estreita parceria com os 
setores público, privado e outras organizações não 
governamentais com objetivos similares. Na gestão 

em saúde, atua respeitando os valores institucionais e 
finalidades estatutárias. Possui forte atuação na gestão 
de unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 
responsável pela gestão de hospitais municipais e 
estaduais, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), 
UBS (Unidade Básica de Saúde), ambulatórios de 
especialidades médicas e ambulatórios de unidades 
prisionais.
É reconhecido pelo setor por sua atuação em gestão 
hospitalar em todos os níveis de complexidade, além 
de serviços de consultoria, planejamento estratégico e 
diagnósticos hospitalares. As ações são sempre alinhadas 
com os princípios norteadores da Política Nacional de 
Humanização (PNH), que resultam na consolidação do 
atendimento humanizado.
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História

O Instituto Acqua foi fundado em 1º de maio de 1999. Sua primeira sede foi no Parque Milton Marinho de Moraes, 
em Ribeirão Pires (SP). No local, o Instituto criou o Centro de Referência Ambiental, firmando-se no Terceiro Setor 
nacional com programas socioambientais e de qualidade urbana.
Em 2003, o Instituto foi reconhecido como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e desde 
2014 tem sua sede em Santo André (SP).
Desde 2013, a instituição tem se qualificado como OSS (Organização Social de Saúde) em diversas esferas 
governamentais, sendo reconhecida como tal em vários estados e municípios do Brasil.
Nos programas que desenvolve, o Instituto promove parcerias com poder público, universidades, empresas e 
fundações para implementar programas sociais, educacionais e competências dos recursos sociais aplicados nos 
diferentes setores para o desenvolvimento sustentável, não apenas do ponto de vista ecossistêmico, mas também 
da perspectiva cultural, o que se reflete na educação, no cuidado à saúde e no desenvolvimento urbano.
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Gestão

O Instituto Acqua aderiu às boas práticas de Governança Corporativa, adotando os princípios básicos que 
inspiram o Código Das Melhores Práticas de Governança Corporativa como a transparência, a responsabilidade 
organizacional e a prestação de contas. Criando normas de conduta, programas e políticas de conformidade no 
intuito de que os processos gerenciais sejam otimizados e fraudes, corrupção, práticas abusivas sejam evitadas. 
A auditoria independente é outro diferencial na gestão, desta maneira o processo de análise e validação das 
informações financeiras e patrimoniais é realizado de maneira imparcial e com diretrizes claras do que deverá ser 
corrigido ou melhorado.
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Gestão de Unidades Hospitalares 

A instituição tornou-se referência em gestão hospitalar de 
unidades públicas. O trabalho vai desde o planejamento 
para construção de Unidades de Saúde, na modernização 
da infraestrutura, na compra ou locação de equipamentos 
até o gerenciamento hospitalar por completo.
Atualmente sob gestão do Instituto Acqua estão diversas 
especialidades e espaços especializados que vão desde 
o diagnóstico com equipamentos de última geração até 
cirurgias de alta complexidade. E que inclui a gestão de 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), centros cirúrgicos, 
complexos de imagem, laboratórios, contratação de 
profissionais especializados, o gerenciamento de 

resíduos hospitalares, higienização de ambientes, 
sistema de combate a incêndios, central de material e 
esterilização e processamento de roupas hospitalares, 
atualização tecnológica, entre outras ações.
O Instituto Acqua também é responsável pela contratação 
de profissionais da Saúde, como médicos, enfermeiros, 
assistência farmacêutica, laboratorial, radiologia, 
nutricional e segurança, com liberdade para aumentar e 
diminuir o quadro de acordo com a demanda, bem como 
de todos os serviços, de forma a otimizar os recursos 
conforme as condições disponíveis. Conheça um pouco 
mais da experiência do Instituto neste setor.
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Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago
O Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, na cidade de Pinheiro (MA), atende casos de média e alta complexidade 
e faz com que os pacientes da região da Baixada Maranhense sejam atendidos sem a necessidade de deslocamento até a Capital. Foi 
inaugurado em 2015 e tem 587 funcionários (diretos e indiretos). Esta unidade de saúde recebe unicamente pacientes de hospitais dos 
municípios de abrangência, mediante um processo pela Central de Regulação. A região compreende 21 cidades com aproximadamente 

500 mil habitantes. Confira abaixo o perfil desta unidade e a média mensal de atendimento.

50
Médicos

85
Médicos

59
Enfermeiros

10.000
Consultas

Multiprofissionais

189
Técnicos de enfermagem

29.000
Exames de

Média Complexidade

3.100
Consultas
Médicas

360
Internações

104
Leitos

10
UTI

2
Isolamentos

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

ESPECIALIDADES

Cardiologia
Cirurgia geral
Clínica médica
Gastroenterologia

Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Urologia

Análises clínicas
Ultrassonografia
Tomografia
Eletrocardiograma

Mamografia
Radiologia
Oftalmologia
Endoscopia

Mastologia
Nefrologia
Neurocirurgia
Ortopedia e
traumatologia

300
Cirurgias

1.300
Exames de

Alta Complexidade
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50
MédicosHospital Macrorregional Tomás Martins

Inaugurada em agosto de 2016, em Santa Inês (MA), a unidade é referência para as regiões de Santa Inês, Zé Doca e Pindaré, que 
compreendem cerca de 160 mil pessoas. O hospital conta com aproximadamente 525 profissionais (diretos e indiretos) e oito equipes 

médicas para casos de alta complexidade. Confira o perfil de estrutura e a média de atendimentos mensais.

43.805
Atendimentos

Gerais

3.000
Consultas

Multiprofissionais

2.040
Consultas
médicas

39
Médicos

59
Enfermeiros

175
Técnicos de enfermagem

24.700
Exames de

Média Complexidade

380
Internações

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

ESPECIALIDADES

Anátomopatológico
Endoscopia
Radiologia

Análises clínicas
Ultrassonografia
Tomografia
Eletrocardiograma

Cardiologia
Clínica cirúrgica
Cirurgia infantil
Clínica médica

Gastroenterologia
Otorrinolaringologia
Neurologia
Neurocirurgia

104
Leitos

10
UTI

2
Isolamentos

Oftalmologia
Ortopedia
Nefrologia
Pediatria
Urologia

650
Exames de

Alta Complexidade

320
Cirurgias
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Hospital Regional de Balsas
O Hospital Regional de Balsas, localizado em Balsas (MA), é a unidade referência em atendimentos de média e alta complexidade, 
gestação de alto risco, pediatria e cirurgia geral na região Sul do Estado. Dentre os diferenciais do hospital estão as Unidades de Cuidado 
Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e  as Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa). O Hospital conta 

com 505 profissionais (diretos e indiretos). Conheça os dados de estrutura e atendimento mensais.

50
Médicos

48
Médicos

69
Enfermeiros

183
Técnicos de enfermagem

30.000
Atendimentos

Gerais

460
Internações

56
Leitos

20
UTI

4
Isolamentos

ESPECIALIDADES

Clínica geral
Cirurgia geral
Pediatria
Cardiologia

Ginecologia
Mastologia
Nefrologia
Gastroenterologia

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

Oftalmologia
Cardiotopografia
Análises clínicas
Anatomia patológica
e citopatologia

Colonoscopia
Tomografia
Radiologia
Ecodoppler

Mamografia
Endoscopia
Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Ultrassonografia

8.000
Consultas

Multiprofissionais

12.600
Exames de

Média Complexidade

900
Consultas
Médicas

200
Cirurgias

600
Exames de

Alta Complexidade

230
Partos

1.100
Consultas de

Urgência e Emergência
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50
MédicosMaternidade Humberto Coutinho

A Maternidade Humberto Coutinho localizada no município de Colinas (MA), foi inaugurada em setembro de 2018 e é a 
terceira maior do estado. A unidade possui 2.700 m² e é referência no atendimento para gestantes dos 15 municípios do 
Médio Sertão Maranhense. O hospital atende casos de urgência e emergência em regime de 24 horas. Abaixo estão os 

dados da unidade de saúde, considerando as médias mensais.

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

Ultrassonografia
Teste do pezinho
Teste da orelhinha
Análises clínicas

888
Consultas

Multiprofissionais

105
Consultas

1.797
Exames

56
Leitos

200
Internações

8
UTI

1.200
Consultas de

Urgência e Emergência

142
Partos
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50
MédicosHospital de Referência Estadual de Alta Complexidade

Dr. Carlos Macieira (HCM)
O HCM é referência estadual em atendimentos de alta complexidade no Maranhão. Inaugurado há quatro décadas, a unidade conta com área 
construída de 20 mil m² e oferece assistência em urgência, emergência, clínica cirúrgica e médica, exames de imagens e laboratoriais, consultas, 
cirurgias. O atendimento multiprofissional é um diferencial do hospital, que inclui as áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, serviço social, nutrição e psicologia. Outras características de atendimento interessantes são os serviços de odontologia hospitalar e 

sessões de hemodiálise. Cerca de 1.300 funcionários (diretos e indiretos) atuam na unidade. Confira os dados de atendimentos mensais.

2.000
Consultas Médicas

170
Médicos

131
Enfermeiros

456
Técnicos de enfermagem

646
Internações

170 Alta Complexidade
476 Média Complexidade

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

ESPECIALIDADES

Análise Clínica
Eletrocardiograma
Cateterismo cardíaco
Ecocardiograma Transtorácico
Catetetrismo cardíaco em 
pediatria

Radiografia
Endoscopia
Tomografia
Ultra-sonografia
Eletroencefalograma
Ressonância 
Magnética

Neurologia
Nefrologia
Neurocirurgia
Dermatologia
Clínica médica
Endocrinologia

Urologia
Psiquiatria
Nutrologia
Proctologia
Pneumologia
Otorrinolaringologia

Cardiologia
Cirurgia geral
Cirurgia vascular
Cirurgia ginecológica
Cirurgia plástica e
reparadora

2.000
Hemodiálises

179
Leitos

59
UTI

47.800
Exames de

Média Complexidade

2.000
Exames de

Alta Complexidade

500
Cirurgias

690
Procedimentos de

Cardiologia de
Alta Complexidade

12.000
Consultas

Multiprofissionais
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Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão (MACMA)
A Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, inaugurada em 1974  em São Luís (MA), é a referência estadual em atendimento 
a gestação de risco. Possui 1.000 funcionários (diretos e indiretos) e atendimentos que incluem pediatria clínica, UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) pediátrica, neonatal e adulto. Abaixo estão os dados da unidade de saúde, considerando as médias mensais.

50
Médicos

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

159
Médicos

145
Enfermeiros

389
Técnicos de enfermagem

113
Leitos

70
UTI

2
Isolamentos

ESPECIALIDADES

Análises clínicas
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Radiologia

Teste do coraçãozinho
Teste do olhinho
Teste da orelhinha
Teste do pézinho

Dopler de fluxometria em 
gestante
Exame de fundo de olho
Exame de transfontanella

Cardiologia
Gastropedriatria
Neurologia
Oftalmologia
Ortopedia

Pediatria
Geneticista
Ginecologia
Infectologista
Obstetrícia

600
Internações

7.000
Consultas

Multiprofissionais

25.000
Exames de

Média Complexidade

2.600
Consultas
Médicas

420
Partos

2.400
Consultas de

Urgência e Emergência

1.500
Procedimentos de
Triagem Neonatal

1.400
Coletas para

banco de leite
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50
MédicosMaternidade Nossa Senhora da Penha

A Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís (MA), foi inaugurada em setembro de 2015 e conta com equipe formada por médicos 
obstetras, neonatologistas, anestesistas e enfermeiras obstetras, todos capacitados para prestar assistência de qualidade 24 horas por 
dia. Um dos principais diferenciais é a realização de partos humanizados e os 200 atendimentos do Centro Sentinela de Planejamento 

Reprodutivo que trabalha o planejamento familiar. Abaixo estão os dados da unidade de saúde.

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

1.700
Consultas de

Urgência e
Emergência

17
Médicos

31
Enfermeiros

82
Técnicos de
enfermagem

3.100
Exames e

Testes rápidos

2.000
Atendimentos de

Planejamento familiar

200
Internações

Análises clínicas
Ultrassonografia
Eletrocardiograma
Teste do Olhinho
Teste do Coraçãozinho
Teste do Pézinho

40
Cirurgias

400
Procedimentos de
Triagem Neonatal

23
Leitos

140
Partos
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Maternidade Estadual Benedito Leite
A Maternidade Estadual Benedito Leite oferece atendimento de urgência e emergência em obstetrícia em São Luís (MA) e possui 
319 funcionários (diretos e indiretos). Entre os diferencias deste hospital, além do parto humanizado, estão o Centro Sentinela de 
Planejamento Reprodutivo, que trabalhava o planejamento familiar com média de 260 atendimentos mensais e de inserções do 

método contraceptivo DIU (Dispositivo Intrauterino) com cerca de 120/mês. Abaixo mais alguns números da unidade.

50
Médicos

Análises clínicas
Ultrassonografia
Teste rápido de HIV
Teste do Coraçãozinho
Teste do Pézinho

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

50
Médicos

45
Enfermeiros

131
Técnicos de enfermagem

62
Leitos

588
Internações

2.300
Consultas

Multiprofissionais

4.860
Exames

1.638
Consultas de

Urgência e Emergência

460
Partos

1.350
Procedimentos de
Triagem Neonatal
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50
MédicosHospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, em São Luís (MA), é referência no atendimento materno-infantil (zero a 14 anos) no Estado. A unidade 
tem atendimentos em pediatria clínica, UTI pediátrica e neonatal, neonatologia e cirurgia geral infantil. Foi inaugurada na década de 1940 

e ampliado em 2015. Possui cerca de 800 profissionais. Conheça os dados de estrutura e atendimento abaixo.

1.100
Consultas 

Multiprofissionais

3.500
Consultas
Médicas

60
Médicos

69
Enfermeiros

212
Técnicos de enfermagem

16.300
Exames

190
Internações

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

ESPECIALIDADES

Ultrassonografia
Eletroencefalograma
Ecocardiograma 
Transtorácico

Radiografia
Endoscopia
Tomografia
Análise Clínica

28
Leitos

48
UTI

Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia

Gastropediatria
Hematologia
Nefrologia
Neuropediatria

Odontologia
Pediatria
Pneumologia
Otorrinolaringologia

225
Cirurgias
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Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência
e Reabilitação de Crianças (Ninar)

O Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), localizado em São Luís (MA), inaugurado 
em 2016, oferece tratamento especializado às crianças com problemas de neurodesenvolvimento, entre os quais está a microcefalia. Cerca 
de 200 crianças estão cadastradas. A iniciativa pioneira no Maranhão dispõe de equipes multidisciplinares e espaços adequados para 
atendimento e reabilitação. Entre os profissionais estão: Cirurgião Plástico, Geneticista, Neuropediatria, Oftalmologia, Pediatria, Fisioterapeuta, 
Psicopegagogo, Terapeuta Ocupacional. A unidade possui cerca de 50 funcionários. Confira os dados mensais de atendimento e estrutura.

50
Médicos

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

Teste do suor
Fundo de olho
Teste do olhinho
Teste da orelhinha
Mapeamento de retina
Audiometria tonal limiar
Eletroencefalograma – EEG
Tomografia

Logoaudiometria
Impedanciometria
Imitanciometria/Timpanometria
Retinografia colorida binocular
Retinografia fluorescente binocular
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico – PEATE
Emissões otoacústica transiente - Produto de distorção
Outros exames auditivos

2.300
Consultas

Multiprofissionais

500
Consultas
Médicas

150
Exames de

Alta Complexidade

220
Diagnósticos

Fonoaudiólogos

70
Exames

Neurológicos

1.900
Sessões de

Terapia Ocupacional

500
Sessões de

Piscopedagogia

1.400
Sessões de

Fonoaudiologia

1.600
Sessões de
Fisioterapia
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50
MédicosCasa de Apoio Ninar

Instalada na antiga “Casa de Veraneio” do Governo do Estado, em São Luís (MA), a Casa de Apoio Ninar oferece acolhimento e assistência 
especializada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento e suas famílias A unidade pode abrigar 11 adultos e nove crianças 
por vez. A casa funciona com um circuito de atividades multidisciplinares, voltadas também para o fortalecimento do vínculo entre as 
crianças e seus familiares. O espaço possui também o ambulatório de especialidades em epilepsia na infância que atende crianças 
menores de 12 anos com epilepsias benignas, assim como os casos de difícil controle. Abaixo estão os dados da unidade de saúde, 

considerando as médias mensais.

ESPECIALIDADES

Oftalmologia
Pediatria
Neuropediatria
Psiquiatria infantil
Infectologia

2.900
Consultas 

Multiprofissionais

900
Consultas
Médicas

150
Exames

1.000
Sessões de

Fonoaudiologia

300
Sessões de

Musicalização

100
Sessões de

Arterapia

466
Acompanhamento
em Reabilitação

3.400
Sessões de
Fisioterapia
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50
Médicos
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Centro Especializado em Reabilitação (CER IV)

O Instituto Acqua realiza a gestão do novo Centro Especializado em Reabilitação, o CER IV, na cidade de Sousa, Paraíba. A unidade foi 
inaugurada em dezembro de 2018 e atende pessoas com deficiência que necessitam de diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação 
e manutenção de tecnologia assistiva para reabilitação. A estimativa de atendimento é em média de 150 a 200 pessoas por mês em 
cada tipo de reabilitação. A unidade abrange os moradores de até 89 municípios do Estado, que concentram aproximadamente 946.314 

habitantes e com a estimativa de ter 254.933 pessoas com deficiência.

50
Médicos

50
Médicos

Estrutura: A unidade tem 3.555,48 m² de área construída e é dividida em três blocos. Para cada tipo de deficiência há 
um conjunto de espaços voltados à reabilitação como salas para consultas, exames especializados e terapias diversas. Além 
dos consultórios e salas para atendimento separadas entre crianças e adultos, tem um ginásio de fisioterapia, piscina para 

hidroterapia, sala de eletro, entre outros espaços

Especialidades:
   Clínica Geral
   Neurologista
   Oftalmologista
   Ortopedista
   Otorrinolaringologista
   Psiquiatra 
   Pediatra

14
Médicos

Especialidades:
   Arteterapeuta
   Assistente social
   Educador físico
   Enfermeiro
   Fisioterapeuta
   Fonoaudiólogo
   Nutricionista
   Psicopedagogo
   Psicólogo
   Terapeuta ocupacional

57
Profissionais MultidisciplinaresO CER IV atende crianças

e adultos com:

   Deficiência auditiva
   Deficiência física
   Deficiência visual
   Deficiência intelectual 
   Transtornos do espectro do autismo
   Ostomia 
   Múltiplas deficiências
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50
MédicosUnidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir)

A Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão (Sorrir) inaugurada em fevereiro de 2018, em São Luís (MA), tem capacidade para atender 
4 mil pacientes por mês. São 17 consultórios odontológicos com equipamentos de última geração e profissionais especialistas em diversas áreas 
da odontologia. O Sorrir oferece atendimento de urgência, referenciado e espontâneo. Entre os diferencias estão os atendimentos a pessoas com 
deficiência, mal de Parkinson, Alzheimer, sequelas de AVC (Acidente Vascular Cerebral), autismo, entre outros e o serviço de diagnóstico prévio de 

câncer bucal. A clínica possui cerca de 140 profissionais diretos e indiretos. Confira os dados de estrutura e atendimento mensais.

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

Estomatologista
Implantodontia
Ortodontia
Odontopediatria
Prótese
Periodontia
Endodontia
Buco maxilo
Dentistica restauradora
Clínicos

7.500
Atendimentos

Gerais

2.500
Consultas
de rotina

Aparelhos ortodônticos

30 Novos

80 Manutenções

190
Moldagem

de próteses

4.500
Procedimentos

42
Dentistas

1.000
Consultas de
Emergência
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Hospital Regional Dr. José de Simone Netto

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), oferece atendimento de baixa e média complexidade: urgência e 
emergência, ambulatorial, internação e cirurgias nas especialidades Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia-obstétrica, Clínica 
Pediátrica e Clínica Ortopédica. A equipe do centro cirúrgico é composta por 20 médicos das especialidades de cirurgia geral (urologia, 
ortopedia, ginecologia, obstetrícia). A unidade, gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 

possui cerca de 350 funcionários (diretos e indiretos). Confira os dados deste hospital e a média de atendimentos mensais. 

9.062
Atendimentos 

gerais

7.443
Consultas
Médicas

65
Médicos

65
Enfermeiros

116
Técnicos de enfermagem

6.039
Exames de média 

complexidade

15.101
Procedimentos 
ambulatoriais

EXAMES REALIZADOS
NA UNIDADE

ESPECIALIDADES

Raio-x
Ultrassonografia
Tomografia
Computadorizada

Eletrocardiograma
Endoscopia
Exames laboratoriais

261
Cirurgias

Clínica médica
Clínica cirúrgica
Ginecologia-obstétrica 
Clínica pediátrica
Clínica ortopédica 

85
Leitos

10
UTI

12
Isolamentos

7.098
Consultas de

Urgência e Emergência

148
Partos



38

50
Médicos
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Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados
O Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados (MS), referência para 32 municípios, realiza demandas de baixa e média complexidade, 
para reduzir a fila de espera por esses procedimentos. As cirurgias ortopédicas feitas pela unidade evitam que os pacientes tenham que se 
deslocar para Campo Grande. O Instituto Acqua, por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Mato Grosso do Sul, 

assumiu a gestão do hospital em junho de 2019. Veja outros dados mensais de atendimento.

50
Médicos

ESPECIALIDADES

EXAMES

Ultrassonografia Radiografia EndoscopiaEletrocardiograma Colonoscopia

Urologia 
Vascular 
Oftalmologia 

Cirurgia Geral 
Ortopedia

Ginecologia 
Otorrinolaringologia

33
Leitos

760
Consultas

ambulatoriais

210
Cirurgias

1.420
SADT

55
Médicos

70
Funcionários

315
Diagnósticos 

Oftalmológicos 
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Hospital Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena

O Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, de João Pessoa (PB), é referência em diversas especialidades. Atende 
emergência e urgência, vítimas de trauma (acidentes e desastres), violências (física e sexual), queimaduras e doenças clínicas em suas 
fases agudas (AVC e hemorragias digestivas). A equipe é composta por mais de dois mil profissionais. A unidade, gerenciada pelo Instituto 
Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) da Paraíba, de julho a dezembro de 2019, também conta com mais de 
20 especialidades e possui 331 leitos, sendo 35 de UTI. Atende a população da Grande João Pessoa e municípios adjacentes, além de 

estados circunvizinhos. Veja outros dados mensais. 

ESPECIALIDADES

Anestesiologia
Bucomaxilofacial
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Clínica Médica

Endoscopia
Gastroenterologia
Infectologia
Medicina do Trabalho
Medicina Intensiva
Neurocirurgia
Neurologia Clínica
Exames Laboratoriais

Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiologia
Diagnóstico por Imagem
Urologia

9.200
Consultas 
médicas

438
Médicos

2.500
Tomografias

365
Enfermeiros

354
Técnicos de 
enfermagem

7.000
Atendimentos

331
Leitos

35
UTI



42

Unidade de Pronto Atendimento
Princesa Isabel
O Instituto Acqua, por meio de parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) da Paraíba, assumiu desde abril de 2019 
gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Princesa Isabel, 
na cidade que fica a 420 km de João Pessoa. Classificada como 
porte I, funciona 24 horas e está habilitada a atender população 
de aproximadamente 82 mil habitantes dos municípios de Água 
Branca, Juru, Manaíra, Nova Olinda, Pedra Branca, Princesa 
Isabel, São José de Princesa, Tavares e Flores (PE). A unidade 
possui três consultórios médicos; uma sala de acolhimento com 
classificação de risco; uma sala de atendimento a paciente crítico/
grave (vermelha); sala de atendimento (assistente social); uma 
sala de curativo e sutura; sala de inalação; salas de observação 
- uma adulto e uma pediátrica; sala de raio-x; sala amarela; um 
laboratório e sala de coleta de exames; uma sala de aplicação de 
medicamentos e reidratação; farmácia; um Centro de Material e 
Esterilização; uma Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF; 
refeitório e dois Depósitos de Material de Limpeza.

Unidade de Pronto Atendimento Guarabira
O Instituto Acqua, por meio de parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) da Paraíba, assumiu desde março de 2019 gestão 
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Guarabira, na cidade que 
fica a 97 km de João Pessoa. A unidade contribui para a organização 
dos atendimentos de urgência e emergência e funciona como porta 
de entrada para os atendimentos de urgências pediátricas e clínicas 
para o hospital da cidade, além do apoio à atenção básica na região. 
A estrutura conta com sala de raio-X, salas de observação (adulto 
e pediátrico), sala de urgência e emergência, sala de sutura, de 
curativos, aplicação de medicamentos, inalação, coleta laboratorial, 
assistência e apoio aos consultórios, eletrocardiografia e classificação 
de risco.
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Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita
O Instituto Acqua, por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) da Paraíba, assumiu desde abril de 2019 gestão da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Rita, localizada na Região Metropolitana de João Pessoa. A UPA funciona 24 horas e está 
habilitada a atender população de Santa Rita, Sapé, Bayeux, Cruz do Espírito Santo, São Miguel de Taipu e Pilar, sendo referência para 
300 mil moradores dos seis municípios. O espaço tem estrutura de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as 
portas de urgência hospitalares, implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência. A estratégia 
de atendimento está ligada ao trabalho do Samu, que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde. 
Possui dois consultórios médicos; uma sala de acolhimento com classificação de risco; uma sala de atendimento a paciente crítico/grave 
(vermelha); sala de atendimento (assistente social); um posto de enfermagem e serviços; sala de inalação; salas de observação; sala de 
eletrocardiograma; sala amarela; sala de raio-x; um laboratório e sala de coleta de exames; um quarto individual de curta duração, uma 
sala de aplicação de medicamentos e reidratação e uma Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF.
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Gestão de Hospitais de Campanha

Durante a pandemia do novo coronavírus, o Instituto Acqua passou a gerenciar três hospitais de campanha que forneceram suporte 
à rede pública de saúde, nos estados do Pará, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Mais de 2 mil pacientes foram recuperados, após 

tratamento e atenção das equipes multidisciplinares, nas unidades de campanha gerenciadas via Acqua.
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HOSPITAL DR. CARLOS AUGUSTO ESTORARI

Em Parauapebas, no Pará 

Com 100 leitos para atender população de Parauapebas e região com sintomas da Covid-19, o Hospital de Campanha contou com 
administração do Instituto Acqua desde a inauguração, em maio de 2020. O aporte para a iniciativa partiu da Vale, segunda maior 
mineradora do mundo, que contratou o Acqua para fazer a gestão completa da unidade. O objetivo foi atender casos de baixa e média 
complexidade, liberando outras unidades públicas de saúde para o atendimento de casos de alta complexidade e internação de pacientes 
com quadros mais graves, e ainda, aqueles com necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura foi erguida 

anexa ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).  

ESPECIALIDADE

Tratamento para casos de Covid-191

220
Profissionais

100
Leitos

95 de
observação

5 para
estabilização

e
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HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTA INÊS
Em Santa Inês, no Maranhão 

Com 40 leitos de enfermaria, o Hospital de Campanha manteve estrutura moderna, com equipe de plantão 24 horas para atendimento aos 
pacientes considerados moderados, e que já haviam sido atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Macrorregional 
Tomás Martins. Foram recrutados 100 profissionais para atuar na linha de frente do hospital de retaguarda, equipado com recepção, 
sala de estabilização, farmácia, almoxarifado, posto de enfermagem, posto médico, sala para equipe multiprofissional, refeitório, entre 
outros ambientes. A gestão da unidade foi implementada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

do Maranhão.

ESPECIALIDADE

Tratamento para casos de Covid-191

100
Profissionais

40
Leitos
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HOSPITAL DE CAMPANHA DE PONTA PORÃ
Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul 

O Instituto Acqua também realizou gestão do Hospital de Campanha de Ponta Porã em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) do Mato Grosso do Sul. A estrutura foi montada anexa ao Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, também administrado via 
Acqua. O Hospital de Campanha contou com 40 leitos de enfermaria e observação destinados para pacientes com sintomas respiratórios 
e Covid-19. Outros 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Regional de Ponta Porã, foram equipados com ventiladores 

mecânicos, central de monitoramento, monitores multiparâmetro e suporte avançado de vida.

ESPECIALIDADE

Tratamento para casos de Covid-191

150
Profissionais

40
Leitos
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Gestão Hospitalar - Alta Complexidade

Centro cirúrgico

Nas unidades em que faz o gerenciamento, o Instituto 
Acqua conta com centros cirúrgicos que atendem 
casos de alta complexidade, com equipamentos 
adequados e profissionais altamente capacitados 
que oferecem um atendimento de excelência em 
cirurgias para crianças e adultos em:

Aparelho digestivo
Bariátrica
Cabeça e pescoço
Cardiológica 
Cirurgia geral
Fenda palatina
Lábio Leporino
Neurológicas
Ortopédicas
Plástica reparadora
Torácica
Urológica
Vascular
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UTIs Neonatal

Os hospitais contam também com implemento de unidades semi-intensivas, destinada aos recém-nascidos com risco médio de 
complicações e que necessitam de assistência contínua. Como a Unidade Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) 
e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) que acolhe a mãe e o filho, permitindo o contato pele a pele 
entre os dois (através do método Canguru), com o objetivo de aproximar, reforçar os laços de carinho, de cuidado, repouso e de 

permanência no mesmo ambiente até a alta hospitalar.

UTIs Pediátrica

Hospitais de referência no atendimento neonatal e pediátrico 
sob gerenciamento do Instituto contam com UTIs que garantem 
o melhor acolhimento e tratamento de casos extremamente 
complexos. Todos os espaços são dotados de equipamentos 
de tecnologia atualizada e que permitem resultados satisfatórios 

com o mínimo de intervenções.

UTI Adulto

As Unidades de Terapia Intensiva para adultos 
são parte importante do atendimento em alta 
complexidade realizado pelo Instituto Acqua em 

algumas de suas unidades.
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Ambiência

A ambiência de cada espaço é pensada pela equipe do Instituto Acqua 
para garantir o melhor conforto possível ao paciente durante o tratamento. 
Aliando, assim, capacidade técnica com humanização no atendimento. 
Desde o atendimento às crianças, passando pelas melhores condições 
para a realização de partos e cirurgias, cada unidade recebe o olhar de 

profissionais especializados na ambiência dos espaços.
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Identidade visual

A comunicação visual interna e externa das unidades de saúde são modernizadas e ampliadas.  A identificação contempla placas 
orientativas nas portas de consultórios, sala de exames, refeitório, sanitários, brinquedoteca e setores administrativos, entre outros. Assim 
como placas indicativas nos corredores.
Os veículos também são adesivados para facilitar a identificação do carro utilizado pela unidade.

Uniformes/Identificação

O uso de uniformes é fundamental para auxiliar na identificação dos profissionais por área de atuação na unidade hospitalar e para evitar 
a contaminação, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, centro cirúrgico, limpeza, cozinha, recepção e motoristas, entre 
outros. A utilização do crachá também é considerado um diferencial importante pelos pacientes durante o atendimento.
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Excelência em serviços 
de diagnóstico

Toda uma gama de equipamentos para diagnóstico é utilizada pelo Instituto Acqua nos hospitais sob seu gerenciamento. 
Com capacidade para participar desde a concepção de uma unidade, o Instituto pode ainda equipar tais unidades 

conforme o perfil da parceria.

Análises Clínicas e Anatomia Patológica 
Colonoscopia
Ecocardiograma
Ecografia Transfontanelar 
Eletrocardiograma
Eletroencéfalograma
Endoscopia
Mamografia
Radiologia
Ressonância Magnética
Tomografia computadorizada
Ultrassonografia
Ultrassonografia Doppler Fluxometria Obstétrica
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A audição é fundamental em todo o processo de desenvolvimento, 
principalmente por estar ligada à fala e a linguagem. A 
diminuição da audição, especialmente em crianças, pode 
ocasionar prejuízos variados. O Instituto Acqua tem experiência 
em diversos testes e exames auditivos capazes de detectar 
problemas, para trata-los com os melhores profissionais e de 
até prevenir casos mais graves. Confira alguns dos exames 
aplicados:

Testes auditivos

Imitanciometria 
Timpanometria 
Logoaudiometria
Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE)

As unidades gerenciadas pelo Instituto Acqua oferecem uma 
série de testes e exames oftalmológicos que podem diagnosticar 
as doenças a tempo de se conseguir a cura, o controle sem 
sequelas e o acompanhamento de casos mais graves. Veja 
abaixo alguns exames oferecidos:

Testes oftalmológicos

Exame de optometria
Teste Ishihara 
Teste de OCT (Tomografia de Coerência Óptica)
Teste ortóptico para os músculos dos olhos



55

Atenção Especializada
A concepção e/ou administração de equipamentos de atenção ambulatorial estão entre 
as principais atuações do Instituto Acqua nas redes de atenção à Saúde. O atendimento 
ocorre por meio de agendas realizadas pela Central de Regulação e seguindo as normas 
do gestor local. Os médicos especialistas realizam consultas, acompanham tratamento, 
realizam cirurgias e cuidam do pós-operatório. A experiência do Instituto Acqua nesse 
setor é justamente a concepção dessas unidades, com experiência em seu corpo 
profissional e institucional de administração de complexos de atenção ambulatorial de 
pequeno a grande porte.

Cardiologia 
Clínica médica
Equipe multidisciplinar
Gastroenterologia
Genetecista
Ginecologia
Infectologista
Mastologia
Neurologia
Obstetrícia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Urologia
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Reabilitação de pessoas
com deficiência
O Instituto Acque tem experiência em gerenciamento de atendimento 
de unidade especializada em reabilitação de crianças e adultos 
com deficiência (auditiva, física, visual, intelectual, transtornos 
do espectro do autismo, ostomia e múltiplas deficiências) que 
necessitam de diagnóstico, tratamento, adaptação e manutenção 
de tecnologia assistiva para reabilitação.

Neurodesenvolvimento

O Acqua tem know hall em tratamento especializado às crianças 
com problemas de neurodesenvolvimento, entre os quais está a 
microcefalia. E que através de exames específicos e do atendimento 
de equipes multiprofissionais é possível oferecer o tratamento 
adequado e que apresenta resultados extraordinários. 
Além da unidade de saúde específica para esta especialidade, o 
Instituto Acqua tem a experiência em gerir uma Casa de Apoio para 
famílias que vêm de municípios distantes se hospedarem durante 
o período de tratamento dos filhos. A unidade pode abrigar 11 
adultos e nove crianças por vez. A casa funciona com um circuito de 
atividades multidisciplinares, voltadas também para o fortalecimento 
do vínculo entre as crianças e seus familiares.
Epilepsia: O espaço possui também o ambulatório de especialidades 
em epilepsia na infância que atende crianças menores de 12 anos 
com epilepsias benignas, assim como os casos de difícil controle.
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Odontologia

No setor odontológico, o Acqua tem experiência, inclusive na gestão 
de uma unidade especializada de média complexidade e que 
atende 4 mil pacientes por mês. Dentre as especialidades estão: 
dentística restauradora, endodontia, periodontia, prótese dentária, 
estomatologia, cirurgia buco-maxilo, ortodontia, implantodontia e 
odontopediatria, bem como para o diagnóstico precoce do câncer 
bucal e atendimento protocolar dos pacientes com necessidades 
especiais e pessoas com deficiência.

Tratamento Dialítico

Algumas unidades que o Instituto Acqua gerencia oferece tratamento 
á pacientes que apresentam quadros de insuficiência renal 
aguda ou crônica através da diálise peritoneal ou hemodiálise. O 
objetivo é adiar a piora da função renal e prevenir as complicações 
associadas a essa doença. Um dos hospitais realiza em média 23 
mil sessões de hemodiálises, que atende pacientes em três turnos 
com acompanhamento da equipe multiprofissional.
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Gerenciamento de crônicos

O processo de desospitalização tem como característica 
realizar o acompanhamento terapêutico no domicílio do 
usuário. Nesse setor, o Instituto Acqua possui ampla 
experiência ao administrar o programa em São Bernardo 
do Campo (SP) e no Programa de Ventilação Não Invasiva 
para pacientes com doenças neuromusculares, do 
Hospital  de Referência Estadual de Alta Complexidade 
Dr. Carlos Macieira no Maranhão (MA).
O serviço de atendimento domiciliar é oferecido como 
alternativa à internação hospitalar, com gestão feita 
por profissionais do Acqua. Nessa modalidade de 
atendimento, o paciente recebe acompanhamento de 
equipe multiprofissional, seguindo os protocolos de 
cuidados em conformidade com seu estado de saúde, 
reduzindo, por exemplo, casos de infecção hospitalar e 
de recorrentes internações.
Por meio de equipes multiprofissionais compostas por 

médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, nutricionista 
e fisioterapeuta, entre outros. O gerenciamento de 
crônicos evita que o paciente precise sair do conforto 
de seu lar para passar por consultas médicas, exames e 
procedimentos fora. 
Os pacientes que ficavam longos períodos internados em 
hospitais são atendidos em casa, junto de suas famílias, 
e com visitas diárias das equipes médicas.
Em 2014, pesquisa de satisfação realizada em São 
Bernardo do Campo sobre a qualidade do atendimento 
no Ambulatório indicou que 84% dos entrevistados estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o programa.
Já em 2018, o Hospital de Referência Estadual de Alta 
Complexidade Dr. Carlos Macieira iniciou o Programa de 
Ventilação Não Invasiva para pacientes com doenças 
neuromusculares, para atender cerca de 30 pessoas em 
casa.
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Gestão de Unidades de
Pronto Atendimento
O Instituto Acqua realiza atividades de gerenciamento e assistência à saúde 
em UPAs (Unidade de Pronto Atendimento), além de disponibilizar profissionais, 
aprimorar rotinas de atendimento e otimizar custos para o poder público.
Desta maneira proporciona diversas vantagens para as prefeituras municipais. 
Ao assumir a gestão compartilhada de uma Unidade de Saúde, o Instituto pode 
ficar responsável pela gestão de médicos, contratação de profissionais da saúde, 
assistência farmacêutica, laboratorial, radiologia, nutricional e segurança. 
O Acqua tem ainda capacidade comprovada em manutenção corretiva e 
preventiva de mobiliários e equipamentos médico-hospitalares, além de amplas 
condições de gerenciamento de medicamentos e materiais de enfermagem, 
assim como entrega de novos mobiliários e instrumentos de organização 
hospitalar, como arquivos e medicamentos.

Entre os diferenciais da gestão realizada pelo Instituto Acqua é possível destacar:

    Desburocratização nos processos de Recursos Humanos e Compras;
      Aliviar a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde;
    Melhorar a qualidade na prestação de serviços e melhoria do resultado final;
      Especialização na prestação de serviços de assistência e técnico-operacional;
    Proporcionar mais eficácia com profissionalização dos processos;
    Aumentar a flexibilidade nas estruturas com redução de custos;
    Proporcionar mais agilidade decisória e administrativa;
    Simplificar a organização;
    Incrementar a produtividade.
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Atenção Básica

O Instituto Acqua atua em todas as esferas de atendimento à Atenção Básica na Saúde:

    Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
    Estratégia de Saúde da Família;
    Unidades Básicas de Saúdes (UBS);
    Ambulatório de Especialidades;
    Atendimento à população privada de liberdade.

O programa de Agentes Comunitários de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família são financiados por órgãos governamentais, mas 
gerenciados e executados pelo Instituto Acqua com parceria das prefeituras municipais. O Instituto realiza levantamento socioambiental 
nos municípios onde atua, além de capacitar e manter os profissionais para execução do programa.
Por meio da Estratégia de Saúde da Família, o instituto realiza ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, 
seja em Unidades Básicas de Saúde ou em domicílio, por profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 
comunitários de Saúde) contratados e mantidos pelo Acqua para compor as equipes de Saúde da Família. 
As equipes do PACS são capacitadas para conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, por meio de cadastramento 
e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas. Identificam os principais problemas de saúde e situações 
de risco e elaboram um plano para enfrentar problemas de saúde. As unidades básicas do programa são capazes de resolver 85% dos 
problemas de saúde em sua comunidade, prestando atendimento de bom nível, prevenindo doenças, evitando internações desnecessárias 
e melhorando a qualidade de vida da população.

Acompanhamento de recém-nascidos gera queda histórica de mortalidade em Osasco

Com cerca de 720 mil habitantes e um dos maiores municípios do País, Osasco teve parceria com o Instituto Acqua que culminou no 
menor índice de mortalidade infantil da história da cidade, em 2011. No município, além da gestão das equipes de Estratégia de Saúde 
da Família, o Instituto Acqua atendeu 100% dos pacientes acamados em áreas de cobertura do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) na cidade.
Balanço do Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), em todos os municípios de São Paulo, mostrou que, em 2011, a 
cidade registrou o menor índice de mortalidade infantil da história: 10,9 óbitos a cada mil nascidos vivos. Osasco atingiu este índice com 
ações de acolhimento da gestante na UBS, no pós-parto e acompanhamento da criança até um ano de vida, ações comandadas pelo 

Instituto Acqua. Em 2003, a taxa era de 16,8 óbitos a cada mil nascidos vivos. A nova estatística apontou queda em 35,1%.
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Linhas de cuidados
Gestantes

Uma das principais bandeiras de atuação na rede pública de saúde, a atenção especializada à mulher tem projeto especiais no Instituto 
Acqua. Com uma rede completa de unidades de saúde sob sua gestão, que vão desde o ambulatório até maternidades de alta complexidade 
que possuem UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Materna, o Acqua tem projetos específicos para as gestantes.
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Ambulatório de Gestação de Alto Risco

Entre as estruturas em que o Instituto Acqua faz gestão destaca-
se o Ambulatório de Gestação de Alto Risco, que acompanha 
desde o pré-natal da gestante de alto risco e visa à redução 
do índice de morbimortalidade materna e neonatal, seguindo 
protocolo do Ministério da Saúde e sendo integrante da Rede 
Cegonha.
O ambulatório resulta em melhoria no atendimento às gestantes 
com acolhimento e resolutividade por meio de atendimento 
multiprofissional em regime ambulatorial às gestantes de alto 
risco ou que necessitem acompanhamento periódico devido a 
doenças prévias ou próprias da gestação.

Parto humanizado

Os atendimentos realizados pela equipe multiprofissional nas 
maternidades contribuem para ampliar as opções de métodos 
de relaxamento disponibilizados às gestantes que optam por 
esse tipo de parto. Aromaterapia, escalda-pés, banho morno, 
massagem, musicoterapia e terapia com a bola suíça, além 
do diálogo com os profissionais, são utilizados para acalmar a 
paciente e facilitar o processo fisiológico do parto.
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Rodas de conversas

As gestantes atendidas nas unidades gerenciadas pelo Instituto Acqua são convidadas 
a participar de rodas de conversas para esclarecerem dúvidas desde como percebe 
que está em trabalho de parto, parto humanizado, planejamento familiar, direitos da 
gestante, vacinas e higiene bucal da mãe e do bebê até os primeiros cuidados com 
a criança.

Pintura na Barriga

A arte gestacional ou pintura na barriga das grávidas é uma técnica antiga que 
mistura arte e ciência, e na qual a mulher entende como o filho está no útero. Por 
meio da palpação obstétrica, o profissional consegue identificar a posição em que 
o bebê está dentro da barriga (de cabeça para baixo – o mais comum – sentado 
ou atravessado), e também se ele já está encaixado ou não na pelve da mãe. É um 
momento de descontração e de relaxamento.

Aleitamento materno

O estímulo ao aleitamento materno é considerado um dos programas mais importantes 
nas unidades gerenciadas pelo Acqua. As gestantes são orientadas pelos profissionais 
de saúde sobre as vantagens da amamentação para a mãe e o bebê, pega correta e 
posições para amamentação, banco de leite, entre outros. Além do material informativo, 
as gestantes e mamães recebem orientações práticas.
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Casa de Apoio

A atenção com a Saúde da Mulher inclui pensar em seu conforto quando no 
acompanhamento de seus filhos. Na Maternidade de Alta Complexidade, em São Luís 
(MA), a Casa de Apoio Drª Maria Aragão, também sob gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, hospeda mães do interior do Maranhão 
que tiveram seus filhos na Capital e que após o parto tiveram de permanecer para 
acompanhar os recém-nascidos que ficam internados após o nascimento.
Com isso, as mães passaram a utilizar os serviços da unidade durante o período de 
tratamento dos seus filhos. No local, essas mulheres têm toda a infraestrutura para se 
sentirem como se estivessem em suas casas. 

Cartório

As maternidades gerenciadas pelo Instituo Acqua no Maranhão têm postos de 
registro civil. Esta é uma das ações que integram a política de combate ao subregistro 
da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), em 
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria do Trabalho e da 
Economia Solidária (Setres) e a Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão.  Com 
este serviço à disposição da população até a mãe do bebê pode registrá-lo enquanto 
aguarda a alta, basta levar a Declaração de Nascido Vivo (DVN).

Kit Maternidade

Com o intuito de aprimorar a qualidade da atenção básica e da assistência às mães 
e bebês, o Instituto Acqua oferece um Kit maternidade, que estimula a realização 
do pré-natal na atenção básica e oferece orientações sobre gestação, parto e pós-
parto para mulheres durante o período de gravidez. A gestante que utiliza a unidade 
de saúde recebe um kit composto por bolsa, fraldas, cartilha informativa e demais 
materiais para os primeiros cuidados com os recém-nascidos.

Primeiro Olhar

O Primeiro Olhar é um projeto que registra gratuitamente recém-nascidos em 
maternidades públicas em ensaios fotográficos no estilo “newnborn”. As fotos 
são feitas em estúdio dentro das maternidades e entregues em um encarte com 
informações sobre o nascimento da criança. O projeto é um estímulo para que as 
mulheres busquem atendimento nas maternidades públicas.
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Atendimento à População Privada de Liberdade 
Garantir a assistência integral à saúde de populações privadas de 
liberdade e contribuir para o controle e redução dos agravos mais 
frequentes à saúde dos reeducandos são o foco de atuação do 
Instituto Acqua dentro das unidades prisionais.
A parceria entre o Acqua, a Prefeitura Municipal de Franco da 
Rocha e o Governo do Estado de São Paulo foi firmada em 2015 
e possibilita atendimento médico e odontológico à cerca de 9.360 
pessoas privadas de liberdade em cinco unidades prisionais da 
cidade.
Por ano, em média são 17.921 consultas médicas e 1.782 
procedimentos médicos. Os 40 profissionais realizaram 
atendimentos nas áreas da Saúde da Mulher, Saúde Bucal, 
Tuberculose, Controle de Diabetes e Hipertensão, Hanseníase e 
outras dermatoses, DST/HIV e hepatites, entre outras.
Com duas equipes para cada unidade prisional, compostas por 
médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e cirurgião dentista, a 
atuação do Instituto contribuiu para reorganizar o sistema de saúde 

do município e agilizar o atendimento dentro da própria unidade. 
Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem somam em média 
por ano 197.724 procedimentos, entre os quais estão exames de 
glicemia, coleta de materiais para exames, aferição de pressão 
arterial, administração de medicamentos e realização de curativos, 
além das atividades educativas em grupo, entre outras. 
Já os atendimentos realizados por dentistas somam em média 
por ano 16.239 consultas e 80.060 procedimentos odontológicos. 
Nesses procedimentos vale destacar as ações de orientação entre 
os reeducandos, como escovação dental supervisionada, exame 
bucal, aplicação de flúor e restauração de dentes.
O trabalho inclui ainda a realização de palestras, campanhas e 
ações de conscientização. Entre os principais temas abordados 
nas atividades estão ações de higiene bucal, prevenção de DSTs/
Aids (Doenças Sexualmente Transmissíveis), combate ao uso de 
drogas e campanhas específicas como Novembro Azul e Mês das 
Mulheres, entre outras.
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Em maio de 2017, o Instituto Acqua inaugurou espaço cultural localizado em sua sede em Santo André (SP). O local conta com infraestrutura 
completa para atividades educacionais e culturais. As atividades realizadas no espaço envolvem a comunidade do entorno e atraem a 
população regional das sete cidades do Grande ABC e Capital que participam de várias ações, incluindo cursos, palestras, feiras e shows. 
Sempre com intuito de promover bem-estar, compartilhar iniciativas favoráveis a práticas saudáveis e ampliar o olhar para movimentos 

culturais, o Acqua idealiza projetos que já se tornaram sucesso de público e referência estadual, como a Feira Vegana do ABC. 

Vários artistas também já passaram pelo espaço cultural do Acqua, dentre eles nomes como Andreas Kisser (Sepultura), Nômade 
Orquestra, Lurdez da Luz, Everson Pessoa, Kleber Albuquerque, Vasco Faé, Kiko Dinucci e Juçara Marçal (Metá Metá), Suzana Salles, a 

cantora angolana Jessica Areias, Os Capoeira, entre outros grandes músicos e intérpretes.
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Idealizado pelo Acqua e referência para o segmento nas sete cidades da região, o evento reúne 2 mil pessoas ao mês e 
apoia a causa animal, incentiva pequenos produtores artesanais e desperta o olhar da comunidade regional para hábitos 
saudáveis. Além de integrar a população local, recebe visitantes da Capital e já se tornou o segundo maior evento vegano 

da região metropolitana do Estado de São Paulo. Mensalmente, reúne 30 expositores e feirinha de adoção de cães e 
gatos em parceria com a Ong Amigo Legal e o Pet Shop Oh My Dog, ambas marcas de Santo André (SP).
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Estimular o desenvolvimento local, projetar arranjos criativos e beneficiar milhares de pessoas que buscam entretenimento. Com essa 
proposta surgiu a iniciativa VilaMundo – portal que reúne informações culturais e descontos de estabelecimentos comerciais. Uma 
idealização do Acqua em parceria com o Catraca Livre, Cidade Escola Aprendiz e Cuponeria, o site vilamundo.catracalivre.com.br utiliza 
a criação de uma moeda própria. Bares, restaurantes, lojas e até serviços, entre outros estabelecimentos, atuam com descontos para 
quem usar a ‘Chave VilaMundo’. O site também se tornou referência de roteiro cultural para as sete cidades do Grande ABC.

VilaMundo

O Acqua também promove mensalmente o Bazar VilaMundo, uma feira que reúne 
brechós, música, gastronomia, cosméticos e artesanato. Com média de 1,4 mil 
visitantes por edição, o evento incentiva artesãos da região do Grande ABC e fomenta 
a diversidade cultural, sempre apoiando artistas independentes, mas também 
recebendo referências da música popular brasileira. A iniciativa é fruto da parceria 
do Acqua com o portal Catraca Livre. 

Bazar VilaMundo

Clube de
Jardinagem
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Formação em 
Jardinagem

Pré-Vestibular
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Canto Coral
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de yoga

Workshops
de culinária 

saudável

Palestras e
cursos para 

microempreendedores

Curso de
Fotografia digital

Cursos no espaço cultural
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Mostra de orquídeas

O Instituto Acqua também foi responsável por idealizar exposição de 
orquídeas, cactos e suculentas em sua sede cultural de Santo André 
(SP). O evento, além de incentivar a comunidade regional diante da 
troca de experiências com orquidófilos, também integrou o calendário 
regional da Sociedade Orquidófila de Santo André e reuniu algumas das 
principais entidades do segmento, além da comercialização de plantas 
e flores apresentadas pelo Orquidário 4 Estações, de Mauá (SP).

Bumba meu reggae

Valorizar tradições regionais, costumes transmitidos por diversas gerações e 
celebrar o movimento popular com forte viés cultural. Em soma a este cenário 
e com histórico de incentivo às iniciativas transformadoras, o Instituto Acqua 
também idealizou evento que resgatou a história maranhense e apoiou artistas 
locais. A programação, que ocorreu no Museu do Reggae e Praça do Reggae, 
no Centro Histórico de São Luís, e marcou o início dos festejos juninos da região, 
contou com Orquestra Maranhense, Raíz Tribal, Celia Sampaio e Ademar 
Danilo, Boi Unidos de Santa Fé, George Gomes e Tambor de Crioula. O evento 
teve parceria com a Rádio Brasil Atual (98,9 FM), com transmissão ao vivo do 
programa musical “Hora do Rango”, comandado pelo apresentador Oswaldo 
Luiz Colibri Vitta. 



70

ABC das Artes

Com a proposta de relembrar artistas, lugares e movimentos que 
fizeram história no Grande ABC e valorizaram as expressões 
artísticas e culturais, o Instituto Acqua mantém espaço dedicado 
a homenagear aqueles que tanto encantaram e ainda encantam 
entusiastas. A galeria intitulada ABC das Artes está fixada na 
sede do Instituto, em Santo André (SP). Os sambistas Dona Inah, 
Mimi Boêmio e Joca Sete Cordas, além da extinta casa de shows 
andreense Jazz ‘n’ Blues são alguns dos homenageados.

Rádio Brasil Atual

Resgatar a história musical do Grande ABC e estimular novas 
atrações culturais. A partir dessa proposta, o Acqua também atua 
em parceria com a Rádio Brasil Atual (98,9 FM) diante do “Hora do 
Rango”, um dos programas musicais mais reconhecidos do país, 
comandado pelo apresentador Oswaldo Luiz Colibri Vitta. Além 
de programas ao vivo direto da sede do Acqua, a ação também 
leva entretenimento e cultura para outras regiões - já passou 
pelo Maranhão, com programação que reuniu o movimento 
bumba meu boi e o reggae, e também desembarcou em Santos, 
litoral paulista, e Rio de Janeiro - sempre apresentando artistas 
da música popular brasileira, como João Donato de Oliveira, o 
Donatinho (filho de João Donato). 
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Com atuação voltada para a construção de uma sociedade cada vez mais participativa, o Instituto Acqua mantém ações nas mais 
diferentes áreas, como Educação, Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo, Qualificação Profissional, Planejamento, Esporte e demais 
setores. O Acqua realiza atendimento direto ao público por meio de programas feitos com parceiros em vários municípios, governos 
estaduais, ministérios e instituições como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Braskem, Ecrã Sustentabilidade e Instituto 
Ethos. Esse trabalho garante abrangência significativa em suas atividades junto à sociedade e tem experiência em diferentes setores para 

o desenvolvimento de projetos em parceria com instituições públicas e privadas.
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Ecocomunidade

Programa de educação, formação e informação ambiental, que consiste na criação de centros de fomento para uso sustentável da água, 
composto de um Centro de Referência Ambiental e de um Módulo Volante Ambiental. O programa incentiva populações locais e entidades 
para uma participação efetiva na gestão de políticas públicas de recursos hídricos, proteção e recuperação ambiental. A iniciativa foi 
executada com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (FEHIDRO). 

Revitalização de parques

Com a experiência da revitalização do Parque Ecológico Guapituba, em Mauá (SP), o Instituto Acqua tem como expertise a elaboração 
de novos conceitos de utilização de parques públicos. Em 2004, com a captação de recursos junto à Petrobras e em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Mauá, o Instituto Acqua cuidou de todo o processo de viabilização da obra, gerenciou o escopo e a contratação 
dos serviços, bem como o desenvolvimento dos projetos e ações, que remodelaram toda a estrutura do parque para melhor atender a 
população. 

Com o objetivo de incentivar e facilitar a reunião e troca 
de informações dos admiradores de jardins e das plantas, 
profissionais ou não, o Instituto Acqua lançou, em 2013, 
o Clube da Jardinagem. O clube surgiu do interesse 
dos alunos do curso Comunidade Viva, realizada com 
o patrocínio da Petrobras, para incentivar a troca de 
informações e experiências entre os alunos do Comunidade 
Viva e profissionais e interessados pelo tema. O grupo 
se reúne uma vez por mês e cada encontro um tema é 
exposto por meio de palestras e oficinas.

Clube da Jardinagem
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Descobrindo os Parques

Programa do Instituto Acqua voltado para a integração de conceitos de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Descobrindo 
os Parques promoveu passeios em parques públicos sob a orientação de especialistas. O projeto é voltado para estudantes de redes 
de ensino público e particular e população local. O Descobrindo os Parques busca a melhor utilização das áreas verdes das cidades 
integrando esses locais com o meio ambiente urbano, promovendo a educação ambiental e a formação de agentes multiplicadores.

Férias no Parque

Atendimento de alunos, familiares, comunidade escolar e do entorno diante de aulas-passeio em parques, participando de atividades 
artísticas estéticas, de contato com a natureza, reaproveitamento, reuso e reciclagem de diversos materiais, por meio de oficinas e 
cursos. Destacam-se na programação cursos de teatro, pintura, dança, colagem, dobradura, iniciação musical, gravura, construção de 
instrumentos musicais e brinquedos, entre outros.

Diagnóstico Socioambiental da Represa 
Billings

Estudo realizado em parceria com o Instituto Socioambiental 
traçou um amplo diagnóstico da Bacia Hidrográfica, com 
levantamento de informações, fornecimento de dados e contato 
com as comunidades locais. Projeto apontou condições 
de poluição e balneabilidade e locais com necessidade de 
saneamento às margens, entre outras ações. 
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O projeto Teia Verde forma agentes de transformação por meio do curso gratuito de jardinagem, o que permite aos participantes multiplicar 
nas suas comunidades os temas abordados. O curso possui carga horária de 156 horas, aulas três vezes por semana e turmas com 25 
vagas. Projeto direcionado para maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O projeto é realizado pelo Acqua em parceria 
com a Prefeitura de Santo André (SP) e patrocínio da Petrobras - chegando às comunidades Parque Erasmo, Tamarutaca e Conjunto 

Habitacional Prestes Maia, todas em Santo André.

Teia Verde

Circuito Tela Verde

O Circuito Tela Verde é uma iniciativa do Ministério do Meio 
Ambiente em parceria com o Ministério da Cultura que tem como 
objetivo estimular a produção audiovisual independente sobre a 
temática socioambiental. O Instituto Acqua é contemplado pelos 
ministérios com o Circuito Tela Verde para a exibição de curtas-
metragens de temática ecológica e de educação ambiental. 
Jovens, crianças e adultos são estimulados a olhar seu meio e 
traduzir, em linguagem de audiovisual, suas realidades.

Sala Verde

O Instituto Acqua é contemplado pelo Ministério do Meio Ambiente 
como uma Sala Verde, espaço para discussão e ações sobre 
Meio Ambiente e cidadania com livros para estudos ambientais. 
O Projeto Sala Verde consiste no incentivo à implantação de 
espaços socioambientais para atuarem como potenciais Centros 
de informação e Formação ambiental.
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Sua casa nossa cidade

O Instituto Acqua tem experiência no acompanhamento do deslocamento dos 
moradores de áreas precárias para novas unidades habitacionais. Um caso exemplar 
desta atuação é o projeto urbanístico desenvolvido em parceria com a EMHAP 
(Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo André - SP), para executar 
a mudança dos moradores das comunidades Capuava Unida e Gamboa para o 
Conjunto Habitacional Alzira Franco II, quando o Acqua promoveu o desenvolvimento 
dos moradores, aumentando suas relações interpessoais com membros da 
comunidade e alocando incentivos ao crescimento no conjunto habitacional.

Plano Diretor

O Instituto Acqua teve importante participação na revisão do Plano Diretor de Santo André (SP), realizado em 2010. Instrumento que 
tem por objetivo nortear o ordenamento urbano do município para os próximos anos, o Plano Diretor foi desenvolvido em sete etapas, 
compreendendo mais de 200 propostas, resultantes de conferências, reuniões de conselhos e discussões junto à população. A revisão 
do Plano Diretor permitiu um novo parâmetro no número de pavimentos das edificações na cidade, apontando os locais onde se podem 
construir edifícios, revendo a lei que até então permitia a horizontalização em qualquer local da cidade, preservando a paisagem urbana 
e a habitabilidade. 

Geoprocessamento

Processamento informatizado que permite o uso de informações cartográficas, como mapas, plantas, aerofotos e imagens de satélite 
para acompanhar e monitorar a emissão de poluentes na água, no ar e locais de contaminação do solo. Por meio do geoprocessamento, 
ação disponível para governos e empresas, o Instituto Acqua consegue realizar diferentes tipos de monitoramento. Um exemplo de ação 
diferenciada realizada pelo Instituto através do geoprocessamento, foi o mapeamento realizado, em 2003, em todas as cidades do Grande 
ABC Paulista, dos focos do mosquito da dengue, em período em que era grande o número de focos nestas cidades.

Urbanismo e Planejamento
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A partir de aulas do projeto Universidade 
Cidadã, que oferece curso preparatório 
gratuito - iniciativa do Instituto Acqua em 
parceria com a Noc Educação, a iniciativa 
cria mecanismos para atribuir oportunidade 
de estudo a pessoas de baixa renda que farão 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
mulheres chefes de família sem trabalho, 
pessoas da comunidade LGBT, pais e mães 
solteiros que tenham a guarda de filhos 
menores de 18 anos, responsáveis legais 
de pessoa com deficiência física ou mental 
e indígenas, além de considerar critérios de 
raça para a seleção dos alunos. Com aulas em 
São Paulo, em três polos - incluindo a sede do 
Acqua em Santo Andre (SP) e no Maranhão, 
o projeto já mudou a vida de 250 estudantes. 
A ação também mantém aulas na Casa 1, 
uma república de acolhimento para LGBTs 
(lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) 
que foram expulsos de suas casas.

Universidade Cidadã
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Projeto que tem como proposta dar apoio técnico e pedagógico às escolas municipais por meio do desenvolvimento de atividades de 
formação continuada no contraturno escolar. O programa conta com oficinas de artes visuais, capoeira, dança, ginástica artística, teatro 
e circo, taekwondo e xadrez. A atividade já foi executada em 11 CESAs (Centros Educacionais de Santo André) para 2 mil alunos ao mês 

do Ensino Fundamental I.

Educa Geral

Escola Sustentável

Para incluir Saúde, Mobilidade, Emprego e Renda, o Instituto 
Acqua implementa o programa Escola Sustentável. O projeto 
está dentro da Bolsa de Programas do Acqua e tem como 
objetivo integrar na educação formal e não formal valores 
e habilidades para um modo de vida sustentável. Dentro 
do conteúdo educacional, o Escola Sustentável qualifica 
os profissionais de ensino, cria um currículo de formação 
cidadã e educação ambiental conforme preconiza a atual 
política nacional de educação ambiental.

Centro de Referência Ambiental

O Instituto Acqua já implementou diferentes tipos de 
Centros de Referência Ambiental. Em parceria com a 
Petrobras e a Prefeitura de Mauá (SP), o Acqua criou o 
Centro de Referência no Parque Guapituba. O parque foi 
revitalizado e uma sala de estudos ambientais foi criada 
para atividades com crianças. Primeira sede do Instituto, o 
Parque Milton Marinho de Moraes, em Ribeirão Pires (SP), 
também recebeu um centro de referência, no final dos anos 
90. Atualmente, a sede do Acqua em Santo André (SP) é 
um espaço para integração com a comunidade local de 
temas que variam desde o meio ambiente ao protagonismo 
da sociedade.
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Comunidade Revela

Projeto de capacitação em fotografia e vídeo criado em 2008 e 
contemplado pela Petrobras. O programa inclui a montagem de 
laboratórios de edição de vídeos e fotos e os alunos recebem 
capacitação para economia solidária.

Comunidade Viva

Programa do Instituto Acqua patrocinado pelo Projeto Integração 
Comunidades da Petrobras com o objetivo de capacitar pessoas com 
mais de 18 anos em jardinagem e paisagismo. O curso, totalmente 
gratuito, tem carga horária de 300 horas (aproximadamente cinco 
meses). As turmas têm 25 vagas a cada período de cinco meses. 
As aulas teóricas acontecem no espaço cultural do Acqua e as 
práticas são executadas em campo. A finalidade da formação 
é qualificar interessados na área de jardinagem e paisagismo, 
facilitando seu ingresso no mercado de trabalho por meio de um 
curso prático e aprofundado.
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Esportes

Esporte Social

O Instituto Acqua já atendeu cerca de 2.600 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos no programa Esporte Social, iniciativa em parceria 
com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo para fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer 
que visam a inclusão social. Cada núcleo tem capacidade para atender 100 crianças e adolescentes, desenvolvendo três modalidades 
esportivas, definidas de acordo com as especificidades e interesse da comunidade local.

Galo Azul

Programa Esporte e Lazer Galo Azul na Comunidade, realizado na Vila Guilherme, em 
São Paulo, com aulas gratuitas de futsal, vôlei e handebol para cerca de 100 jovens. O 
programa tem como objetivo fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de 
lazer, com caráter formativo educacional com vistas a garantir o direito constitucional 
previsto em lei. A proposta é incluir na rotina da comunidade local, a prática do esporte 
como meio de inclusão e participação social.

Saúde com Movimento

Com aulas em cinco tipos de atividades físicas orientadas para usuários de Unidades de 
Saúde, o programa Saúde com Movimento tem como objetivo contribuir com a política da 
saúde, estimulando e sensibilizando a população para a prática de exercícios, diminuindo 
assim a incidência de doenças crônicas e somando na qualidade de vida dos envolvidos.
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Seminários

Cidades Sustentáveis

O Instituto Acqua firmou parceria, em 2012, com o programa 
Cidades Sustentáveis, de responsabilidade da Rede Nossa São 
Paulo, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis 
e Instituto Ethos. A intenção do programa é promover discussão 
sobre sustentabilidade entre a sociedade civil organizada, 
empresários, partidos políticos locais e candidatos.

Agenda 21

O Instituto Acqua participou, em 2003, da elaboração da Agenda 
21, em Ribeirão Pires (SP), contribuindo com a criação de 
propostas de desenvolvimento sustentável no município e atuando 
em diálogos com a população no levantamento das ações que 
poderiam ser efetivadas neste século.

Seminário de Resíduos Sólidos

Em 2012, o Instituto Acqua promoveu o Seminário “A Cidade e o Marco Legal na Gestão de Resíduos Sólidos” em Ribeirão Pires. O 
evento promoveu a discussão a partir do debate com especialistas das áreas governamental, empresarial e acadêmica sobre aplicação 
e reflexos do plano nacional de Resíduos Sólidos. A discussão permeou as questões da lei 12.305/2010 da PNRS (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), que visa à criação de planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Conferência Meio Ambiente
O Instituto Acqua, como integrante do Conselho Consultivo do Consórcio do Grande ABC, participou da organização e foi patrocinador 
da 1ª Conferência Regional de Meio Ambiente, realizada em 2013, em Santo André.
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