
RELATÓRIO
DE GESTÃO
2018

Fundação Cardiovascular
de Alagoas



Fundação Cardiovascular de Alagoas - CORDIAL Relatório de Gestão 2018 

 

2 

Sumário 
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................. 3 

2. PERFIL INSTITUCIONAL .................................................................................................................................. 4 

3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO .......................................................................................................................... 5 

4. CORPO CLÍNICO ............................................................................................................................................. 6 

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................................................... 7 

6. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE REALIZADAS EM 2018 ........ 8 

6.1. PROJETO CORAÇÃOZINHO ..................................................................................................................... 8 

6.1.1. CASA DO CORAÇÃOZINHO ............................................................................................................. 8 

6.1.2. PROJETO CORAÇÃO DE ESTUDANTE ............................................................................................ 11 

7. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VOLTADAS AO ADULTO E À PESSOA IDOSA .......................................... 13 

7.1. PROGRAMA DE TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO ................................................ 13 

7.2. PROGRAMA LATIN (LATIN AMERICA TELEMEDICINE INFARCT NETWORK) .......................................... 16 

7.3. CURSO HCVIDA .................................................................................................................................... 18 

8. AÇÕES ESPECÍFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS EM 2018 .......................................................... 19 

8.1. GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARDIOPATAS DE ALAGOAS ................................. 19 

8.2. PROJETO SALA DE ESPERA: ACOLHER É O FOCO PRINCIPAL ................................................................ 20 

8.3. ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO ADULTO CARDIOPATA DO HOSPITAL GERAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS ......................................................................................................................................................... 21 

8.4. AÇÕES SOCIAIS EM DATAS COMEMORATIVAS .................................................................................... 22 

9. PROJETO NOTA FISCAL CIDADÃ ................................................................................................................... 25 

10. PREMIAÇÃO RECEBIDA PELA CORDIAL EM 2018 ..................................................................................... 27 

11. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS EM 2018 .................................................................................................... 29 

11.1. SETEMBRO VERMELHO .................................................................................................................... 29 

11.2. ENCONTRO NACIONAL PROGRAMA LATIN ...................................................................................... 30 

11.3. ENCONTRO DE EXPRESSÕES MUNDIAIS DA CARDIOLOGIA ............................................................. 31 

12. ATIVIDADES REALIZADAS COM PARCEIROS ............................................................................................. 32 

12.1. ENDOVASCULAR – CIRURGIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.................................................. 32 

12.2. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA................................................................................................ 32 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 34 

ANEXO I – BALANÇOS PATRIMONIAIS ................................................................................................................. 35 

ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (SUPERÁVIT OU DÉFICIT) ........................................................... 37 

 

  



Fundação Cardiovascular de Alagoas - CORDIAL Relatório de Gestão 2018 

 

3 

1. APRESENTAÇÃO 

 

É com muito orgulho que encerramos mais um ano de atividades na Fundação Cardiovascular de Alagoas 

– CORDIAL. Em razão do Termo de Compromisso nº 02/2015 e o Termo de Colaboração nº 148/2018, firmados 

com a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, o apoio de médicos e time de colaboradores e voluntários em 

2018, continuamos a cuidar da saúde dos corações alagoanos, Oferecendo os melhores profissionais, 

metodologia e estrutura para o atendimento de beneficiários do Sistema Único de Saúde - SUS. É tão importante 

essa parceria e fico extremamente grato de a Fundação Cardiovascular de Alagoas – CORDIAL ter a oportunidade 

de transformar a vida de famílias, cuidando da saúde do coração de criança e de quem leva o sustento para sua 

casa.  

Agradeço o apoio de todos. Deus abençoe todos vocês.  

Aproveito para desejar um Feliz 2019 com mais motivos para comemorarmos a vida. 

 

 

 

Claudio Fernando Rodrigues Soriano 
Presidente 

Fundação Cardiovascular de Alagoas-CORDIAL 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

  

•Promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar social priorizando a
população em condições de vulnerabilidade social, através de ações de gestão
técnicas, científicas e educacionais.

Propósito

•Ser reconhecida nacionalmente pelo impacto de suas ações na qualidade de 
vida da população e pela excelência na execução dos projetos e serviços 
prestados.

Visão

•Responsabilidade Social, 

•Inovação, 

•Humanização, 

•Competência, 

•Transparência,

•Ética.

Princípios
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3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A Fundação Cardiovascular de Alagoas – CORDIAL, fundada em 02 de maio de 2007 é uma associação, 

sem fins lucrativos, com sede na Rua Aryosvaldo Pereira Cintra 193, Gruta de Lourdes, cidade de Maceió, Estado 

de Alagoas, surgiu da angústia e preocupação de médicos cardiologistas alagoanos e outros profissionais da 

saúde preocupados com os indicadores de morbidade e mortalidade por doenças do coração, as cardiopatias, 

que estavam vitimando o cidadão alagoano em condições de vulnerabilidade social, incluindo as crianças com 

cardiopatia congênita. Não havia estrutura nem equipe adequados para tratar, em tempo hábil, uma 

emergência cardíaca. Nos casos de cardiopatias congênitas, as famílias tinham que procurar ajuda em outras 

cidades, pois em Alagoas não havia tratamento disponível pelo SUS. Diante dessa falta de recursos, muitas vidas 

foram perdidas e famílias desestruturadas. 

Inconformados com essa realidade, os médicos Dr. Ricardo César Cavalcanti, diretor-presidente do 

Hospital do Coração de Alagoas e Dr. Hemerson Casado, renomado cirurgião cardíaco, munidos de empatia, 

altruísmo e coragem, uniram forças para fazer a diferença na saúde em Alagoas, com projetos que viriam a salvar 

muitas vidas no estado, dando uma segunda chance aos pacientes cardíacos. 

Desde a sua fundação, a CORDIAL vem trabalhando com seriedade e afinco para ampliação de 

programas ligados à saúde e qualidade de vida. A partir de 2015, com a junção de pensamentos, ações, pessoas 

e a parceria com o Governo do Estado, foi possível colocar em prática as linhas de cuidados do Infarto Agudo do 

Miocárdio e da Cardiopatia Congênita. Configurando uma estrutura para oferecer aos usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS) assistência de excelência. Todas essas importantes ações da CORDIAL, só foram possíveis por ter 

como base e alicerce a estrutura física e assistencial do Hospital do Coração de Alagoas-HCAL. 

A Cordial também executa projetos na área educacional, científica e assistencial, com apoio de médicos, 

voluntários, parceiros e colaboradores do Hospital do Coração de Alagoas-HCAL que lutam pela causa, com o 

objetivo de prestar um atendimento mais eficiente, ágil e humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Com um horizonte de possibilidades e muito a contribuir com a Saúde Pública do Brasil em especial a do 

Estado de Alagoas, o corpo técnico e clínico da CORDIAL, segue em evolução das suas atividades imbuídos 

sempre dos princípios e valores éticos que devem nortear a nossa sociedade. 
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4. CORPO CLÍNICO 

No ano de 2015, tendo como base os indicadores de mortalidade e assistência deficitária à criança com 

cardiopatia congênita, sensibilizados pela necessidade da sociedade alagoana e buscando em contribuir para a 

solução deste problema, a CORDIAL estimulada poder público, abraçou a causa da cardiopediatria e cirurgia 

cardiopediátrica. 

Assim, em 08 de maio de 2015 foi celebrado o Termo de Compromisso nº 02/2015, para a realização de 

serviços, ações e atividades de Hemodinâmica, Cardiopediatria e Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular e 

Endovascular, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas - DOEAL em 03 de junho de 2015. Em 

2018 este documento foi substituído pelo Termo de Colaboração nº 148/2018, publicado no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas – DOEAL em 28 de agosto de 2018. 

Para a execução das ações foi composta uma equipe interdisciplinar, multiprofissional e clínica com 

profissionais experientes e de alta capacidade técnica que pudessem continuar as atividades em Alagoas, são 

eles:  

Cardiopediatras 
Dra. Adriana Santos Cunha Calado 
Dra. Fernanda de Almeida Amaral Grossl 
Dra. Maria Goretti Barbosa de Souza 
Dra. Maria Fernanda Lucena Soutinho 
Dra. Priscila Ferreira de Vasconcelos 
Dra. Talita Quirino de Oliveira 
Dra. Wanessa Ferreira Wanderlei dos Anjos Bohrer 
 
Pediatras 
Dra. Ana Carolina de Carvalho Ruela Pires 
Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano 
Dr. Thiago Perez Leitão Maciel 
 

Cirurgiões 
Dr. José Wanderley Neto 
Dr. José da Silva Leitão Neto 
Dr. José Kleberth Tenório Filho 
 

Hemodinamicistas 
Dr. Acelino de Souza Junior 
Dr. Clênio André Pereira M. Jaques 
Dr. Rafael Rebelo César Cavalcanti 
Dr. Ricardo Cesar Cavalcanti 

Eletrofisiologia 
Dr. Carlos Romério Costa Ferro 
 

Estimulista 
Eveline Teixeira Tenório de Lima 

Anestesistas 
Carlos Fabiano Vieira Brandão 
Cláudio Abrantes de Lacerda Almeida 
Flávio Annicchino 
Marcelo Ewbank Udihara 
Maria Manuela Martins Rolim 
Pedro Lôbo da Rocha 
Suely Cavalcante de Lima 
 

Fisioterapeutas 
Ana Carolina Calles   
Evelin Aparecida Batista De Oliveira   
Glauber Schettino Da Silva   
Jessyca Lane Fausto Silva   
Juliana Dos Santos Oliveira   
Jussara Guimarães Da Rocha Lima   
Lara Dos Santos Camilo   
Lumara Pecllysya Santos Lima  
Marilia Gameleira Bonfim   
Michelle Santa Rita Palmeira   
Thayse Campos De Menezes   
 
Enfermeiros 
Luciana Cesar 
Paulo Galindo 
 
Psicólogas 
Analu Lopes Cruz 
Fabiana Bitu dos Santos 
Saskia Nicolle Pereira Amorim  
Vera Christina Oliveira Amorim 
Viviane Coutinho Costa 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Direção 
Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano - Presidente da CORDIAL 
Dr. Ricardo César Cavalcanti - Vice-presidente da CORDIAL 
Otoni Flávio Andrada Veríssimo - Diretor Executivo da CORDIAL 
Maria Lúcia Barroso - Gerente Administrativo Financeiro da CORDIAL 

Conselho de Administração e Finanças da Direção 
Dr. José da Silva Leitão, Dr. José Wanderley Neto e Dra. Maria Goretti Barbosa de Souza 

Conselheiros Suplentes 
Dra. Adriana Santos Cunha Calado e Dr. José Kleberth Tenório Filho 

Coordenação do Programa do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM - Hemodinâmica HGE 
Dr. Ricardo César Cavalcanti – Coordenador Médico 
Cristina Bento – Coordenadora Serviço Social 
Daniele Maria da Silva Sabino – Coordenadora Administrativa 
Paulo Galindo – Enfermeiro Coordenador 
 
Coordenação do Programa Coraçãozinho 
Dra. Adriana Santos Cunha Calado – Coordenadora Médica Hospitalar 
Dr. José Wanderley Neto – Coordenador Cirurgia Cardíaca Pediátrica 
Dra. Maria Goretti Barbosa de Souza – Coordenadora Médica Ambulatorial 
Cristina Bento – Coordenadora Serviço Social 
Paulo Galindo – Enfermeiro Coordenador 
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6. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VOLTADAS À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE REALIZADAS EM 2018 

 

6.1. PROJETO CORAÇÃOZINHO 

O Projeto Coraçãozinho foi criado para diagnosticar e tratar pacientes de zero a dezesseis anos de idade, 

portadores de doenças cardíacas congênitas ou adquiridas. A infraestrutura e os profissionais especializados na 

área de cardiopediatria – de intervenção por cateter e de cirurgia cardíaca – garantem diagnósticos com maior 

precisão e auxiliam na definição do melhor tratamento. 

O Projeto Coraçãozinho conta com a parceria de instituições de referência nos estados circunvizinhos 

para através de cooperação técnica, científica e assistencial contribuir para diminuir os indicadores e salvar 

vidas, a exemplo do Real Hospital Português – PE, Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP, Pronto-

Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco - Prof. Luiz Tavares – PROCAPE e Hospital do Coração de 

Sergipe. 

Este projeto se desdobrou em outros 3:  Casa do Coraçãozinho, Coração de Estudante e Capacitação em 

Teste do Coraçãozinho. 

6.1.1. CASA DO CORAÇÃOZINHO 

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Alagoas e a CORDIAL, a Casa do Coraçãozinho, 

inaugurada em dezembro de 2016, conta com estrutura composta por consultórios médicos, salas de exame 

(ECG e ECO), brinquedoteca, área de treinamento para pediatras e cardiopediatras e um auditório onde são 

realizados programas de educação continuada. Realiza exames e acompanhamento ambulatorial clínico e 

cirúrgico das crianças cardiopatas.  

É oferecido tratamento e humanizado através de equipe multiprofissional composta por cardiologistas, 

psicólogos e assistentes sociais, entre outros profissionais com atendimento integral pelo SUS.  Os atendimentos 

ambulatoriais clínicos compreendem o acompanhamento clínico e pós-cirúrgicos e também a realização dos 

exames de eletrocardiogramas e ecocardiograma. 

Em 2018 foram contabilizados os seguintes procedimentos realizados pela Casa do Coraçãozinho: 5.423 

atendimentos clínicos de crianças que foram acompanhadas e monitoradas no ambulatório clínico, 105 

procedimentos cirúrgicos em crianças cardiopatas e 53 procedimentos na área de hemodinâmica pediátrica.  

Além disso, o projeto atua com capacitação das equipes das UTIs e UCIs pediátricas e neonatal do Estado 

de Alagoas para o diagnóstico do Teste do Coraçãozinho e mantém equipe de sobreaviso para acompanhar as 
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crianças internadas em UTI pediátricas do estado, prestando assessoria a equipe médica e orientando quanto 

do envio das crianças a passarem por procedimentos cirúrgicos em outros estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Logomarca do Projeto 

Figura 2: Localização da Casa do Coraçãozinho 

Figura 3: Estrutura Física da Casa do Coraçãozinho 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 - Atendimentos Ambulatoriais 

Analisando os números de 2017 e 2018 em relação aos atendimentos ambulatoriais da cardiopediatria, 

observa-se que CORDIAL apresentou em 2018 um crescimento de 17% (dezessete por cento) em relação ao ano 

anterior, o equivalente a 768 (setecentos e sessenta e oito) atendimentos. 

Esses atendimentos compreendem o acompanhamento clínico e pós-cirúrgicos e também a realização 

dos exames de eletrocardiograma e ecocardiograma.  

No Gráfico 1 apresentamos o número de atendimentos ambulatoriais de 2017 e 2018, comprovando o 

crescimento e a dimensão dos benefícios gerados.   

 

 

Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Procedimentos Cirúrgicos 

Em relação ao quantitativo dos procedimentos cirúrgicos de 2017 e 2018, a CORDIAL apurou um 

crescimento de 2%, conforme pode ser observado na figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018

Nº de Atendimentos
Ambulatoriais

4655 5423

4655

5423

4000

4500
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5500

CARDIOPEDIATRIA - ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS                 
ANOS - 2017 e 2018

Nº de Atendimentos Ambulatoriais

Figura 4: Número de atendimentos ambulatoriais da Cardiopediatria em 2017 e 2018 
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Figura 5: Número de procedimentos cirúrgicos da Cardiopediatria em 2017 e 2018 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Hemodinâmica Pediátrica 

O serviço de Hemodinâmica Pediátrica realiza exames de diagnósticos e procedimentos terapêuticos, 

utilizando a técnica do cateterismo. Uma das funções de investigação de patologias cardíacas é o cateterismo. 

Considerando os atendimentos de Procedimentos Percutâneos Corretivos realizados em crianças na 

idade de zero a dezesseis anos, os números apontam que, em 2018, a CORDIAL realizou  109 % ( Cento e nove 

por cento) mais procedimentos que em 2017, sendo este  resultante da parceria da SESAU com a CORDIAL por 

meio do Termo de Colaboração nº 148/2018. Apresentamos na figura abaixo os números relativos a 

hemodinâmica pediátrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. PROJETO CORAÇÃO DE ESTUDANTE 

Iniciado em junho de 2016, o Projeto Coração de Estudante tem como objetivo rastrear e identificar 

precocemente crianças em idade escolar entre 2 e 6 anos que possuam cardiopatia congênita. Uma equipe 

médica de cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares e pediatras, paramédicos e acadêmicos de medicina 

atendem as crianças nas unidades escolares de municípios alagoanos. Em paralelo, a equipe capacita os pais e 

familiares das crianças atendidas em noções de primeiros socorros e suporte básico de vida. As crianças 

diagnosticadas com cardiopatias são encaminhadas à Casa do Coraçãozinho para confirmação do diagnóstico e 

acompanhamento clínico.  

Até o momento este projeto atuou em 13 municípios, atendendo 5.060 crianças, com previsão de 

crescimento em 2019. No final de 2018 o projeto foi aprovado no Edital Algás Social recebendo financiamento 

para realização de campanhas em 20 (vinte) Centros Municipais de Educação Infantil de Maceió, que beneficiará 

pelo menos 3.000 crianças. 

Figura 6: Número de procedimentos de hemodinâmica pediátrica em 2017 e 2018 
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A perspectiva é que em 2019, mais crianças sejam atendidas, diagnosticadas, possibilitando o 

tratamento precoce. 

 
 
 

                

         
  

Figura 7: Logomarca do projeto 

Figura 8: Projeto Coração de Estudante no município 

de Murici 

Figura 10: Triagem cardiológica durante a campanha do Projeto 

Coração de Estudante no município de Satuba 

Figura 9: Projeto Coração de Estudante 

no município de Coqueiro Seco 
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7. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VOLTADAS AO ADULTO E À PESSOA 
IDOSA  

 

7.1. PROGRAMA DE TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO 

Iniciado em 2015 no Hospital do Coração de Alagoas e transferido para o Hospital Geral do Estado de 

Alagoas - HGE em julho de 2016, este programa teve como objeto a implantação de serviço de hemodinâmica 

para realização das angioplastias primárias e atendimento a demanda de pacientes cardiopatas agudos. 

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico de infarto agudo no miocárdio, ao dar entrada na 

emergência do Hospital Geral do Estado (HGE) é transportado até a unidade especializada localizada dentro do 

próprio hospital, com atendimento de uma equipe composta por médicos da CORDIAL. Até o momento, o 

programa acumula 6.694 atendimentos, com a realização dos seguintes procedimentos:  

➢ 2.107 cateterismos cardíacos; 

➢ 1.260 angioplastias coronarianas; 

➢ 140 marcapassos implantados; 

➢ 100 estudos eletrofisiológicos; 

➢ 25 ablações; 

➢ 3.062 consultas e visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: logomarca do Programa de Tratamento ao Infarto Agudo do 

Miocárdio 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Cateterismo Cardíaco 

O cateterismo cardíaco é um procedimento realizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, 

examinar a circulação das coronárias ou avaliar arritmias. 

Na apuração do número de procedimentos realizados a título de cateterismo cardíaco em adultos na 

Hemodinâmica do Hospital Geral do Estado de Alagoas - HGE, a CORDIAL contabilizou um aumento de 23% (vinte 

e três por cento) na produção de 2018 em relação a 2017, realizando 175 (cento e setenta e cinco) exames a 

mais que 2017. Este crescimento foi resultado da parceria entre SESAU e CORDIAL, por meio do Termo de 

Colaboração nº 148/2018, que possibilitou um aumento no número de atendimentos no diagnóstico cardíaco 

de pacientes eletivos internos no Hospital Geral do Estado de Alagoas -HGE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estrutura e Ações do Programa Infarto Agudo do Miocárdio 

Figura 13: Número de cateterismos cardíacos em adultos nos anos de 2017 e 2018 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Angioplastia Coronariana 

A angioplastia coronariana é um procedimento médico minimamente invasivo para desobstrução das 

artérias coronárias. Em 2018 a CORDIAL realizou 571 (quinhentos e setenta e uma) angioplastias coronarianas, 

representando um crescimento de 29% (Vinte e nove por cento) em relação a 2017, ou seja, 129 (Cento e vinte 

e nove) pacientes a mais beneficiados este ano, conforme pode ser observado na Figura 13. 

Além do Termo de Colaboração nº 148/2018, firmado entre a Sesau e a CORDIAL, os números de 

atendimentos foram possíveis graças ao plantão, em sistema de sobreaviso 24 horas por dia, 7 dias na semana, 

da equipe de cardiologista intervencionista, enfermeiros e técnicos de radiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Estudo Eletrofisiológico 

Estudo Eletrofisiológico é uma forma de cateterismo cardíaco que estuda o funcionamento do sistema 

elétrico do coração.  

Em relação aos exames de eletrofisiologia realizados em adultos na Hemodinâmica do Hospital Geral do 

Estado de Alagoas-HGE em 2018, a CORDIAL realizou 6 (seis) exames a mais que em 2017, o que resultou o 

crescimento de 13% (treze por cento) no número de pessoas atendidas.  
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Figura 14: Número de angioplastias coronarianas em adultos nos anos de 2017 e 2018 
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Figura 15: Número de estudos eletrofisiológicos em adultos nos anos de 2017 e 2018 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Ablação 

Ablação é o procedimento de escolha para o tratamento de algumas arritmias cardíacas. A análise 

comparativa dos atendimentos de procedimentos de Ablação realizados em adultos na Hemodinâmica do 

Hospital Geral do Estado de Alagoas-HGE, apresentou um aumento entre os anos de 2017 e 2018. A CORDIAL 

em 2018 atendeu 9 (nove) pacientes a mais que em 2017, resultando em um crescimento de 112% (cento e doze 

por cento) de pessoas atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. PROGRAMA LATIN (LATIN AMERICA TELEMEDICINE INFARCT NETWORK) 

Implantado por meio de uma parceria entre a CORDIAL e a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas 

(SESAU), o Programa LATIN consiste em um protocolo de telemedicina em que os pacientes com dor torácica 

atendidos nas Unidades Estaduais de Pronto Atendimento (UPAs) são submetidos aos ECGs 

(Eletrocardiogramas), que são transmitidos via internet ao centro de diagnóstico especializado e, em casos de 

detecção de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicam o desencadeamento de transferência para Intervenção 

Coronária Percutânea (ICP) primária.  

O programa abrange os municípios de Maceió (bairros do Trapiche e Benedito Bentes), Coruripe, São 

Miguel do Campos, Arapiraca e Delmiro Gouveia.  Até o momento foram realizados 40.312 exames, conectando 

as equipes médicas das UPAs, SAMU, HGE e CORDIAL. Antes da implantação deste projeto o percentual de 

mortalidade com diagnóstico de infarto em Alagoas chegou a 19%(dezenove por cento) em 2006, e em 2017 

este número reduziu para 5,26% (cinco por cento). Com os resultados apresentados, este programa ganhou em 

2018 o Prêmio de Melhor Programa de Infarto do Brasil no Encontro Latino-Americano do Programa LATIN. 
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Figura 16: Número de procedimentos de ablação em adultos nos anos de 

2017 e 2018 
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Números: Comparativo dos anos de 2017 e 2018 – Telemedicina – Exame de Eletrocardiograma 

 

Em relação aos exames de eletrocardiogramas realizados em adultos, na análise do comparativo dos 

atendimentos realizados nos anos de 2017 e 2018, observa-se que a CORDIAL, em 2018, realizou a mais 4.584 

(quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro) exames, resultando num crescimento de 29% (vinte e nove por 

cento) no número de pessoas atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Estrutura física e equipamentos da sala de eletrocardiograma do programa LATIN 
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Figura 18: Número de exames de eletrocardiograma realizados por meio da 

telemedicina em adultos nos anos de 2017 e 2018 
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7.3. CURSO HCVIDA 

Projeto iniciado em 2010 com a finalidade de capacitar pessoas sem formação na área de saúde, 

principalmente trabalhadores que exercem suas funções em locais de grande circulação de pessoas, para 

realizar atendimento inicial em situação de Parada Cardiorrespiratória, através de manobras eficazes de RCC 

(Reanimação Cardiocerebral) e uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático). Noutra vertente do programa 

são realizadas capacitações para profissionais de saúde e paramédicos. Até o momento foram capacitadas mais 

de 1.000 pessoas no geral. 

 

 

                         

 

 

 

 

  
Figura 19: Curso HCVida realizado na 

Sala de Treinamento da Casa do 

Coraçãozinho 
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8. AÇÕES ESPECÍFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS EM 2018 

 

8.1. GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARDIOPATAS DE ALAGOAS 

O grupo de mães é conduzido pelo setor de Serviço Social da CORDIAL e tem por objetivos: 

➢ Acolher e amparar emocionalmente na intenção de auxiliar e garantir o acesso ao tratamento 

adequado aos filhos, assegurando o exercício dos seus direitos; 

➢ Orientar a traçar um projeto de vida saudável, dentro da necessidade e perspectiva de cuidar de 

uma criança cardiopata; 

➢ Realizar oficinas de arte e cuidados para que as mães trabalhem sua autoestima e gerem renda 

para si; 

➢ Compartilhar conhecimentos e experiências acerca da realidade; 

➢ Realizar encontros periódicos com rodas de conversa, com temas diversos; 

➢ Promover eventos comemorativos; 

➢ Construir rede de apoio à criança e adolescente cardiopata, através de parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais. 

Durante o ano de 2018 foram realizados 11 encontros, incluindo palestras com cardiopediatra, oficina 

de feltro, palestra com a advogada com o tema dos direitos sociais (benefício de prestação continuada - BCP, 

dentre outros) e reuniões de temas diversos. 

                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: 1ª Oficina de feltro realizada no auditório da Casa do Coraçãozinho, com o Grupo de mães de 

crianças e adolescentes cardiopatas de Alagoas 
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8.2. PROJETO SALA DE ESPERA: ACOLHER É O FOCO PRINCIPAL 

O projeto Sala de Espera acontece todas as quartas-feiras e tem como objetivos: 

➢ melhorar a interação entre a equipe responsável pela recepção e agendamento dos pacientes, 

visando o conforto durante sua permanência na instituição;  

➢ trabalhar a importância do papel da família no processo saúde e doença; 

➢ abrir espaço para escuta, acolhimento, informações, orientações e encaminhamento resolutivo; 

➢  proporcionar uma vivência em diferentes dimensões de atuação profissional;  

➢ promover troca de experiências e saberes entre familiares/pacientes e profissionais; 

➢  contribuir para a garantia dos direitos e deveres dos cidadãos; 

➢ informar e socializar as regras institucionais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Palestra sobre Direitos Sociais 

realizada para o Grupo de Adultos 

cardiopatas de Alagoas 

Figura 22: Palestra sobre a importância do vínculo 

familiar realizada para o Grupo de mães de crianças 

e adolescentes cardiopatas de Alagoas 
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8.3. ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO ADULTO CARDIOPATA DO HOSPITAL GERAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS 

O grupo de adultos tem encontros mensais e foi criado com o objetivo de facilitar a construção da rede 

de cuidado às pessoas submetidas a angioplastia e seus familiares, primando por uma qualidade de vida; 

orientar e encaminhar para as redes de apoio, bem como orientar quanto as questões previdenciárias; promover 

campanhas com abordagens de temas diversos voltados para as questões sociais.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Projeto Sala de Espera, reuniões realizadas todas as quartas feiras com os responsáveis 

dos pacientes que aguardam atendimento ambulatorial.  

Figura 24: Grupo de Adultos e reuniões 

de acompanhamento do adulto 

cardiopata do HGE-AL, realizadas em 

setembro, outubro e novembro de 2018 

no auditório da Casa do Coraçãozinho 
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8.4. AÇÕES SOCIAIS EM DATAS COMEMORATIVAS 

As ações sociais em datas comemorativas são realizadas junto às crianças, adolescentes e familiares com 

o objetivo de potencializar o sentimento de acolhimento e de apoio às famílias assistidas, bem como 

proporcionar condições que favoreçam a troca de experiência, o compartilhamento de emoções e a empatia 

entre as famílias que passam pelo processo de adoecimento de crianças e adolescentes e oferecer apoio social 

e emocional às famílias assistidas pela Casa do Coraçãozinho. 

COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA – Abril de 2018 

Comemoração da páscoa realizada com o grupo de mães de crianças e adolescentes cardiopatas de Alagoas. 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES – Maio de 2018 

Comemoração do dia das mães realizada no auditório da Casa do Coraçãozinho com o grupo de mães de 

crianças e adolescentes cardiopatas de Alagoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS – Outubro de 2018 

Festa do dia das crianças realizada com o grupo de  

mães de crianças e adolescentes cardiopatas de Alagoas. 
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COMEMORAÇÃO DE NATAL – dezembro de 2018 

Comemoração do Natal realizada no auditório da Casa do Coraçãozinho, com participação do Grupo de Mães 

de Crianças e Adolescentes. 
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9. PROJETO NOTA FISCAL CIDADÃ 

O Programa Nota Fiscal Cidadã, instituído pela Lei nº 7793 de 22 de janeiro de 2016 e respectiva 

regulamentação, constitui-se como um programa de estímulo à cidadania fiscal que tem por objetivo incentivar 

os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do 

fornecedor a entrega de documento fiscal hábil.  

Além da promoção de prêmios, sorteios e créditos aplicados na redução do IPVA (Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores), o Governo de Alagoas possibilita que cada cidadão adote uma das 

entidades alagoanas de assistência social cadastradas na Secretaria da Fazenda para que a mesma obtenha 

créditos e participe de sorteios. 

A CORDIAL é uma das instituições habilitadas a serem adotadas pelos cidadãos alagoanos no âmbito 

deste Programa Nota Fiscal Cidadã. Esta ação é considerada de grande relevância para a manutenção e para a 

qualidade dos serviços da Cordial.  

O recurso aportado pelo Programa Nota Fiscal Cidadã, no ano de 2018 resultou o montante de R$ 

29.926,13 (vinte nove mil, novecentos e vinte e seis reais e treze centavos) investido na estrutura de tecnologia 

da informação e comunicação da instituição. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO ENCONTRO DA PREMIAÇÃO DO PROJETO NOTA FISCAL CIDADÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Figura 25: Encontro de premiação do 

Projeto Nota Fiscal Cidadã 2018  
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Tabela 1 - Resumo de bens adquiridos com o projeto nota fiscal cidadã no ano de 2018 
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10. PREMIAÇÃO RECEBIDA PELA CORDIAL EM 2018 

No ano de 2018 a CORDIAL recebeu o Prêmio de Melhor Programa de Infarto do Brasil durante o 

Encontro Latino-Americano do Programa LATIN, realizado em Curitiba. Neste encontro foram premiadas as 

melhores performances de programa de infarto no Brasil e a CORDIAL obteve o primeiro lugar. 

O prêmio foi recebido pelo Dr. Ricardo César Cavalcanti, então presidente da CORDIAL e coordenador 

do programa LATIN em Alagoas, pelo trabalho desenvolvido na gestão do diagnóstico e tratamento do infarto 

pela rede pública em Alagoas. 

 

 

O Programa Latin America Telemedicine Infarct Network (LATIN) é um trabalho do Governo do Estado, 

executado no HGE, gerido pela Fundação Cordial, sob coordenação do Dr. Ricardo César Cavalcanti, que tem 

contribuído para salvar vidas e provocado mudanças radicais na forma de atender os usuários do SUS, em 

especial a população de baixa renda e a que reside no interior do Estado de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Encontro Latino-Americano do Programa LATIN, realizado em Curitiba 

Figura 27: Premiação da CORDIAL – Melhor programa de infarto do Brasil 

http://www.soucordial.com.br/wp-content/uploads/2018/03/8aaa0f94823b4db98eb25fe9abb3049c.jpg
http://www.soucordial.com.br/wp-content/uploads/2018/03/adc840830eb440daa60cea73ac84f057.jpg
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Entre os que participaram da escolha do melhor programa de infarto do Brasil, estava o Dr. Samir Metha, 

idealizador do Programa e maior autoridade mundial em infarto agudo do miocárdio, que, inclusive, se 

comprometeu a vir a Alagoas conhecer o programa de perto, em sua concepção um exemplo para o Brasil! 

 

O LATIN 

O Programa Latin America Telemedicine Infarct Network (LATIN) promove o intercâmbio de informações 

médicas de um local a outro via comunicações eletrônicas de forma rápida e eficaz. Desde a sua implantação 

em junho de 2016, vem revolucionando o atendimento as vítimas de infarto em Alagoas cujo diagnóstico 

acontece com agilidade, evitando sequelas e mortes em razão de problemas cardíacos. 
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11. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS EM 2018 

 

11.1. SETEMBRO VERMELHO 

A campanha Setembro Vermelho tem como objetivo ressaltar a importância dos cuidados com o coração 

e é promovida pela CORDIAL e pelo Hospital do Coração de Alagoas-HCAL. 

Durante todo o mês de setembro são realizadas ações de promoção à saúde que estimulam hábitos de 

vida saudável.  

 

Serviços Médicos Gratuitos 

Como parte das ações do Setembro Vermelho são ofertados serviços médicos gratuitos a população de 

Maceió, durante todos os sábados, no horário das 10h às 21h, no Parque Shopping Maceió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhada do Coração  

A caminhada do coração em 2018 ocorreu no dia 30 de setembro encerando as atividades do mês. 

Tivemos o envolvimento dos colaboradores das instituições e presença maciça da população alagoana.  

 

 

 

 

 

 

                                      

Figura 28: Oferta de serviços de 

aferição da pressão, orientação 

nutricional, conscientização da 

prevenção das doenças 

cardiovasculares e importância da 

adoção de hábitos saudáveis. 

Figura 29: Caminhada do Coração, realizada em 30/09/2018 
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11.2. ENCONTRO NACIONAL PROGRAMA LATIN 

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2018 representantes de unidade hospitalares do Brasil 

desembarcaram em Maceió para conhecer o Programa Latin America Telemedicine Infarct Network (LATIN) 

desenvolvido em Alagoas.  

O encontro reuniu representantes do LATIN de diversos estados brasileiros para conhecerem a estrutura 

e a funcionalidade do programa em Alagoas, o que possibilitou o compartilhamento de experiências e ideias, 

que poderão resultar melhoria do serviço.  

Desde implantação do Programa Latin America Telemedicine Infarct Network (LATIN), em junho de 2016, 

no Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE), vem revolucionando o atendimento a pacientes com infarto 

agudo do miocárdio, cujo diagnóstico acontece com agilidade, evitando sequelas e mortes em razão de 

problemas cardíacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Encontro Nacional do Programa LATIN 

http://www.soucordial.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10c833547a94499491b483e8e4243d7b.jpg
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11.3. ENCONTRO DE EXPRESSÕES MUNDIAIS DA CARDIOLOGIA 

O Programa Alagoano de Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio gerido pela CORDIAL foi destaque 

internacional durante o 11º EMICS, Encontro de Expressões Mundiais da Cardiologia, realizado nos dias 10 e 11 

de outubro de 2018, em Cartagena – Colômbia. O encontro contou com especialistas de 16 países da América 

Latina, Europa, Ásia, América do Norte e Central. 

O vice-presidente da CORDIAL e coordenador do Programa de Infarto em Alagoas, Dr. Ricardo César 

Cavalcanti, esteve no evento para compartilhar a sua experiência e apresentar os resultados de dois anos do 

programa de infarto em Alagoas. 

 

 

 

  

Figura 31: Dr. Ricardo César, vice-presidente da CORDIAL no 11º 

EMICS 
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12. ATIVIDADES REALIZADAS COM PARCEIROS 

 

12.1.  ENDOVASCULAR – CIRURGIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

No âmbito de tratamento e cirurgias endovasculares, a CORDIAL fez parceria com as empresas 

ENDOVASC e ANGIOCORP – Alagoas para composição dos atendimentos endovasculares. As cirurgias 

endovasculares de alta e média complexidade são realizadas por meio dessa parceria desde 2015, conforme 

Termo de Compromisso nº 02/2015.  

Outra parceria voltada a gestão de estoque de materiais especiais e OPMEs passou a vigorar a partir do 

mês de outubro de 2018, conforme Termo de Colaboração nº 148/2018. 

O Tratamento Endovascular é o que há de mais moderno em cirurgia vascular. Um dos principais 

avanços deste método é a forma de abordagem, onde o acesso ao sistema vascular do paciente é feito por meio 

de pequenas incisões (na região inguinal, na maioria dos casos) utilizando acessórios como fios guias 

e cateteres. 

O tratamento faz reparos ao sistema vascular em geral, abrangendo desde pequenos vasos até os 

vasos mais calibrosos, como a artéria aorta. Este método envolve a utilização das Endopróteses (dispositivos 

altamente tecnológicos que têm como objetivo tratar a parede do vaso lesionado), entre outros materiais.  

Além disso, esta técnica permite outros benefícios como: 

➢ Menor Tempo cirúrgico; 

➢ Menor dor ao paciente; 

➢ Baixo sangramento pré-operatório; 

➢ Considerável redução de danos aos órgãos internos ; 

➢ Pequenas cicatrizes; 

➢ Menor tempo de hospitalização; 

➢ Rápida recuperação; 

➢ Menor incidência de complicações pós-operatórias. 

 

No ano de 2018 foram realizadas 3.287 (Três mil, duzentos e oitenta e sete) cirurgias de média e alta 

complexidade, em pacientes SUS, que precisaram de atendimentos na especialidade Endovascular. 

12.2. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA   

A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico que utiliza imagens reconstruídas por meio 

de um computador, a partir da emissão de vários feixes de raio X por um tubo, que gira em torno do paciente 

de forma contínua. 

https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/33570-tomografia-o-que-e-quando-e-indicada-e-como-funciona
https://www.minhavida.com.br/saude/materias/33101-raio-x
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Visando a realização de serviços, ações e atividades de saúde no âmbito do “Programa de fortalecimento 

e melhoria da qualidade dos hospitais sus de alagoas – PROPOSP especialidades: serviço de tomografia 

computadorizada”, regido pelo Termo de Compromisso nº 07/2016, foi firmada parceria entre a CORDIAL e a 

empresa SR Costa para prestação dos serviços médicos de tomografia computadorizada aos beneficiários 

oriundos do Sistema Único de Saúde, atendidos na Unidade de Emergência do Agreste (Hospital Dr. Daniel 

Houly). 

No ano de 2018 foram realizadas 12.684 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro) tomografias 

computadorizadas em pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2018 foi marcado por desafios, concretizações e novos sonhos.  

Desafios de atender um maior número de crianças, adolescentes e adultos, manter a qualidade dos 

serviços prestados, superar expectativas e estar cada vez mais alinhados e atuantes na linha de cuidado das 

cardiopatias. Desafios abraçados por toda a equipe da Cordial com coragem, dedicação e comprometimento. 

Concretizações que se fizeram presentes no nosso dia a dia, a cada sorriso recebido, palavra de 

agradecimento e expressões de alívio e amor. Também recebemos prêmios: reconhecimentos de órgãos 

nacionais e internacionais, destaques e condecorações, as quais são muito importantes, mas não tanto quanto 

a alegria de ver a esperança de vida no olhar de cada mãe que tem sua criança atendida na Casa do 

Coraçãozinho, cada criança acolhida e acompanhada pelo projeto Coração de Estudante, cada filho que tem seu 

pai salvo pelo Programa do Infarto e tantos outros exemplos  que nos fazem fortes e confiantes no trabalho que 

está sendo desempenhado. 

Sonhos, cada vez maiores....  

Para 2019 nossos sonhos, transformados em desafios e concretizados em metas, serão o atendimento 

das crianças de escolas públicas de Maceió pelo projeto Coração de Estudante, a assistência aos idosos que 

vivem nas Instituições de Longa Permanência de Alagoas (ILPIs) e a obtenção de credenciamentos importantes 

para o trabalho assistencial que é desenvolvido pela CORDIAL. 

Sonhos, desafios e concretizações! Neste ciclo, a CORDIAL se mantém viva e pulsante, com a força dos 

colaboradores, amigos e parceiros, trabalhando juntos por uma população com mais esperança e qualidade de 

vida.   
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ANEXO I – BALANÇOS PATRIMONIAIS  
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ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (SUPERÁVIT OU 
DÉFICIT) 

 

 






