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1. APRESENTAÇÃO
Outro ano termina e, junto com ele, as atividades realizadas pela
Cordial em prol da identificação e tratamento da cardiopatia congênita
em crianças e adolescentes alagoanos assistidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Em razão do Termo de Colaboração nº 148/2018, firmados com a
Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, dispomo-nos a continuar desenvolvendo, em 2019, de forma eficaz o importante trabalho de cuidado com os
pequenos corações. Trabalho este que teve sua execução possibilitada devido à equipe de médicos e colaboradores que compõem a Cordial, contando
com o auxílio de voluntários que lutam pela causa. Também neste ano, firmamos parcerias também com a Algás (Gás de Alagoas S/A) e com o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que apoiaram nossos dois maiores
projetos que aproximam a Cordial ainda mais da comunidade alagoana. Que
as parcerias firmadas transformem, cada vez mais, a vida das famílias que
aqui residem, através do cuidado com o coração.
Agradeço o apoio de todos. Deus abençoe todos vocês.
Aproveito para desejar um Feliz 2020 com mais motivos para
comemorarmos a vida.

Cláudio Fernando Rodrigues Soriano
Presidente
Fundação Cardiovascular de Alagoas – Cordial
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2. PERFIL INSTITUCIONAL
Propósito
• Promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar social priorizando a população em condições de vulnerabilidade social, através de
gestão técnicas, científicas e educacionais.
Visão
• Ser reconhecida nacionalmente pelo impacto de suas ações na qualidade de vida da população e pela excelência na execução dos projetos
e serviços prestados.

Princípios
•
•
•
•
•
•

Responsabilidade social;
Inovação;
Humanização;
Competência;
Transparência;
Ética.
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3. HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO
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 adequadas para tratar, em tempo hábil, uma emergência cardíaca.
Nos casos de cardiopatias congênitas, as famílias tinham que procurar ajuda em outros estados, 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 Cavalcanti
e Dr. Hemerson Casado, renomados cardiologistas, 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 a 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 cuidado 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 nessas linhas de cuidado.
A Cordial executa projetos na área educacional, científica e assistencial,
com apoio de médicos, voluntários e parceiros que lutam pela causa, sem nenhum fim lucrativo, com o objetivo de prestar um atendimento mais eficiente,
ágil e humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em exponente crescimento, a instituição é reconhecida no estado por
sua excelência técnica e credibilidade no desenvolvimento dos seus programas e projetos que tem como essência o respeito à vida, assistência humanizada e inovação.
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
Para a execução das atividades da Cordial, 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
Eletrofisiologista:
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
Dr. Ricardo César Cavalcanti – Vice-presidente
Otoni Flávio Andrada Veríssimo – Diretor Executivo
Maria Lúcia Barroso – Gerente Administrativo Financeiro
Conselho de Administração e Finanças da Direção
Dr. José da Silva Leitão, Dr. José Wanderley e Dr. ª Maria Goretti Barbosa de
Souza
Conselheiros Suplentes
Dr. ª 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 de Serviço Social
Daniele Maria da Silva Sabino – Coordenadora Administrativa
Paulo Galindo – Enfermeiro Coordenador
Coordenação do Programa Coraçãozinho
Dr. ª 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
Coordenação do Projeto Cuidar
Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano – Coordenador Geral
Ana Cláudia de Jesus - Coordenadora Técnica
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6. AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE
VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCENTES
6.1. PROJETO CORAÇÃOZINHO
Criado em 2015, o Projeto Coraçãozinho foi concebido a partir da
observação sobre a falta de atendimento especializado para cardiopatias em
crianças e adolescentes assistidas pelo SUS em Alagoas. O corpo clínico especializado e a infraestrutura garantem diagnósticos precisos e tratamento
adequado para o cuidado com os corações de pacientes de 0 a 16 anos de idade.
A iniciativa conta ainda com o apoio das instituições de referência em
saúde dos estados circunvizinhos. A crença no trabalho desenvolvido pelo
Projeto Coraçãozinho tornou o Real Hospital Português – PE, o Instituto
Materno Infantil de Pernambuco – IMIP, o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco - Prof. Luiz Tavares – PROCAPE e o Hospital do Coração
de Sergipe parceiros que auxiliam na diminuição dos indicadores de mortalidade por meio de cooperação técnica, científica e assistencial.
A partir do desenvolvimento do Projeto Coraçãozinho, criou-se outros
três: Casa do Coraçãozinho, Coração de Estudante e Capacitação em Teste do
Coraçãozinho.

6.1.1. CASA DO CORAÇÃOZINHO
A Casa do Coraçãozinho, inaugurada em dezembro de 2016, é fruto de
uma parceria entre a Cordial e o Governo do Estado de Alagoas. O resultado é o atendimento humanizado, oferecido pelo SUS, de uma equipe multiprofissional composta por cardiologistas, psicólogos e assistentes sociais, entre outros profissionais. O espaço conta com consultórios médicos de
acompanhamento clínico e pós-cirúrgicos das crianças e adolescentes com
doenças cardíacas e a realização de eletro e ecocardiogramas, área de treinamento para pediatras e cardiopediatras, auditório e brinquedoteca.
O ano de 2019 foi significativo para a Casa do Coraçãozinho: a equipe
de profissionais acompanhou e monitorou 6.267 pacientes no ambulatório
clínico, foram realizadas 106 cirurgias e 65 procedimentos na hemodinâmica
pediátrica.
A Casa do Coraçãozinho também é responsável por promover capacitação para diagnóstico do Teste do Coraçãozinho, voltada para equipes
de UTIs e UCIs pediátricas e neonatal de Alagoas. Além disso, uma equipe é
10
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mantida de sobreaviso para acompanhamento de crianças internadas em
UTIs pediátricas com intuito de prestar assessoria à equipe médica.

Figura 1: Logomarca do projeto

Figuras 2 e 3: Localização e fachada da Casa do Coraçãozinho

Figuras 4 e 5: Recepção e brinquedoteca do ambulatorial

Figuras 6 e 7: Consultórios de atendimento ambulatorial e realização de eco e eletrocardiograma
11
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Comparativo de Atendimentos Ambulatoriais dos anos 2018 e 2019
Em 2019, a Cordial conseguiu aumentar a quantidade de atendimentos ambulatoriais. Quando comparado ao ano anterior, percebe-se que
houve um crescimento de 16% (dezesseis por cento), equivalente a 844 (oitocentos e quarenta e quatro) atendimentos a mais que em 2018. Tais atendimentos compreendem o acompanhamento clínico e pós-cirúrgico, bem
como os exames eletro e ecocardiograma. O Gráfico 1, abaixo, apresenta o
crescimento dos atendimentos ambulatoriais de 2018 e 2019, confirmando
o aumento da assistência dada pela Casa do Coraçãozinho para crianças e
adolescentes com doenças cardíacas.

Gráfico 1: Número de atendimentos ambulatoriais da cardiopediatria em 2018 e 2019

Comparativo de Procedimentos Cirúrgicos dos anos 2018 e 2019
Tratando-se da quantidade de procedimentos cirúrgico, houve aumento de 1% (um por cento), com a realização de uma cirurgia a mais em 2019,
conforme mostra o Gráfico 2:

Gráfico 2: Número de procedimentos cirúrgicos da cardiopediatria em 2018 e 2019
12
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Comparativo da Hemodinâmica Pediátrica dos anos 2018 e 2019
A hemodinâmica pediátrica é responsável pela realização de exames
de diagnósticos e procedimentos terapêuticos, na qual utiliza-se a técnica do cateterismo para a investigação de cardiopatias. No ano passado, a
quantidade de procedimentos realizados pela hemodinâmica pediátrica da
instituição aumentou 23% (vinte e três por cento) em comparação com 2018.
O crescimento resultou da parceria com a Secretaria de Estado da Saúde
(Sesau), por meio do Termo de Colaboração nº 148/2018. O Gráfico 3 apresenta
os dados referentes aos procedimentos realizados.

Gráfico 3: Número de procedimentos da hemodinâmica pediátrica em 2018 e 2019

6.1.2. PROJETO CORAÇÃO DE ESTUDANTE
Criado com o objetivo de rastrear e identificar precocemente cardiopatias congênitas em crianças em idade escolar, de 2 a 6 anos, o Projeto Coração
de Estudante teve seu início em junho de 2016 e leva uma equipe médica composta por cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, pediatras e acadêmicos de medicina para unidades de ensino básico dos municípios alagoanos.
As crianças passam pela ausculta e, em caso de suspeita de cardiopatia, são
encaminhadas à Casa do Coraçãozinho para confirmação do diagnóstico e
acompanhamento clínico.

Figura 8: Logomarca do projeto
13
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Ainda no final de 2018, o Coração de Estudante foi aprovado e contemplado pelo Edital Algás Social, possibilitando a ampliação do projeto em um
único município. Foram realizadas 20 campanhas em 2019, em todas as regiões
administrativas de Maceió, definidas pela Secretaria Municipal de Educação
(Semed), totalizando 3.711 (três mil, setecentos e onze) crianças atendidas na
iniciativa.

Figura 9: Logomarca Algás Social

Região administrativa

Total de escolas

Total de atendimentos

%

I

1

19

1

II

11

597

16

III

4

116

3

IV

7

301

8

V

6

321

9

VI

10

584

16

VII

16

1117

30

VIII

4

239

6

Atendimentos sem identificação

417

11

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS

3711

100

Tabela 1: Quantitativo de atendimentos realizados nas campanhas de 2019

Das crianças atendidas nas campanhas, 207 (duzentos e sete) foram
encaminhadas para a Casa do Coraçãozinho. Destas, 38 são acompanhadas pelos cardiopediatras do ambulatorial, três receberam alta e uma
passou por correção cirúrgica - o pequeno Darlisson da Silva foi diagnosticado com Persistência do Canal Arterial (PCA) em uma das ações, foi submetido à correção da cardiopatia e continua sendo acompanhado na Casa do
Coraçãozinho.
A capacitação de Prevenção de Acidentes e Suporte Básico de Vida
com os profissionais das escolas e centros de educação foi outra atividade
realizada durante as campanhas, em paralelo aos atendimentos. Ao todo,
1712 profissionais da educação municipal de Maceió estão aptos a realizar
manobras de primeiros socorros em caso de emergência, enquanto aguardam
o auxílio médico chegar ao local.
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Figura 10: Capacitação em Suporte Básico de Vida com profissionais do CMEI Dr. Pompeu Sarmento

Figura 11: Triagem cardíaca durante campanha do projeto na Escola Denisson Menezes
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7. AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE
VOLTADAS AO ADULTO E À PESSOA IDOSA
7.1. PROGRAMA DE TRATAMENTO AO INFARTO AGUDO
DO MIOCÁRDIO – MAIO/2015 A OUTUBRO/2019
O Programa de Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio, com a
gestão da Cordial de maio de 2015 a outubro de 2019, trata-se de uma iniciativa pioneira no Estado que teve por objetivo a implementação da hemodinâmica para pacientes assistidos pelo SUS. Através do programa, eram
realizadas angioplastias primárias e atendimento à demanda de pacientes
com cardiopatias agudas dentro da unidade especializada situada no Hospital Geral do Estado (HGE) – ao dar entrada na emergência do hospital, os
pacientes eram encaminhados para o setor, onde eram atendidos pela equipe
de médicos da Cordial. Durante os quatro anos e cinco meses da gestão da
instituição, foram realizados 9.837 atendimentos, distribuídos nos seguintes
procedimentos:
PROCEDIMENTO

QUANTIDADE

Cateterismos
cardíacos

3.096

Angioplastias
coronarianas

1.877

Implantes de
marcapassos

183

Estudos
eletrofisiológicos

136

Ablações

29

Consultas e visitas

4.516

TOTAL

9.837

Tabela 2: Quantidade de procedimentos realizados através do programa

Figura 12: Logomarca do Programa de Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio
16
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Figuras 13, 14, 15 e 16: Procedimentos e estrutura do programa

Comparativo de Cateterismos Cardíacos dos anos 2018 e 2019
O cateterismo cardíaco refere-se ao procedimento de diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas, exame da circulação das coronárias ou avaliação de arritmias. A apuração da quantidade de cateterismos realizados
mostrou que em 2019 foram realizados 127 (cento e vinte e sete) procedimentos a mais que em 2018, conforme apresentado no Gráfico 4, contabilizando
um aumento de 14% (catorze por cento). O Termo de Colaboração nº 148/2018,
referente à parceria entre Sesau e Cordial, possibilitou maior quantidade de
diagnósticos em pacientes eletivos internos no HGE.

Gráfico 4: Número de cateterismos cardíacos em adultos em 2018 e 2019
17
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Comparativo de Angioplastias Coronarianas dos anos 2018 e 2019
Procedimento médico minimamente invasivo, a angioplastia coronariana
desobstrui as artérias coronárias. A Cordial realizou 668 (seiscentos e sessenta e oito) angioplastias coronarianas em 2019 – 97 pacientes a mais que em
2018, representando um aumento de 17% (dezessete por cento) entre os dois
anos. O Gráfico 5 apresenta o crescimento de procedimentos realizados em
2019, comparando ao ano anterior:

Gráfico 5: Número de angioplastias coronarianas realizadas em 2018 e 2019

7.2. PROGRAMA LATIN (LATIN AMERICA TELEMEDICINE
INFARCT NETWORK) – MAIO/2016 A AGOSTO/2019
Entre maio de 2016 e agosto de 2019, a Cordial atuou com o serviço de
Telemedicina, prática de auxílio e promoção de diagnóstico e monitoramento de pacientes à distância que indica o melhor tratamento a ser realizado,
aumentando a qualidade do atendimento oferecido e diminuindo o tempo
entre o exame e os resultados. A Telemedicina é uma ferramenta utilizada no
tratamento de doenças cardíacas que se apropria da união das tecnologias e
comunicação para auxiliar, de modo seguro e rápido, a assistência dada aos
pacientes.

Figuras 17 e 18: Estrutura física e equipamentos da sala de eletrocardiograma da telemedicina
18

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR DE ALAGOAS - CORDIAL

LATIN Telemedicina – ECG realizados – Amostragem detectada de
pacientes infartados e pacientes tratados entre maio/2017 e agosto/2019
Analisando os atendimentos de 2017, 2018 e 2019, nota-se que a
Cordial foi responsável pela realização de 46.649 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove) eletrocardiogramas – telemedicina em adultos. Destes
exames, 627 (seiscentos e vinte e sete) identificaram infartos, dos quais 214
(duzentos e catorze) foram tratados, representando 35% (trinta e cinco por
cento) dos casos.

7.3. CURSO HCVIDA
Iniciado em 2010, o Curso HCVida nasceu com a percepção da necessidade de tornar as pessoas que não atuam na área da saúde – em especial aqueles que trabalham em locais com grande circulação de cidadãos –,
aptas a realizar atendimento inicial em situação de Parada
Cardiorrespiratória. Durante as aulas, os participantes aprendem a executar
as manobras de Reanimação Cardiocerebral (RCC) de forma correta e eficaz,
bem como descobrem como utilizar um Desfibrilador Externo Automático
(DEA). O programa tem, ainda, uma vertente voltada para os profissionais de
saúde e paramédicos. Até 2019, foram capacitadas mais de 1.000 pessoas.

Figuras 19 e 20: HCVida ministrado no Condomínio Michelangelo
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8. AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VOLTADA À PESSOA IDOSA
8.1. PROJETO CUIDAR - RECONHECER, RESPEITAR E
PROTEGER A DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA
Com o lema “Reconhecer, respeitar e proteger a dignidade da pessoa
idosa”, o projeto Cuidar tem como objetivo promover o envelhecimento ativo
e saudável da pessoa idosa residentes nas 22 Instituições de Longa Permanência (ILPIs) do estado de Alagoas. As ações do Projeto Cuidar foram financiadas
via termo de fomento firmado junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, com recursos do Fundo Nacional do Idoso. Suas atividades
iniciaram-se no dia 22 de fevereiro de 2019, em uma reunião com os dirigentes
das ILPIs alagoanas, quando o projeto foi apresentado e abordado o tema
“Cuidado integral e qualidade de vida de quem já cuidou”.

Figura 21: Logomarca do Projeto Cuidar

Figuras 22 e 23: Profissionais do Projeto Cuidar executavam atividades físicas e de estimulação cognitiva

Uma equipe composta por psicóloga, assistente social, fisioterapeutas, profissionais de educação física, analista administrativo, instrutores e
coordenador, considerando o perfil dos idosos de cada instituição, planejou
atividades com o objetivo de promoção dos direitos, prevenção à violência e
20
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educação para o envelhecimento saudável dos idosos, bem como ações que
estimulem o resgate da autoestima, o protagonismo e o bem estar da vida
diária dos idosos residentes nas ILPIs de Alagoas, atendendo 640 idosos.
Em paralelo às atividades desenvolvidas nas campanhas, o projeto
ofertou em cada instituição uma capacitação para os cuidadores de forma a
instrumentalizá-los para garantir e ampliar a qualidade de vida e valorização
da pessoa idosa, totalizando 131 cuidadores treinados. Complementando
essa atividade o projeto promoveu uma formação para os cuidadores das
ILPIs, com carga horária de 40 horas/aula, resultando no treinamento de
114 cuidadores.
Para atender outro objetivo do projeto, de promover o fortalecimento dos vínculos dos idosos residentes nas ILPIs de Alagoas e seus familiares
em ações conjuntas com as instituições, a equipe do projeto planejou encontros com os familiares com intuito de sensibilizar quanto à importância de
fortalecer os vínculos entre familiares, idosos e a instituição. Contamos com a
presença de 45 familiares que participaram dessa atividade.
No final do projeto, foi realizada uma reunião entre a equipe do projeto e os dirigentes das ILPIs que receberam a intervenção do Cuidar, na
qual foram apresentados os resultados obtidos e as sugestões com base na
avaliação da equipe, para melhoria na assistência a pessoa idosa e obtivemos como retorno dos dirigentes o reconhecimento da importância do projeto por parte de todos os presentes sendo ressaltado o pioneirismo da Cordial
em voltar o olhar para essa importante parcela da população.

Figuras 24 e 25: Foram realizadas 22 campanhas do Cuidar em todo o território alagoano

8.1.1. ILPIs ATENDIDAS
Durante as visitas de avaliação, foram identificadas 24 (vinte e quatro)
ILPIS no estado de Alagoas, sendo 11 (onze) em 10 municípios do interior e
13 (treze) na capital. Em razão da adesão e elegibilidade das ILPIS, o projeto
realizou suas campanhas em 22 (vinte e duas) instituições de longa permanência no estado.
21
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Figuras 26: Quantidade de Instituições de Longa Permanência que aderiram ao projeto

8.1.2. CAPACITAÇÕES IN LOCO
Nas 22 (vinte e duas) ILPIS avaliadas durante o projeto, todas receberam
formação com instrutores selecionados na etapa inicial do projeto, onde as
temáticas eram sugeridas pelas ILPIS e abordadas durante as campanhas
com as equipes das instituições, formada por profissionais de diversas áreas
de atuação. No projeto, a perspectiva era o atendimento de 132 (cento e trinta
e dois) cuidadores e o projeto realizou estas formações com 131 (cento e trinta
e um).

Gráfico 6: Quantidade de cuidadores participantes do treinamento
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8.1.3. CAPACITAÇÕES PARA CUIDADORES E
COLABORADORES
Percebendo a necessidade de reforçar os conhecimentos dos cuidadores
e colaboradores atuantes nas ILPIs em todo o estado, a equipe do projeto
Cuidar se propôs a realizar minicursos de forma a auxiliar a atuação desses
profissionais. A “Capacitação para Cuidadores de Idosos de ILPIs” nasceu com
o intuito de tornar a assistência prestada ainda mais efetiva e otimizar o tempo gasto em atividades simples. As aulas abordaram temáticas referentes à
saúde física e mental dos idosos e dos próprios cuidadores.
TURMAS
1ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 1 Módulo 1/ 16h
2ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 2 Módulo 1/ 16h
3ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 3 Módulo 1/ 16h
4ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS/
Arapiraca - Turma 4 Módulo 1/ 16h
5ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 1 Módulo 2/ 24h
6ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 2 Módulo 2/ 24h
7ª turma de capacitação para cuidadores de ILPIS Turma 3 Módulo 2/ 24h
TOTAL DE CUIDADORES CAPACITADOS

CAPACITADOS
38
22
8
10
9
10
20
117

Tabela 3: Quantidade de cuidadores capacitados nas formações do Cuddar

Figura 27: Segunda turma do Módulo II da Capacitação para Cuidadores das ILPIs

O projeto inicialmente previa a capacitação de 44 (quarenta e quatro)
cuidadores de ILPIs, porém na primeira turma, existiu uma demanda muito
maior, confirmando-se ainda na segunda turma, onde houve uma busca superior ao número de vagas disponíveis. Diante da grande demanda, foram abertas uma nova turma em Maceió, uma turma em Arapiraca para o atendimento
23
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das ILPIS do interior do estado e mais 3 três turmas com conteúdos adicionais, finalizando numa capacitação de 40 (quarenta) horas e 117 cuidadores
capacitados através do Projeto Cuidar. As ações adicionais às capacitações
previstas inicialmente no projeto somente foram possíveis com a aprovação
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Figura 28: Logo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

8.1.4. PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS
Considerando a realidade encontrada nas ILPIS de Alagoas, os atendimentos foram realizados conforme o total de idosos residentes nas instituições. Importante observar que para este indicador, fora estabelecido uma
média linear de idosos residentes, sendo que, conforme a estrutura física
e de recursos humanos para atender os mesmos, esse número foi bastante
variado, visto que algumas ILPIS possuem uma pequena capacidade de atendimento e outras, estrutura para atender adequadamente um número maior
de residentes. Com isso, o projeto realizou atendimento por Fisioterapeutas,
Profissionais de Educação Física, Assistente Social e Psicólogo num total de
640 (seiscentos e quarenta) idosos.
ILPIs ATENDIDAS
Casa do Pobre - União dos Palmares

RESULTADO
54

Abrigo Joana Figueiredo - S.M. dos Campos

35

Casa do Velhinho - Arapiraca

49

Casa do Pobre N.Sra. De Fátima - Capela

23

Lar São José - Penedo

7

Abrigo São Vicente de Paula - Água Branca

4

Sociedade São Vicente de Paula - Santana do Ipanema

8

Vila do Idoso - Palmeira dos Índios

44

Abrigo Auta Rocha - Pilar

11

Luiza de Marilac - Maceió

36

Abrigo São Vicente de Paula - Maceió

25

Lar Francisco de Assis - Maceió

58

Divino Pai Eterno - Maceió

18

Associação Amigos em Ação - Maceió

19

Abrigo Maria Júlia Miranda - Maceió

35
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Lar Evangélico Pastor Esperidião Almeida - Maceió

26

Casa de Ranquines - Maceió

9

Casa Lar Deus é Amor - Maceió

50

Acolhimento Mãe das Graças - Maceió

57

Casa do Pobre - Maceió

45

Casa São Luiz para Idosos - Maceió

8

Casa dos Idosos - Olho Dágua das Flores

27

TOTAL

640

Tabela 4: Quantidade de pessoas idosas atendidas pelo projeto

8.1.5. REUNIÕES COM FAMILIARES
Na proposta do projeto, um dos objetivos era criar um grupo de convívio, onde os familiares das pessoas idosas institucionalizadas construíssem
um elo para fortalecimento dos vínculos entre eles nas ILPIs. O Projeto Cuidar
realizou oito (8) reuniões com familiares, na sede da Cordial e nas ILPIs também, buscando afirmar a importância dos laços afetivos para uma melhor
qualidade de vida das pessoas institucionalizadas. No tocante às reuniões
com familiares, ficou evidenciado que não existem vínculos familiares estabelecidos entre os residentes e o familiar responsável, fato evidenciado no
número de adesões das reuniões realizadas pela equipe do Projeto Cuidar.
Houve ainda um movimento por parte desta equipe, no intuito de viabilizar
reuniões em locais estratégicos, como nas ILPIS nos dias de visita de familiares,
contudo a dificuldade de participação das famílias nesses momentos
continuou evidente.
DESCRITIVO

RESULTADOS

Encontros

8

Familiares participantes

52

Tabela 5: Quantidade de encontros com familiares e quantidade de familiares participantes

Figura 29: Oitava reunião, realizada no auditório da Casa do Coraçãozinho
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9. AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.1. GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES CARDIOPATAS
O grupo de mães, conduzido pelo setor de Serviço Social, foi criado com
o intuito de garantir o acesso ao tratamento adequado e assegurar o exercício pleno dos direitos das crianças e adolescentes, servindo de acolhimento
e amparo emocional para as famílias. A assistente social também auxilia no
planejamento de um projeto de vida saudável, adequando-se à necessidade
e perspectiva do cuidado com a criança ou adolescente cardiopata. Como
forma de estimular a autoestima das mães e apresentar novas possibilidades
de geração de renda, nos encontros do grupo, são realizadas oficinas de arte
e cuidados. As reuniões contam ainda com a socialização dos saberes e das
experiências entre as mães presentes, rodas de conversa e eventos comemorativos. O grupo tem por objetivo central a construção de uma rede de
apoio aos pacientes da Casa do Coraçãozinho, por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. Em 2019, o grupo reuniu-se
dez vezes para participar das atividades propostas pela assistente social.

Figuras 30 e 31: Oficinas de artesanato realizadas com mães e adolescentes cardiopatas

9.2. SALA DE ESPERA: ACOLHER É O FOCO
PRINCIPAL
Também conduzido pela assistente social, o projeto Sala de Espera
acontece às quartas-feiras e busca, a priori, melhorar o relacionamento entre
a equipe da recepção, para proporcionar maior conforto às famílias durante
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sua permanência na instituição, bem como informar as regras institucionais.
O ano de 2019 contou com 31 encontros, nos quais foram abordados os vínculos familiares, qualidade de vida, programa Nota Fiscal Cidadã, benefícios de
prestação continuada, dentre outros. A Sala de Espera é também um momento no qual pais e mães descobrem a importância do papel da família durante
o tratamento das crianças. É, ainda, local de escuta, troca de informações,
orientações, experiências e conhecimentos entre os familiares e profissionais. Assim como o grupo de mães, contribui para a garantia dos direitos e
deveres da população.

Figuras 32 e 33: As reuniões acontecem todas as quartas-feiras com os
responsáveis dos pacientes enquanto aguardam atendimento ambulatorial

9.3. ACOMPANHAMENTO DO ADULTO
CARDIOPATA DO HGE
Criado ainda em 2018, o grupo de adultos funciona como uma rede de
apoio aos pacientes submetidos a angioplastia. De janeiro a agosto de 2019,
aconteceram sete encontros com o grupo de adultos, nos quais eram realizadas rodas de conversa e palestras sobre estimulação cognitiva, a importância
do cuidado com a saúde do homem, mobilidade funcional, nutrição cardioprotetora, entre outros.

Figuras 34 e 35: Reuniões do Grupo de Adultos são realizadas no auditório da Casa do Coraçãozinho
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9.4. AÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS
As comemorações em datas especiais são realizadas junto aos
pacientes e seus familiares e buscam fortalecer o vínculo com a instituição, por
meio da sensação de acolhimento e de apoio. As festas servem para, além de
descontrair, fomentar a troca de experiências, estímulo de empatia e partilha
de emoções que as famílias sentem durante o processo de adoecimento das
crianças e adolescentes acompanhados pela Casa do Coraçãozinho, bem
como criar o sentimento de pertencimento ao grupo.

Figuras 36 e 37: Comemoração da Páscoa realizada com o grupo

Figuras 38 e 39: Celebração do Dia das Mães realizada no auditório da Casa do Coraçãozinho

Figuras 40 e 41: Dia das Crianças com o Sorriso de Plantão e o coral do Centro Educacional Cristo Redentor
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Figuras 42 e 43: Comemoração do Natal realizada na Casa do Coraçãozinho
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10. AÇÕES INTERNAS COM
COLABORADORES
10.1. CICLO DE PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA
E SAÚDE DO TRABALHADOR
Para 2019, o setor de Assistência Social organizou um ciclo de palestras
com foco nos colaboradores da Cordial e da Casa do Coraçãozinho. Nos meses
de setembro e outubro, foram realizadas duas palestras: a primeira sobre
Nutrição, ministrada por Narithânia Souza, e a segunda sobre Suporte Básico
de Vida, com Dr. Cláudio Soriano. O ciclo terá continuidade em 2020, com mais
orientações e assistência para os trabalhadores.

Figuras 44 e 45: Palestras sobre Segurança e Saúde do Trabalhador

10.2. SETEMBRO AMARELO
No mês do combate e prevenção do suicídio, a Cordial convidou a
psicóloga e psicoterapeuta Laura Maravilha para um bate-papo com os colaboradores sobre o “Acolhimento e cuidado como recurso de prevenção ao
suicídio”.

Figura 46: Bate-papo em alusão ao Setembro Amarelo
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11. NOTA FISCAL CIDADÃ
A Cordial tornou-se uma das entidades habilitadas a serem adotadas
pelos cidadãos alagoanos no Programa Nota Fiscal Cidadã (NFC), do Governo
do Estado, em 2017. A participação no programa possibilitou a manutenção
e ampliação dos serviços ofertados. Em 2019, a Cordial captou, por meio dos
prêmios ganhos nos sorteios, o montante de R$ 82.076,46 (oitenta e dois mil,
setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) – o recurso vindo da NFC foi
investido na aquisição de equipamentos tecnológicos e mobiliário. O programa
foi instituído pela Lei nº7.793 de 22 de janeiro de 2016, com o intuito de estimular a cidadania fiscal. Ao exigir o CPF no ato da compra, o cidadão que adotou
a Cordial gera créditos para que a instituição possa participar dos sorteios.

Figura 47: Encontro da premiação do sorteio do Dia das Crianças do Programa Nota Fiscal Cidadã

PREMIAÇÕES

AQUISIÇÕES

QUANTIDADE

PERÍODO DA
AQUISIÇÃO

SORTEIO 058 - PÁSCOA

IPAD
NOTEBOOK

1
1

maio/2019

SORTEIO 060 - DIA DAS MÃES
SORTEIO 063 - ANIVERSÁRIO

IPAD
NOTEBOOK
NAS/QNAP
CADEIRA GIRATÓRIA
CADEIRA BRIZZA
CAPA IPAD

1
1
1
4
2
1

setembro/2019

SORTEIO 064 - DIA DAS
CRIANÇAS

LICENÇA W10
LICENÇA OFFICE
CUSTO FIXO

5
15
-

novembro/19 à
dezembro/19

Tabela 6: Materiais adquiridos pela Cordial com o montante ganho dos sorteios da NFC
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12. PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
No ano de 2019, a Cordial reforçou sua luta em prol do cuidado das
crianças alagoanas marcando presença nos eventos voltados ao Pacto Nacional da Primeira Infância. Essa participação, por meio do Presidente da
Cordial, Dr. Cláudio Soriano, garante o compromisso firmado na criação do
Programa Coraçãozinho e fortalece o movimento que abrange diversas
instâncias da sociedade para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos.

12.1. ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DO
PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
Em setembro, o Dr. Cláudio Soriano e o diretor executivo da Cordial,
Otoni Veríssimo, participaram do Encontro de Mobilização do Pacto pela Primeira Infância, realizado no Tribunal de Justiça de Alagoas. A ocasião serviu
para a apresentação das ações, resultados e impacto social do Programa
Coraçãozinho no cuidado com a cardiopatia congênita no Estado.
Dentre os benefícios trazidos pelo programa, encontra-se a facilidade
no acesso ao tratamento completo, reduzindo o índice de mortalidade infantil, e acompanhamento na Casa do Coraçãozinho até a vida adulta – anteriormente, as famílias recorriam à justiça para garantir esse tratamento em
outros estados.

Figura 48: Presidente da Cordial, Dr. Cláudio Soriano, em sua apresentação no
Encontro de Mobilização do Pacto pela Primeira Infância

12.2. QUINTO CICLO DE CAPACITAÇÃO UNICEF
No mês seguinte, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
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convidou o Dr. Cláudio Soriano para participar do 5º Ciclo de Capacitação
Unicef. A formação teve como objetivo o fomento no debate em torno de
formas para melhorar os indicadores de saúde na primeira infância em Alagoas. Na ocasião, o Presidente da Cordial enfatizou a importância do acesso
à informação e da união entre os órgãos de saúde e educação, de forma a
promover uma comunicação eficiente e trabalho conjunto para a melhoria
dos índices.

Figura 49: Dr. Cláudio Soriano na capacitação do Unicef
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13. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS EM
2019
13.1. SEMANA DO BEBÊ
A Cordial foi convidada, pelo Unicef, para participar da Semana do
Bebê, realizada na última semana de novembro de 2019. Seguindo o tema da
semana, “Alimentação saudável na infância: benefícios para toda vida”, o
Presidente da instituição, Dr. Cláudio Soriano, ministrou uma palestra abordando os benefícios da amamentação, com ênfase no aleitamento ainda na
sala do parto.

Figuras 50 e 51: Dr. Cláudio Soriano na palestra da Semana do Bebê de Maceió

13.2. CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
PARA PROFISSIONAIS DO ISAC
No início de novembro, Dr. Cláudio Soriano, lecionou uma aula de
Reanimação Neonatal para profissionais do Instituto Saúde e Cidadania
(ISAC). A ideia da palestra surgiu a equipe de ensino e pesquisa do ISAC, que
prontamente convidou o Presidente da Cordial, devido à sua posição de
referência a nível nacional em pediatria.

Figura 52: Divulgação do treinamento de Reanimação Neonatal
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13.3. CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE
VIDA PARA PROFISSIONAIS DO ISAC
Ainda trabalhando junto aos profissionais do ISAC, Dr. Cláudio Soriano
ministrou um minicurso de Suporte Básico de Vida. O curso tinha por objetivo
a atualização das técnicas utilizadas no dia a dia do hospital e foi constituído
de duas etapas: teórica e prática.

Figuras 53 e 54: Minicurso de Suporte Básico de Vida

13.4. CURSO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
E SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA ALGÁS
No início do ano, Dr. Cláudio Soriano ministrou um curso de Prevenção
de Acidentes e Suporte Básico de Vida para os funcionários da Gás de Alagoas
S/A - Algás. A exposição contou com a presença de 60 colaboradores do local e
mostrou aos mesmos as orientações dadas nas capacitações ministradas nas
campanhas do Coração de Estudante.

Figuras 55 e 56: Curso de Prevenção de Acidentes e Suporte Básico de Vida
ministrado para funcionários da Algás
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14. ATIVIDADES REALIZADAS COM
PARCEIROS
14.1. ENDOVASCULAR – CIRURGIAS DE ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE
O tratamento endovascular é, atualmente, o modelo mais moderno
em cirurgia vascular, trazendo benefícios como a redução do tempo cirúrgico, menor dor ao paciente, redução de danos aos órgãos internos, pequenas
cicatrizes, baixo sangramento pós-operatório, menor tempo de hospitalização, recuperação rápida e menor incidências de complicações pós-operatórias. O procedimento é menos invasivo: são realizadas pequenas incisões
nas quais são utilizados acessórios como fios guias e cateteres – o método
abrange desde os pequenos vasos a vasos calibrosos.
Para a realização de cirurgias endovasculares, a Cordial conta, desde
2015, com a parceria das empresas ENDOVASC e ANGIOCORP, firmada através
do Termo de Compromisso nº 02/2015. Em outubro de 2018, o Termo de Colaboração nº 148/2018 firmou uma nova parceria, desta vez voltada para a gestão
de estoque de materiais especiais e OPMEs. A Cordial realizou, de janeiro a
outubro de 2019, 2.703 (dois mil, setecentos e três) cirurgias de média e alta
complexidade e 1.204 (hum mil, duzentos e quatro) atendimentos clínicos em
pacientes assistidos pelo SUS.
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15. CREDENCIAMENTOS
15.1. CEBAS – CERTIFICADO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE
Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde concedeu o Certificado
de Instituição Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS) à
Cordial. O reconhecimento é fruto do desenvolvimento de ações assistenciais
voltadas à promoção de saúde do coração dos alagoanos, tais como o Projeto Coração de Estudante e Expresso do Coração. Ambos programas são ofertados de forma gratuita para a população e não geram custos para o poder
público.

Figura 57: Publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento da concessão do CEBAS

15.2. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O reconhecimento do Conselho Municipal de Assistência Social foi emitido no mês de junho. A execução da Sala de Espera e Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos com Adultos (Grupo de mães e adultos do HGE)
foram responsáveis pela certificação da Cordial enquanto instituição de promoção de atividades socioassistenciais.
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Figura 58: Comprovante de inscrição de serviços e projetos emitido pelo
Conselho Municipal de Assistência Social

15.3. PRONAS – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O credenciamento junto ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), do Ministério da Saúde, veio
no último dia do ano. Após a publicação do Diário Oficial da União de 31 de
dezembro, a Cordial tornou-se uma das instituições hábeis a enviar projetos
voltados para o cuidado de pessoas com deficiência. Sendo assim, 2020 traz
consigo um novo público com o qual a Cordial irá desenvolver atividades assistenciais.

Figura 59: Cordial na lista de instituições credenciadas ao PRONAS/PCD no DOU de 31/12/2019
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2019 trouxe consigo novos desafios para a Cordial e a Casa do
Coraçãozinho, mas trouxe também o alcance de números mais altos no quantitativo da assistência dada à população alagoana que possuem cardiopatias, em especial as crianças e adolescentes.
Somente neste ano, foram realizados 6.409 procedimentos – entre consultas, eco e eletrocardiograma, cirurgias e procedimentos percutâneos. O
número elevado da diferença entre os anos comprova a importância da Cordial para a sociedade alagoana.
O desafio aceito demonstra o empenho da equipe para manter a qualidade dos serviços ofertados em prol do cuidado e tratamento das doenças
cardíacas, indo além dos muros da Casa do Coraçãozinho.
Os projetos desenvolvidos pela Cordial, durante todo o ano, reforçaram
o compromisso firmado para cuidar da população de Alagoas. Enquanto o
Coração de Estudante passou pelas escolas e centros educacionais avaliando crianças de 0 até 6 anos, o projeto Cuidar – que visitou ILPIs em todo o
território alagoano –, buscou reafirmar os direitos e a dignidade da pessoa
idosa, bem como promover o envelhecimento ativo e saudável.
Muito foi sonhado e muito foi realizado pelos colaboradores da instituição durante 2019. Para o próximo ano, esperamos contemplar ainda mais
pessoas com consultas, exames, procedimentos e novos projetos, dessa vez
com a expansão do público alvo – a Cordial está entre as instituições credenciadas no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (Pronas/PCD).
A depender do time da Cordial, o próximo ciclo também será recheado
de realizações e atividades em prol da qualidade de vida para toda a população!
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ANEXO I - BALANÇOS PATRIMONIAIS
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ANEXO II - DEMONSTRAÇÕES DE
RESULTADO (SUPERÁVIT OU DÉFICIT)

42

