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No ano de 2020, a Cordial deu continuidade aos projetos e serviços ofer-
tados seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança contra o novo 
coronavírus recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Com o intuito de fortalecer o SUS e ajudar a salvar as vidas dos alagoanos 
acometidos pelo novo coronavírus, desenvolvemos ações de enfrentamento
à pandemia como o curso de Simulação Realística - que capacitou profissio-
nais da rede SUS alagoana, e o Projeto UTI Virtual Alagoas que ganhou des-
taque nacional por sua relevância no tratamento dos pacientes alagoanos, 
dando suporte aos profissionais de saúde com auxílio da telemedicina. 

Com foco em promover qualidade de vida e autonomia à pessoa idosa, 
executamos o Projeto Cuidar Ativamente que contemplou as ILPIs alagoanas 
com salas de estimulação cognitiva e física, beneficiando mais de 300 idosos 
institucionalizados, dando prosseguimento ao ideal do antigo Projeto Cuidar 
executado em 2019. 

Ademais, a Cordial continuou trabalhando em prol da identificação 
e tratamento da cardiopatia congênita em crianças e adolescentes alago-
anos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dispomo-nos a continuar 
desenvolvendo, em 2021, de forma eficaz, o importante serviço de cuidar dos 
pequenos corações. 

Para a realização dos projetos, firmamos parcerias com o Ministério Pú-
blico do Trabalho, Hospital do Coração de Alagoas, Equatorial Energia Alagoas, 
Aloo Telecom e Ministério da Saúde - SUS, além da parceria com o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no projeto de assistência à pessoa 
idosa. 

Mesmo diante de um difícil ano pandêmico, conseguimos, pois, executar 
mais um ano de excelência que só foi possível devido à capacidade de adap-
tação e ao comprometimento da nossa equipe de médicos e colaboradores 
que compõem a Cordial, contando com o auxílio de voluntários que lutam pe-
las causas que abraçamos.

Ressaltamos que nossos apoiadores tiveram papel fundamental no 
desenvolvimento de ações de promoção à saúde, em diversos âmbitos, cada 
vez melhores para atender à comunidade alagoana. Esperamos que as parce-
rias firmadas transformem, progressivamente, a vida das famílias alagoanas 
por meio da saúde cardiovascular e por meio da promoção à saúde, como um 
todo, fornecida com muita competência.

Agradeço o apoio de todos. Deus abençoe todos vocês.

1. APRESENTAÇÃO
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Aproveito para desejar um feliz e esperançoso 2021 com mais
motivos para comemorarmos a vida com saúde e bem-estar. 

Cláudio Fernando Rodrigues Soriano
Presidente

Fundação Cardiovascular de Alagoas – Cordial
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   • Promover a saúde,  a qualidade de vida e o bem-estar social priori-
zando a população em condições de vulnerabilidade social, através de 
gestão técnica, científica e educacional.

Propósito

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

Visão

    •  Responsabilidade social;
    •  Inovação;
    •  Humanização;
    •  Competência;
    •  Transparência;
    •  Ética.

Princípios

2. PERFIL INSTITUCIONAL

Princípios
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A Cordial, fundada em 02 de maio de 2007, é uma associação sem fins lu-
crativos, com sede na Avenida Aryosvaldo Pereira Cintra, 193, Gruta de Lourdes, 
cidade de Maceió, Estado de Alagoas e surgiu da angústia e preocupação de 
médicos cardiologistas alagoanos e outros profissionais da saúde com os indi-
cadores de morbidade e mortalidade por doenças do coração, as cardiopatias, 
que estavam vitimando o cidadão alagoano em condições de vulnerabilidade 
social, incluindo as nossas crianças. Não havia estrutura, nem equipe adequa-
da para tratar, em tempo hábil, uma emergência cardíaca em nosso Estado. 
Nos casos de cardiopatias congênitas, por exemplo, as famílias tinham que 
procurar ajuda em outros estados, pois em Alagoas não havia tratamento dis-
ponível pelo SUS. Diante dessa falta de recursos, muitas vidas foram perdidas 
e famílias desestruturadas.

Inconformados com essa realidade, os médicos Dr. Ricardo César Caval-
canti e Dr. Hemerson Casado, renomados cardiologistas, munidos de empa-
tia, altruísmo e coragem, uniram forças para fazer a diferença na saúde em 
Alagoas, com projetos que viriam a salvar muitas vidas, 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 à qualidade de vida.  A par-
tir de 2015, com a junção de pensamentos, ações, pessoas e a parceria com o 
Governo do Estado, foi possível colocar em prática o projeto Infarto Agudo do 
Miocárdio, além de priorizar a Cardiopatia Congênita de forma a proporcionar 
uma estrutura de assistência de excelência aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

A Cordial executa projetos na área educacional, científica e assistencial, 
sem nenhum fim lucrativo, com apoio de médicos, voluntários e parceiros que 
lutam pela causa cardiopata e pela promoção da saúde como um todo. O nosso 
objetivo é prestar auxílio cada vez mais eficiente, ágil e humanizado aos nos-
sos pacientes e público atendidos pelas ações desenvolvidas.

Em exponente crescimento, a instituição é reconhecida no Estado por sua 
excelência técnica e credibilidade no desenvolvimento dos seus programas e 
projetos que têm 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 clíni-
co da Cordial segue em evolução das suas atividades, imbuídos sempre dos 
princípios e valores éticos que devem nortear a nossa sociedade.

3. HISTÓRICO
DA INSTITUIÇÃO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR DE ALAGOAS - CORDIAL

9

3.1.1. CEBAS - CERTIFICADO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE

O Ministério da Saúde certificou a Cordial como Instituição Beneficente 
de Assistência Social na Área da Saúde (CEBAS) em reconhecimento ao desen-
volvimento de ações assistenciais voltadas à promoção de saúde dos alago-
anos, tais como os projetos Coração de Estudante e Expresso do Coração. Am-
bos programas são ofertados de forma gratuita para a população e não geram 
custos para o poder público.

Figura 1: Publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento da concessão do CEBAS

3.1.2. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social certificou a Cordial enquanto 
instituição de promoção de atividades socioassistenciais devido à execução 
da Sala de Espera e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com 
Adultos (Grupo de Mães da Casa do Coraçãozinho e Grupo de Adultos do Hos-
pital Geral do Estado – HGE).

Figura 2: Comprovante de inscrição de serviços e projetos emitido pelo
Conselho Municipal de Assistência Social

3.1. CERTIFICAÇÕES INSTITUCIONAIS
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3.1.3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Cordial foi certificada pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), tornando-se uma das insti-
tuições hábeis a enviar projetos voltados para o cuidado de pessoas com defi-
ciência.

Figura 3: Portaria do deferimento do pedido de credenciamento da Cordial no Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).
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Para a execução das atividades da Cordial, foi composta uma equipe in-
terdisciplinar, 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 An-
jos Bohrer

Pediatras:
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
Dr. Laio Caju Wanderley

Hemodinamicistas:
Dr. Acelino de Souza Junior
Dr. Ricardo Cesar Cavalcanti

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:
Paulo Galindo - Enfº Coordenador
Raquel de Souza - Enfª Assistencial

Assistente Social:
Cristina Bento

Psicólogas:
Analu Lopes Cruz
Fabiana Bitu dos Santos
Saskia Nicolle Pereira Amorim 
Vera Christina Oliveira Amorim
Viviane Coutinho Costa

4. CORPO CLÍNICO
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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
Dr. ª Maria Goretti Barbosa de Souza

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

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 Ativamente
Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano – Coordenador Geral
Ana Cláudia de Jesus – Coordenadora Técnica

5. ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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O Projeto Coraçãozinho foi criado em 2015, sendo 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 es-
pecializado e a infraestrutura garantem diagnósticos precisos e tratamentos
adequados 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 Pro-
jeto 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 Ser-
gipe parceiros que auxiliam na diminuição dos indicadores de mortalidade por 
meio de cooperação técnica, científica e assistencial. A partir do desenvolvi-
mento do Projeto Coraçãozinho, criou-se outros três: Casa do Coraçãozinho, 
Coração de Estudante e Capacitação em Teste do Coraçãozinho.

6.1. PROJETO 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 integralmente pelo SUS, de uma equi-
pe multiprofissional composta por cardiologistas, psicólogos, assistentes so-
ciais, 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 trei-
namento para pediatras e cardiopediatras, auditório e brinquedoteca, além 
do novo espaço inagurado em 2020: o cantinho da família. 

O ano de 2020 foi significativo para a Casa do Coraçãozinho: a equipe de 
profissionais acompanhou e monitorou 4132 pacientes no ambulatório clínico, 
foram realizadas 70 cirurgias e 45 procedimentos de hemodinâmica pediátrica.

A Casa do Coraçãozinho também é responsável por promover capaci- 
tação para diagnóstico do Teste do Coraçãozinho, voltada para equipes de UTIs 
e UCIs pediátricas e neonatal de Alagoas. Além disso, uma equipe é mantida de 
sobreaviso para acompanhamento de crianças internadas em UTIs pediátricas 
com intuito de prestar assessoria à equipe médica.

6. AÇÕES DE PROMOÇÃO
À SAÚDE VOLTADAS À CRIANÇA 

E ADOLESCENTES
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Figura 4: Logomarca do projeto

Figuras 5 e 6: Localização e fachada da Casa do Coraçãozinho

Figuras 7 e 8: Recepção e brinquedoteca do ambulatorial

Figuras 9 e 10: Consultórios de atendimento ambulatorial e realização de eco e eletrocardiograma

CANTINHO DA FAMÍLIA

Em 2020, a Casa do Coraçãozinho inaugurou um espaço de acolhimento 
para as famílias do interior se acomodarem próximo aos seus cardiopatas en-
quanto são atendidos pela instituição. O Cantinho da Família já estava previs-
to no projeto inicial de construção da Casa, devido à necessidade de acolher da 
melhor forma os pacientes de origem distante da capital. O acesso ao espaço é
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Figuras 11 , 12, 13 e 14: Espaço de acolhimento às famílias

Atendimentos Ambulatoriais do período de 2015 a 2020

A Cordial realizou 23.984 atendimentos no período de 2015 a 2020. Tais 
atendimentos compreendem o acompanhamento clínico e pós-cirúrgico, cu-
rativos, bem como os exames eletrocardiograma e ecocardiograma. Conforme 
quadro de atendimentos abaixo, é possível identificar a importância da as-
sistência dada pela Casa do Coraçãozinho para as crianças e adolescentes com 
doenças cardíacas:

CARDIOPEDIATRIA - PERÍODO 2015 a 2020
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS: CONSULTAS - ECOCARDIOGRAMAS - 

ELETROCARDIOGRAMAS - CURATIVOS

DESCRITIVO Nº DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS

CONSULTAS 10.353

ECOCARDIOGRAMAS 9.354

ELETROCARDIOGRAMAS 3.892

CURATIVOS 385

TOTAL DE ATENDIMENTOS 23.984

concedido pelo setor de Serviço Social da Cordial, a partir de uma avaliação da 
necessidade de utilização do lugar pelas pessoas em processo de atendimen-
to, tendo como objetivo oferecer um local de conforto para os parentes dos 
pacientes repousarem enquanto aguardam consultas, outros procedimentos 
ou transporte de volta para seus municípios de origem.

Tabela 1: Quantitativo de atendimentos ambulatoriais entre 2015 e 2020

Atendimentos Ambulatoriais em 2020

No ano de 2020, mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pan-
demia da Covid-19, a Casa do Coraçãozinho realizou um total de 4.132 acom-
panhamentos clínicos e pós-cirúrgicos, curativos, bem como os exames eletro-
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Procedimentos Cirúrgicos do período de 2015 a 2020

Tratando-se de procedimentos cirúrgicos, no período de 2015 a 2020, a 

Cordial realizou 477 cirurgias em crianças com idade entre 0 e 16 anos, como 
segue o quadro de atendimentos, distribuídos pela faixa etária:

CARDIOPEDIATRIA - CIRÚRGICOS - PERÍODO 2015 a 2020
DISTRIBUÍÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA

DESCRITIVO ATÉ 3 ANOS 4 - 10 ANOS 11 ANOS 
ACIMA

TOTAL 
GERAL

CIRURGIAS CARDÍACAS
PEDIÁTRICAS - PERÍODO 2015 a 2020

238 161 78 477

Procedimentos Cirúrgicos em 2020

Mesmo com todos os empecilhos ocasionados pela pandemia da Covid-19, 
a Cordial realizou 70 cirurgias no ano de 2020, conforme quadro de atendimen-
tos, distribuídos pela faixa etária:

CARDIOPEDIATRIA - CIRÚRGICOS - ANO 2020
DISTRIBUÍÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA

DESCRITIVO ATÉ 3 
ANOS

4 - 10 
ANOS

11 ANOS 
ACIMA

TOTAL 
GERAL

CIRURGIAS CARDÍACAS
PEDIÁTRICAS - 2020

33 33 4 70

cardiograma e ecocardiograma, conforme quadro de atendimentos:

CARDIOPEDIATRIA - ANO 2020

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS: CONSULTAS - ECOCARDIOGRAMAS - 
ELETROCARDIOGRAMAS - CURATIVOS

DESCRITIVO Nº DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS

CONSULTAS 1.838

ECOCARDIOGRAMAS 1.304

ELETROCARDIOGRAMAS 932

CURATIVOS 58

TOTAL DE ATENDIMENTOS 4.132

Tabela 2: Quantitativo de atendimentos ambulatoriais em 2020

Tabela 3: Quantitativo de cirurgias cardíacas entre 2015 e 2020

Tabela 4: Quantitativo de cirurgias cardíacas em 2020

Hemodinâmica Pediátrica do período de 2015 a 2020

A hemodinâmica pediátrica é responsável pela realização de exames de 
diagnósticos e procedimentos terapêuticos, na qual utiliza-se a técnica do ca-
teterismo para a investigação de cardiopatias. No período de 2015 a 2020, a
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CARDIOPEDIATRIA HEMODINÂMICA - PERÍODO 2015 a 2020

PERÍODO Nº DE CATETERISMO
CARDÍACO

Nº DE PROCEDIMENTOS 
PERCUTÂNEOS CORRETIVOS

TOTAL

2015 a 2020 186 111 297

Hemodinâmica Pediátrica em 2020

No ano de 2020, mesmo com todas dificuldades ocasionadas pela pan-
demia da Covid-19, a Cordial realizou 45 procedimentos hemodinâmicos 
pediátricos, entre cateterismo cardíaco diagnóstico e procedimentos correti-
vos, conforme quadro de atendimentos abaixo:

CARDIOPEDIATRIA HEMODINÂMICA - ANO 2020

ANO Nº DE CATETERISMO
CARDÍACO

Nº DE PROCEDIMENTOS
PERCUTÂNEOS CORRETIVOS

TOTAL

2020 31 14 45

Figuras 15 e 16: Logomarcas das parcerias do Programa Coraçãozinho,
Secretaria de Saúde de Alagoas (Sesau) e Governo do Estado de Alagoas.

6.1.2. PROJETO CORAÇÃO DE ESTUDANTE

Criado com o objetivo de rastrear e identificar precocemente cardiopa- 
tias 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 com-
posta 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 en-
caminhadas à Casa do Coraçãozinho para confirmação do diagnóstico e acom-
panhamento clínico.

Cordial realizou 297 procedimentos hemodinâmicos pediátricos, como segue 
o quadro de atendimentos:

Tabela 5: Quantitativo de procedimentos hemodinâmicos pediátricos entre 2015 e 2020

Tabela 6: Quantitativo de procedimentos hemodinâmicos pediátricos em 2020

Figura 17: Logomarca do projeto
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De junho de 2015 a dezembro de 2020 foram realizadas 33 campanhas, 
em 13 municípios do Estado de Alagoas, definidas pela Secretaria de Saúde 
dos Municípios e em específico no ano de 2019 pela Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), totalizando 8.771(oito mil, setecentos e setenta e hum) cri-
anças atendidas na iniciativa.

CORAÇÃO DE ESTUDANTE - PERÍODO 2015 a 2020

CAMPANHAS - CIDADES ATENDIMENTOS

2 CAMPANHAS EM MARECHAL DEODORO 315

1 CAMPANHA EM CACIMBINHAS 410

1 CAMPANHA EM TEOTÔNIO VILELA 316

1 CAMPANHA EM JEQUIÁ DA PRAIA 681

1 CAMPANHA EM CORURIPE 999

1 CAMPANHA EM CAMPO ALEGRE 407

1 CAMPANHA EM CAPELA 316

1 CAMPANHA EM COQUEIRO SECO 275

1 CAMPANHA EM SATUBA 218

1 CAMPANHA EM CAJUEIRO 354

1 CAMPANHA EM LUZIAP 539

1 CAMPANHA EM MURICI 230

20 CAMPANHAS EM MACEIÓ 3.711

TOTAL DE ATENDIMENTOS 8.771

Tabela 7: Quantitativo de atendimentos realizados nas campanhas no período de 2015 a 2020

Das crianças atendidas nas campanhas, 207 (duzentas e sete) foram en-
caminhadas para a Casa do Coraçãozinho. Destas, 38 são acompanhadas pe-
los cardiopediatras do ambulatorial, três já receberam alta e uma passou por 
correção cirúrgica. O pequeno Darlisson da Silva foi diagnosticado  com  Per-
sistência  do  Canal Arterial (PCA) em uma das ações, submetido à correção da 
cardiopatia e continua sendo acompanhado pela 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 realiza-
da durante as campanhas, em paralelo aos atendimentos. Ao todo, 1712 profis-
sionais 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.

Figura 18: Capacitação em Suporte Básico de 
Vida, antes da pandemia da Covid-19. 

Figura 19: Triagem cardíaca na Escola
Denisson Menezes realizada pré pandemia.
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Respeitando o distanciamento social recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na prevenção da disseminação do novo coronavírus, 
não foi possível realizar as ações externas do projeto Coração de Estudante no 
ano de 2020, priorizando a proteção da saúde de todos os envolvidos duran-
te a pandemia. No entanto, o projeto ainda faz parte do leque de atividades 
assistenciais e educacionais ofertadas pela Cordial e retornará sua atuação 
externa assim que seja seguro.

Figuras 20, 21, 22 e 23: Logomarcas das parcerias do Projeto Coração de Estudante: Algás Alagoas,
Secretaria de Saúde de Alagoas (Sesau), Governo do Estado de Alagoas e Secretaria Municipal de Educação 

de Maceió. 
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Iniciado em 2010, o Curso HCVida nasceu com a percepção da necessi-
dade de tornar as pessoas que não atuam na área da saúde, em especial aque-
les que trabalham em locais com grande circulação de cidadãos, aptas a re-
alizar 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 2020, 
foram capacitadas mais de 1.000 pessoas.

7.1. CURSO HCVIDA

Figuras 24 e 25: HCVida ministrado no Condomínio Michelangelo realizado no ano X, 
antes da pandemia de Covid-19.

Respeitando o distanciamento social recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na prevenção da disseminação do novo coronavírus, 
não foi possível realizar as ações externas do projeto HCVida no ano de 2020, 
priorizando a proteção da saúde de todos os envolvidos durante a pandemia. 
No entanto, o projeto ainda faz pare do leque de atividades assistenciais e
educacionais ofertadas pela Cordial e retornará sua atuação externa assim 
que seja seguro.

7. AÇÕES DE PROMOÇÃO
À SAÚDE VOLTADAS AO 

ADULTO
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Diante da grave crise de saúde pública causada pelo novo coronavírus, a 
Cordial e o Hospital do Coração de Alagoas uniram esforços para realizar o cur-
so “Simulação Realística em UTI no Paciente com COVID-19” para profissionais 
de saúde da rede pública de Maceió. Em parceria com o Governo de Alagoas 
e a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU), a capacitação ocorreu 
no Hospital do Coração, entre os dias 2 e 8 de abril, capacitando cerca de 124 
profissionais da linha de frente contra o vírus. O curso gratuito teve como pú-
blico-alvo médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam diretamente na 
assistência ao paciente infectado com coronavírus. Foi utilizado um software 
que simula a realidade de um tratamento, em ambiente de UTI, viabilizando 
a formação prática dos alunos e fornecendo os conhecimentos necessários 
para uma abordagem eficiente e segura no enfrentamento da doença infec-
ciosa – tanto para o paciente em situação de risco, quanto para o profissional 
envolvido. De forma voluntária e filantrópica, as aulas foram ministradas por 
médicos, intensivistas, cardiologistas, infectologistas e anestesistas, além de 
enfermeiros e fisioterapeutas especialistas membros do Hospital do Coração 
e da Cordial. Os profissionais capacitados ao final do curso puderam compar-
tilhar os conhecimentos adquiridos com colegas de trabalho, abrangendo
outros profissionais e fortalecendo uma abordagem eficaz no tratamento dos 
alagoanos acometidos pela doença no início da pandemia.

8.1. CURSO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA COVID-19

8. AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO

À COVID-19

Figuras 26, 27 e 28: Profissionais na capacitação para tratar de pacientes com Covid-19.
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Figuras 35, 36 e 37: Logomarcas das parcerias para a realização do Curso de Simulação Realística Covid-19: 
Hospital do Coração de Alagoas, Secretaria de Saúde de Alagoas (Sesau) e Governo do Estado de Alagoas. 

Figuras 29, 30, 31, 32, 33 e 34: Profissionais no Curso de Simulação Realística do Covid-19.

8.2. PROJETO UTI VIRTUAL

Diante da escassez de especialistas em terapia intensiva e áreas relacio-
nadas ao tratamento e assistência aos pacientes acometidos pelo novo coro-
navírus, o projeto UTI Virtual COVID-19 Alagoas surgiu como uma iniciativa de

Figuras 38: Projeto UTI Virtual auxilia equipes nas UTIs da rede pública de saúde
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suporte aos profissionais da linha de frente de hospitais públicos e filantrópi-
cos do Estado, ofertando auxílio à decisão médica com o suporte de especialis-
tas por meio da telemedicina. 

O projeto, proposto pela Cordial em conjunto com o Hospital do Coração 
de Alagoas, teve o objetivo de auxiliar as equipes de profissionais da saúde nas 
UTIs da rede SUS alagoana, fortalecendo a linha de frente responsável pelo 
tratamento de pacientes internados com a doença infecciosa. A iniciativa foi 
idealizada pelo cardiologista Ricardo César Cavalcanti, vice-presidente da Cor-
dial.   

A partir de uma sala central com recursos de telemedicina - localizada 
no Hospital do Coração de Alagoas - e plantão diário de profissionais de saúde, 
especialistas em diversas áreas, a conexão com os profissionais de saúde das 
UTIs da rede SUS foi realizada através de internet segura e de alta qualidade. 

Por meio da teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, 
a UTI Virtual propiciou uma segunda opinião e auxílio à decisão médica aos 
profissionais da linha de frente no cuidado dos pacientes acometidos pelo 
vírus, além da discussão dos casos com som, imagens e visualização de exa-
mes em tempo real. 

O projeto abrangeu os sete principais hospitais da rede SUS do Estado de 
Alagoas, sendo eles: Hospital da Mulher, Hospital Metropolitano, Hospital Car-
valho Beltrão, Hospital Regional de Arapiraca, Santa Casa de Misericórdia de 
São Miguel dos Campos, Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, 
Hospital Regional Santa Rita. 

Ao fim do projeto, foram totalizados 5.886 atendimentos.

Figuras 39, 40, 41 e 42: Especialistas em terapia intensiva na Central de Telemedicina do Projeto localizada 
no Hospital do Coração de Alagoas.
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Figuras 43 e 44: Com auxílio da tecnologia, profissionais da saúde dos hospitais contemplados pelo projeto 
receberam suporte dos especialistas para o tratamento dos pacientes. 

Parcerias

Contamos com o apoio e financiamento do Ministério Público do Tra-
balho e das empresas Equatorial Alagoas e Aloo Telecom. Com isso, foi possível 
a estruturação da UTI Virtual (central de telemedicina localizada no Hospital 
do Coração), a instalação das unidades robôs nas UTIs de hospitais públicos e 
filantrópicos de Alagoas e o funcionamento do serviço de acompanhamento 
dos pacientes, o monitoramento das UTIs, a supervisão e a segunda opinião 
médica durante 6 (seis) meses.

Figuras 45, 46, 47 e 48: Logomarcas das parcerias para a realização do Projeto UTI Virtual Covid-19 Alagoas. 

Tecnologia de Telemedicina

A telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para 
fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de 
saúde. No dia 16 de abril de 2020, foi publicada a Lei nº 13.989, de 15 de abril de 
2020 que autorizou o uso da telemedicina durante a crise causada pelo novo 
coronavírus, seguindo padrões normativos e éticos usuais do atendimen-
to presencial. As características da plataforma utilizada pelo projeto foram: 
100% web; concebida como “mobile first”, com possibilidade de adaptação a 
qualquer dispositivo móvel; com segurança de acordo com LGPD e HIPAA com-
pliance.

Figuras 49, 50 e 51: Profissionais trabalhando por telemedicina
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Repercussão na Mídia

O projeto, por sua relevância no enfrentamento da pandemia no Esta-
do de Alagoas, teve repercussão regional e nacional na imprensa, recebendo o 
reconhecimento do Hospital Israelita Albert Einstein, pioneiro na implantação 
da telemedicina no Brasil.

Figuras 52 e 53: Matéria de reconhecimento da Agência do Hospital Albert Einstein ao projeto alagoano
dentro do Portal Uol.

Figura 54: A UTI Virtual foi noticiada nacionalmente pelo Jornal Hoje da TV Globo, além de canais locais 
como AL TV 1ª Edição e Cidade Alerta Alagoas.  

Figura 55: O projeto alagoano viabilizado com o auxílio da Cordial ganhou destaque em inúmeros sites 
locais como TNH1, Gazeta Web, Cadaminuto, Aqui acontece, entre outros.  
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Com o objetivo de promover melhor qualidade de vida, estímulo à au-
tonomia, envelhecimento ativo e saudável, o Projeto Cuidar Ativamente im-
plantou salas de estimulação física, sensorial e cognitiva em 10 Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Maceió, beneficiando 307 (trezen-
tos e sete) idosos institucionalizados. O projeto foi contemplado pelo Edital 
de Chamamento Público n. 02/2019, promovido pelo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, com recursos do Fundo Nacional do Idoso.

9.1. PROJETO CUIDAR ATIVAMENTE

Figuras 56, 57 e 58: Idosos institucionalizados da Associação Acolhimento Mãe das Graças fazendo uso dos 
materiais de estimulação cognitiva doados pelo projeto.

Realizado de março a dezembro, o Cuidar Ativamente contou com uma 
equipe multidisciplinar composta por psicóloga, fisioterapeuta, profissional 
de educação física, analista administrativo e coordenador. Com a pandemia de 
Covid-19, estratégias foram traçadas para dar continuidade às ações do proje-
to. As atividades iniciais ocorreram à distância e o acesso presencial e seguro 
às instituições foi retomado a partir de outubro, com a adoção das medidas de 
prevenção ao novo coronavírus recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

 Inicialmente, foram estipuladas 250 (duzentos e cinquenta) avaliações 
presenciais de idosos institucionalizados, a instalação de 10 (dez) salas de 
estimulação física, cognitiva, sensorial e o treinamento de 30 (trinta) cuidadores 
para o uso dos recursos disponibilizados em cada instituição. Indo além das

9. AÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VOLTADA À PESSOA 
IDOSA
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expectativas, o Cuidar Ativamente foi executado com êxito ao beneficiar 307 
(trezentos e sete) idosos institucionalizados e capacitar 58 (cinquenta e oito) 
cuidadores no uso de recursos físicos e 50 (cinquenta) referente aos recursos 
cognitivos, ultrapassando as metas previstas no projeto.

Figuras 59, 60, 61 e 62: Treinamento dos cuidadores para a utilização dos recursos físicos e 
cognitivos dentro das ILPIs contempladas.

Além das capacitações dos cuidadores para a utilização dos recursos físi-
cos e cognitivos, foram elaborados vídeos tutoriais com as instruções de uso 
e manutenção dos equipamentos e materiais doados pelo projeto. Enquanto 
suporte adicional às ILPIs, os vídeos disponibilizados de forma permanente 
também incluíram orientações quanto à higienização adequada dos equipa-
mentos para utilização segura a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus.

RESUMO DE ATENDIMENTOS CUIDAR ATIVAMENTE

ILPI DATA DE ATENDIMENTO IDOSOS ATENDIDOS
(avaliações realizadas)

LEAL 09/03/2020 29

SÃO VICENTE DE PAULO 12/03/2020 29

DEUS É AMOR 16/03/2020 28
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Tabela 8: Atendimentos do Projeto Cuidar Ativamente.

O treinamento dos cuidadores das instituições participantes quanto ao 
uso dos recursos e execução correta dos planos de atividades teve como prin-
cipal objetivo viabilizar a continuidade da aplicação dos planos em busca da 
melhoria da assistência à pessoa idosa. Obtendo um resultado superior ao pre-
visto no total de capacitados, o projeto demonstrou uma grande adesão dos 
cuidadores das ILPIS à proposta, conforme dados dos quadros abaixo:

CAPACITAÇÕES CUIDAR ATIVAMENTE

Cuidadores capacitados - uso de equipamentos de estimulação física

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE

LEAL 3

SÃO VICENTE DE PAULO 2

DEUS É AMOR 3

FILHOS DO DIVINO PAI ETERNO 10

AMIGOS EM AÇÃO 5

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 14

JÚLIA MIRANDA 4

CASA SÃO LUIZ 9

CASA DE RANQUINES 3

MÃE DAS GRAÇAS 5

TOTAL DE CAPACITADOS 58

Tabela 9: Profissionais capacitados para auxiliar na utilização dos equipamentos de estímulo físico.

CAPACITAÇÕES CUIDAR ATIVAMENTE

Cuidadores capacitados - uso de equipamentos de estimulação cognitiva e sensorial

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE

LEAL 2

SÃO VICENTE DE PAULO 6

DEUS É AMOR 3

FILHOS DO DIVINO PAI ETERNO 1

FILHOS DO DIVINO PAI ETERNO 21/10/2020 18

AMIGOS EM AÇÃO 23/10/2020 29

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 26 e 27/10/2020 73

JÚLIA MIRANDA 03/11/2020 24

CASA SÃO LUIZ 04/11/2020 12

CASA DE RANQUINES 11/11/2020 8

MÃE DAS GRAÇAS 11/11/2020 57

TOTAL DE ATENDIMENTOS 307

META 250

DIFERENÇA DA META + 57
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Tabela 10: Profissionais capacitados para auxiliar na utilização dos equipamentos de estímulo cognitivo
e sensorial

9.1.1. ILPIs ATENDIDAS

Na pré-seleção, 10 (dez) instituições de Maceió foram eleitas para a par-
ticipação no projeto. As ILPIs atendidas estão sediadas em 8 (oito) bairros de 
Maceió, conforme mapa e identificações abaixo: 

Casa de Ranquines
Residência São Luiz para Idosos
Lar Filhos do Divino Pai Eterno
Lar Deus é Amor

Associação Amigos em Ação
Abrigo São Vicente de Paula

Figura 63: Quantidade de Instituições de Longa Permanência selecionadas para o projeto

AMIGOS EM AÇÃO 6

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 9

JÚLIA MIRANDA 3

CASA SÃO LUIZ 10

CASA DE RANQUINES 5

MÃE DAS GRAÇAS 5

TOTAL DE CAPACITADOS 50

Lar São Francisco de Assis
Acolhimento Mãe das Graças
LEAL
Abrigo Júlia Miranda
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9.1.2. BENS DOADOS
O Projeto Cuidar Ativamente disponibilizou os materiais para a estru-

turação de 10 (dez) salas de estimulação física e cognitiva nas ILPIs contempla-
das. Ao final do projeto, foram doados móveis, equipamentos de estimulação 
física e estimulação cognitiva e sensorial. 

Todas as ILPIs receberam dois conjuntos de mesas e cadeiras, além dos 
recursos listados nos quadros abaixo:

Material de Estimulação Física:
    •  Meia bola bosu antiestouro
        com alças;
    •  Anel tonificador;
    •  Escada de agilidade;
    •  Cones de agilidade com bar-
        reiras;
    •  Estepe;
    •  Tornozeleira 2 kg;
    •  Tornozeleira 1 kg;
    •  Faixa elástica circular mini
        band - resistência moderada;
    •  Faixa elástica circular mini
        band - resistência leve;
    •  Ciclo ergômetro manual;
    •  Elíptico;
    •  Bola suíça - 50 cm;
    •  Anel exercitador de mão;
    •  Bicicleta estacionária.

Material de Estimulação Cogniti-
va e Sensorial:
    •  Jogo viso motor;
    •  Caixa tátil;
    •  Jogo labirintos;
    •  Baú pedagógico;
    •  Dominó tátil grande;
    •  Jogo de damas grande;
    •  Jogo alinhavo;
    •  Jogo do pompom;
    •  Cubos seriados;
    •  Desafio das cores;
    •  Jogo da cachola;
    •  Jogo pulo do gato.

Figura 64: Logomarca do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
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O Grupo de Mães das crianças cardiopatas atendidas pela Casa do 
Coraçãozinho é conduzido pelo setor de Serviço Social, tendo como 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 perspec-
tiva de cuidar de uma criança cardiopata; realizar oficinas de arte e cuidados 
para que as mães trabalhem sua autoestima e gerem renda; compartilhar co-
nhecimentos e experiências acerca da realidade; realizar encontros periódicos 
com rodas de conversa de temas diversos; promover eventos comemorativos; 
além de construir uma rede de apoio aos pacientes da Casa do Coraçãozinho, 
através de parcerias com instituições governamentais e não governamentais.

Em 2020, o Grupo de Mães se reuniu presencialmente quatro vezes antes 
da pandemia da Covid-19. Posteriormente, para manter todos os cuidados e 
protocolos de segurança e ainda dar continuidade à assistência às mães e suas 
crianças, foram desenvolvidas atividades de forma remota, tais como palestas 
e oficinas de artes, através de plataformas de videoconferência. Além disso, 
foi disponibilizado o atendimento remoto do Setor de Serviço Social durante 
o período pandêmico.

Figuras 65 e 66: Imagens das reuniões do Grupo de Mães da Casa do Coraçãozinho via
plataforma de videoconferência. 

10.1. GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
CARDIOPATAS

10. AÇÕES DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Também conduzido pelo setor de Assistência Social, o projeto Sala de 
Espera foi criado para melhorar o relacionamento com a equipe da Recepção

10.2. SALA DE ESPERA: ACOLHER É O FOCO PRINCIPAL
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e proporcionar maior conforto às famílias durante a permanência na insti-
tuição. A Sala de Espera é um momento no qual   pais e mães descobrem a im-
portância do papel da família durante o tratamento das crianças. Além de ser 
um local de escuta, troca de informações, orientações, experiências e conhe-
cimentos entre os familiares e profissionais, a Sala de Espera tem o papel 
pedagógico de contribuir para o exercício da cidadania na garantia dos direi-
tos e deveres da população.

Em 2020, foram realizadas 4 (quatro) ações do projeto, tratando os se-
guintes assuntos: Protocolo de Segurança em tempos de Pandemia; Saúde 
Mental; Desenvolvimento Social/Programa Nota Fiscal Cidadã e Medidas de 
proteção contra a Covid-19.

Figura 67 e 68: No projeto Sala de Espera, as famílias recebem instruções sobre os
temas propostos enquanto aguardam atendimento na instituição. 

Criado em 2018, o Grupo de Adultos conta com encontros mensais idea-
lizados com o objetivo de facilitar a construção da rede de cuidado às pessoas 
submetidas a angioplastia e seus familiares, estimulando a qualidade de vida. 
Além disso, o grupo conduzido pelo Serviço Social da Cordial tem a intenção de 
orientar e encaminhar para as redes de apoio, elucidar sobre questões previ-
denciárias e promover campanhas com a abordagem de temas diversos volta-
dos para questões sociais.

No ano de 2020, mediante o contexto pandêmico, os encontros foram
adiados em virtude das medidas de prevenção para conter o avanço da Covid-19. 
Foi feita uma tentativa de encontro virtual com os participantes do grupo, mas 
não houve adesão devido à falta de habilidade e de acesso à internet.

10.3. ACOMPANHAMENTO DO ADULTO CARDIOPATA DO 
HGE

O grupo de voluntários Amigos do Coraçãozinho foi criado no final de

10.4. GRUPO DE VOLUNTÁRIOS AMIGOS DO CORAÇÃO-
ZINHO
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2019 pelo setor de serviço social da Casa do Coraçãozinho com o objetivo de 
auxiliar na promoção de eventos e campanhas para levar conforto e solidarie-
dade às famílias de crianças e adolescentes com cardiopatia que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade social. As ações ocorrem por meio da ar-
recadação de doações de roupas, calçados, materiais de higiene, brinquedos e 
cestas básicas para as famílias atendidas.

Devido à pandemia da Covid-19, os encontros aconteceram de forma vir-
tual. Ocorreram 04 encontros em que foram realizados o planejamento anual, 
a organização da festa do dia das crianças e a celebração do natal.

Figura 69: Encontro virtual do grupo Amigos do Coraçãozinho.

As ações sociais em datas especiais são realizadas junto aos pacientes 
e seus familiares com o objetivo de potencializar e fortalecer o vínculo com a 
instituição por meio do sentimento de acolhimento e de apoio às famílias que, 
em sua maioria, vivem em situação de vulnerabilidade social. As campanhas 
também visam proporcionar condições que favoreçam a troca de experiência, 
o compartilhamento de emoções, a empatia entre as famílias que passam pelo 
processo de adoecimento de crianças e adolescentes. Ao oferecer apoio social 
e emocional às famílias assistidas, as ações estimulam o sentimento de per-
tencimento ao Grupo de Mães da Casa do Coraçãozinho. 

Por meio das ações, foram distribuídas cestas básicas, brinquedos, 
roupas, entre outros. Devido à pandemia, a Casa do Coraçãozinho, munida do 
objetivo de continuar promovendo as ações em datas comemorativas, aderiu 
ao meio virtual. Foram realizados 03 (três) encontros (Dia das Mães, Dia das 
Crianças e Celebração de Natal) com momentos de partilha e aprendizagem 
mútua a partir da vivência de cada participante, fortalecendo cada vez mais 
o vínculo entre a instituição e a família. Seguindo os protocolos de segurança 
contra o novo coronavírus, as distribuições de cestas básicas, brindes e brin-
quedos foram realizadas na modalidade “Pegue e Leve”, respeitando o distan-
ciamento social e as medidas de proteção e prevenção à doença.

10.5. AÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS
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10.5.1. COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES - MAIO

10.5.2. DIA DAS CRIANÇAS - OUTUBRO

Figura 70: Encontro online em comemoração ao Dia das Mães.

Figuras 71, 72, 73, 74 e 75: O Dia das Crianças funcionou com a modalidade “Pegue e Leve”.

10.5.3. CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE  MÃES - 
DEZEMBRO

Figura 76: Encontro online em comemoração ao Dia das Mães.
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10.5.4. CONFRATERNIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS - 
DEZEMBRO

Figura 77: Encontro online em comemoração ao Dia das Mães.

10.5.5. COMEMORAÇÃO DO NATAL - DEZEMBRO

Figuras 78 e 79: A confraternização de Natal também aconteceu virtualmente.

Devido à pandemia e o distanciamento social, o ano de 2020 foi desa-
fiador, sobretudo no cumprimento das atividades propostas. O Setor de 
Serviço Social da Casa do Coraçãozinho teve que se reinventar e adaptar a um 
novo formato de prestação de serviços sem perder a qualidade do atendimen-
to ofertado. O momento atípico, no entanto, não prejudicou as atividades que 
foram executadas com êxito com o apoio e suporte dos voluntários, com o en-
gajamento das mães participantes e contribuição dos profissionais envolvi-
dos.
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No mês de prevenção do adoecimento emocional, a psicóloga da Cordial, 
Thatiany de Moraes, sensibilizou os colaboradores sobre a importância da 
saúde mental através de encontros, abordando a temática “Cuide da mente, 
cuide da vida”. 

11.1. JANEIRO BRANCO

11. AÇÕES INTERNAS COM 
OS COLABORADORES

Figuras 80, 81, 82, 83, 84, e 85: Ação sobre Saúde mental realizada em janeiro, 
antes da pandemia de Covid-19.

Diante da necessidade do trabalho remoto para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus, a Cordial implantou mais um canal de comunicação com 
seus colaboradores: a Newsletter “Sou Cordial”, jornal interno da Cordial. Pro-

11.2. NEWSLETTER DA CORDIAL



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR DE ALAGOAS - CORDIAL

37

duzida mensalmente, a newsletter busca informar comunicados importantes, 
atividades internas, proporcionar debates sobre assuntos que venham agre-
gar conhecimento na atuação profissional, além de oferecer um espaço de fala 
para os profissionais da instituição como oportunidade de diálogo e interação. 

O jornal interno foi idealizado pela Gerente Administrativo Financeiro, 
Maria Lúcia Barroso e foi implantado, a partir do mês de maio, de forma con-
junta pelos setores de Comunicação e Psicologia da instituição nas pessoas de 
Kamilla Abely e Thatiany de Moraes, respectivamente. Atualmente, as edições 
mensais produzidas pelo setor de Comunicação contam, além da coordenação 
da Gerência Administrativa Financeira e Psicologia da instituição, com a con-
tribuição dos próprios colaboradores que são convidados a dar entrevistas, 
escrever sobre algum assunto e agregar conteúdo ao jornal. 

Além de fortalecer a comunicação interna, a ideia também surgiu com a 
necessidade de orientar os colaboradores no período de distanciamento so-
cial e adaptação ao trabalho remoto frente à pandemia de Covid-19. No ano 
de 2020, a Newsletter “Sou Cordial” contou com dez edições veiculadas inter-
namente, de forma digital, com a abordagem de temas da área da saúde, co-
municação, psicologia, além de comunicados internos e dados dos quadros de 
atendimento mensais dos projetos da instituição. O jornal interno vem sendo 
aperfeiçoado a cada edição.

Figura 86: Capas das edições de 2020 da Newsletter Sou Cordial. 

Para 2020, o setor de Assistência Social organizou mais um ciclo de pa-
lestras com foco nos colaboradores da Cordial e da Casa do Coraçãozinho.

11.3. CICLO DE PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE 
DO TRABALHADOR
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Diante da necessidade do distanciamento social, as palestras foram realiza-
das no formato virtual, com orientações e assistência para os trabalhadores 
no período pandêmico. Nos meses de maio a setembro, foram realizadas três 
palestras: a primeira sobre o “Cenário e Prevenção contra a COVID-19”, mi-
nistrada por Otoni Veríssimo, Diretor Executivo da Cordial; a segunda sobre
“Tabagismo” pela enfermeira da instituição, Raquel Moraes; e a última com o 
tema “Mindfulness e saúde mental”, ministrada pela psicóloga, Thatiany de 
Moraes, durante o mês de combate ao suicídio, o Setembro Amarelo.

Figuras 89: Palestra sobre o Tabagismo e suas
consequências para a saúde.

Figuras 87 e 88: Palestra sobre Cenário e Prevenção contra a Covid-19 ministrada pelo Diretor Executivo
da Cordial.

Figura 90: Bate-papo sobre saúde mental em alusão 
ao Setembro Amarelo - mês de prevenção ao suicídio.

Durante a pandemia, a Cordial ofertou acolhimento psicológico gratuito 
para os colaboradores da instituição. A iniciativa voluntária da psicóloga da 
Cordial, Thatiany de Moraes, buscou acolher os profissionais durante o perío-
do de isolamento social, estimular o cultivo da saúde mental e amenizar o mo-
mento de adaptação ao novo normal, ao trabalho remoto e às novas rotinas. 
O atendimento, sem finalidade terapêutica, foi iniciado no mês de abril e fina-
lizado em agosto de 2020. O acolhimento ocorreu por meio de videochamadas 
de maneira individual e sigilosa, garantindo também a segurança e integri-
dade física dos envolvidos ao prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

11.4. ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO PARA COLABORA-
DORES
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A Cordial se tornou uma das entidades habilitadas a serem adotadas pe-
los cidadãos alagoanos no Programa Nota Fiscal Cidadã (NFC), do Governo do 
Estado, em 2017. A participação no programa possibilitou a manutenção e am-
pliação dos serviços ofertados. Em 2020, a Cordial captou, por meio dos prêmi-
os ganhos nos sorteios, o montante de R$ 113.069,24 (cento e treze mil, sessen-
ta e nove reais e vinte e quatro centavos) – o recurso vindo da NFC foi investido 
na aquisição de equipamentos tecnológicos, software, mobiliário e custeio. 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 – Fundação Cardiovascular de Alagoas gera créditos para que 
a instituição possa participar dos sorteios.

12. NOTA FISCAL CIDADÃ

PREMIAÇÕES NOTA FISCAL CIDADÃ 2020

PREMIAÇÃO DATA DO 
SORTEIO

DATA DA
PREMIAÇÃO

PREMIAÇÃO 
SORTEIO (R$)

PREMIAÇÃO 
RATEIO (R$)

TOTAL DA
PREMIAÇÃO (R$)

068 - Dia do Consumidor 13-mar-20 31-mar-20 10.000,00 5.572,76 15.572,76

070 - Dia das Mães 13-mai-20 28-mai-20 20.000,00 4.480,00 24.480,00

072 - Sorteio de Aniversário 22-jul-20 14-ago-20 10.000,00 4.357,30 14.357,30

074 - Dia dos Pais 14-ago-20 03-set-20 20.000,00 4.466,50 24.466,50

076 - Dia dos Professores 15-out-20 13-nov-20 20.000,00 4.669,26 24.669,26

078 - Natal 16-dez-20 20-jan-21 5.000,00 4.523,42 9.523,42

TOTAL PREMIAÇÕES 2020 - - 85.000,00 28.069,24 113.069,24

Tabela 11: Valores recebidos do sorteio da NF Cidadã em 2020.

PREMIAÇÕES NOTA FISCAL CIDADÃ 2020

AQUISIÇÕES
NF CIDADÃ 2020

QUANTIDADE VALORES (R$)

Ar Condicionado Electrolux 18K BTUS 1 1.676,23

Cortador de Grama 1500T Tramontina 1 225,37

Custeio - 20.254,42

Fragmentadora de Papel Aurora 5 2.251,41

Longarinas Ergoplax 3 Lugares 4 2.050,00

Monitor LG 27” 1 2.804,90

Notebook Dell 1 3.450,00

Ponto de Acesso + Controlador (TI) 4 5.469,00

Servidor Dell R540 (TI) 1 24.399,00
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Tabela 12: Materiais adquiridos pela Cordial com o montante ganho dos sorteios da NFC.

Software 1 37.289,90

SSD Kingston 240GB (TI) 21 5.348,21

Switch TPLink 24 Portas 100/1000 1 770,80

Terminal de Auto Atendimento - 
Totem

1 7.080,00

TOTAL 42 113.069,24
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No ano de 2020, a Cordial reforçou sua luta em prol do cuidado das cri-
anças 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 so-

ciedade para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos.

13. PACTO PELA
PRIMEIRA INFÂNCIA 

Em março, o Dr. Claudio Soriano marcou presença na reunião do Conse-
lho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada na sede da 
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) de Ala-
goas. A ocasião teve como objetivo discutir a importância de ações integradas 
dentro da Rede Estadual da Primeira Infância do Estado de Alagoas (REPI-AL). O 
encontro também serviu para a apresentação das ações, resultados e impacto 
social do Programa Coração de Estudante, programa financiado com recurso 
estadual que atua no diagnóstico precoce da cardiopatia congênita e do Proje-
to Cuidar, programa financiado com recurso federal na promoção do envelhe-
cimento ativo e saudável da pessoa idosa no Estado. Além disso, também foi re-
forçado o interesse da Cordial em criar novos vínculos com os municípios para 
a ampliação da atuação dos projetos assistenciais e educacionais em Alagoas, 
indo além das ações de atenção integral à criança e adolescente cardiopata 
desenvolvidas na Casa do Coraçãozinho.

13.1. ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

Figura 91: Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em março, 
antes da pandemia de Covid-19



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR DE ALAGOAS - CORDIAL

42

A Cordial foi convidada, pelo Unicef, para participar da VI Semana do 
Bebê, realizada no período de 30 de novembro e 05 de dezembro de 2020. O 
evento, que ocorreu de forma online em virtude do isolamento social e pre-
venção ao novo coronavírus, trouxe como tema “Cuidado e Proteção Integral 
na Primeira Infância, diante da COVID-19”. O Presidente da Cordial, Dr. Cláudio 
Soriano, participou de três lives durante o evento, nos dias 1 e 4 de dezem-
bro, abordando os seguintes temas: “Desafios de pensar na primeira infân-
cia em meio à pandemia”; “Vida do bebê e o estresse tóxico” e “Acompanha-
mento oftalmológico na primeira infância”. As transmissões ocorreram pelo 
Instagram da Cordial (@sou.cordial) e da Plataforma dos Centros Urbanos de 
Maceió (@pcu_maceio), contando com a participação de outros especialistas 
para esclarecer as dúvidas da plateia presente de forma virtual.

13.2. SEMANA DO BEBÊ

Figuras 92, 93 e 94: Programação da Semana do Bebê, que contou com o apoio da Cordial
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Durante a pandemia, a Cordial ofertou acolhimento psicológico gratuito 
para as mães de crianças cardiopatas atendidas pela Casa do Coraçãozinho. A 
iniciativa voluntária da psicóloga da Cordial, Thatiany de Moraes, visou aco-
lher essas mulheres no período do isolamento social. O atendimento ocorreu 
por videochamada de modo a cumprir o distanciamento social e prevenir o 
contágio pelo coronavírus. O serviço gratuito teve como objetivo fornecer um 
suporte emocional durante o momento em que as crianças estavam integral-
mente em casa tendo em vista a suspensão das atividades escolares presen-
ciais. O acolhimento psicológico, sem finalidade terapêutica, foi disponibiliza-
do para as participantes do Grupo de Mães da Casa do Coraçãozinho. Os aten-
dimentos foram iniciados em maio e finalizados em agosto de 2020 - período 
correspondente ao isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19

14.1. ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO PARA MÃES DE
CRIANÇAS CARDIOPATAS DA CASA DO CORAÇÃOZINHO

14. OUTRAS AÇÕES
REALIZADAS EM 2020

Figura 95: Arte de divulgação do Acolhimento Psicológico Online.
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Em 2021, a Cordial trará uma novidade para a população: a ampliação dos 
serviços oferecidos em prol do cuidado com o coração dos alagoanos. A Casa 
do Coração será uma unidade de atenção especializada em saúde que tem 
como foco a implantação de um serviço ambulatorial especializado em car-
diologia para atendimento de pacientes cardíacos e para acompanhamento 
de complicações cardiológicas decorrentes da COVID-19, exclusivamente pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS, com o intuito de fortalecê-lo. Desde 2019, a Cor-
dial vem trabalhando na estruturação da Casa do Coração enquanto novo 
projeto que terá grande impacto na saúde e qualidade de vida da população 
alagoana. Por meio da unidade, serão ofertados quatro consultórios especial-
izados e um centro diagnóstico com os seguintes exames: Eletrocardiograma, 
Teste Ergométrico, Ecocardiografia Transtorácica, Ecocardiografia Transe-
sofágica, Monitoramento pelo Sistema Holter 24hs e Monitoração Ambulato-
rial da Pressão Arterial – Mapa. O projeto foi viabilizado através das emendas 
parlamentares do deputado federal João Henrique Caldas (JHC) e o senador
Rodrigo Cunha e configura como uma solução voltada ao diagnóstico precoce, 
ao direcionamento dos tratamentos das doenças cardíacas e ao acompanha-
mento das complicações cardiovasculares decorrentes da COVID-19, que de-
verá impactar consideravelmente nas taxas de morbidade e de mortalidade 
do Estado. A inauguração da Casa do Coração de Alagoas está prevista para 
o segundo semestre de 2021, tendo como proposta de sustentabilidade a 
união de esforços entre diversos órgãos públicos e instituições sintonizadas e 
preocupadas em melhorar as condições de vida do povo alagoano, sendo eles: 
Ministério da Saúde, Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do 
Trabalho da 19ª Região Alagoas), Serviço Social da Indústria (SESI), Prefeitura 
de Maceió, Estado de Alagoas e Centro Universitário CESMAC.

15.1. CASA DO CORAÇÃO DE ALAGOAS

15. NOVOS PROJETOS
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O credenciamento junto à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
veio no dia 13 de outubro. Após a publicação do credenciamento, a Cordial 
tornou-se uma das instituições hábeis para realizar atendimentos de média 
e alta complexidade voltados para o cuidado de pessoas com necessidade de 
avaliação e intervenção cardiológica. Sendo assim, 2021 traz consigo um novo 
público com o qual a Cordial irá desenvolver atividades de promoção à saúde.

16.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16. CREDENCIAMENTO 2020

Figura 96: Cordial na lista de instituições credenciadas na SMS publicada no site:
http://www.maceio.al.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/pdf/2020/10/RESULTADO-FINAL-FILANTROPI-

COS-13-10-2020.pdf
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O ano de 2020 trouxe consigo novos e inesperados desafios não só para 
Cordial e a Casa do Coraçãozinho, mas para toda população mundial diante da 
grave crise de saúde pública gerada pela pandemia da Covid-19. No contexto 
da Cordial, o isolamento social e as restrições de aglomeração impediram a 
realização de atividades externas de alguns projetos assistenciais e educacio-
nais da instituição.

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, o ciclo de 2020 propor-
cionou, além da manutenção adaptada e ampliação de ações já existentes da 
Cordial, a criação de parcerias e execução de novos projetos que pudessem 
promover saúde à população alagoana no contexto pandêmico, com o intuito 
de salvar vidas ao fortalecer o Sistema Único de Saúde - SUS.

Por meio do projeto UTI Virtual, foram realizados 5.866 atendimentos
através da orientação e supervisão de cerca de 300 profissionais da saúde de 
sete hospitais públicos e filantrópicos alagoanos com atuação nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) de atendimento exclusivo aos pacientes com 
COVID-19. A iniciativa, reconhecida regional e nacionalmente, mostrou-se de 
suma importância no enfrentamento da pandemia em Alagoas, sobretudo di-
ante da escassez de especialistas em terapia intensiva e áreas relacionadas ao 
tratamento e assistência aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus

Ainda dentro do intuito de fortalecer o SUS e auxiliar no combate ao 
novo coronavírus, no início da pandemia, foram capacitados 124 profissionais 
da linha de frente contra o vírus da rede pública hospitalar. O curso gratuito 
de Simulação Realística em UTI viabilizou a formação prática dos profissionais 
em prol de uma abordagem eficiente e segura no tratamento dos pacientes 
acometidos pela doença infecciosa.

O grande desafio aceito no contexto pandêmico demonstra o empenho 
da equipe da instituição em não medir esforços para promover saúde e for-
talecer a rede SUS alagoana, além da manutenção da qualidade dos serviços 
ofertados em prol do cuidado e tratamento das doenças cardíacas, indo além 
da assistência ofertada pela Casa do Coraçãozinho.

Durante todo o ano, os projetos desenvolvidos pela Cordial, reforçaram 
o compromisso firmado para cuidar da população de Alagoas. Enquanto a Casa 
do Coraçãozinho continuou desempenhando o trabalho de assistência inte-
gral às crianças cardiopatas alagoanas, o projeto Cuidar Ativamente beneficiou 
307 idosos institucionalizados em ILPIs do Estado, com programas voltados à 
atividade física, estimulação sensorial e cognitiva, promovendo e reafirmando

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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o compromisso - iniciado pelo Projeto Cuidar de 2019 - em ofertar uma melhor 
qualidade de vida, estímulo à autonomia, envelhecimento ativo e saudável.

Muito foi sonhado e muito foi realizado pelos colaboradores da ins-
tituição durante 2020, agradecemos a todos pela execução de excelência 
desses projetos que só foi possível pelo comprometimento dos profissio-
nais da Cordial, médicos e parceiros como o Hospital do Coração, a Secretaria 
de Estado da Saúde - Alagoas, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Equatorial e a Aloo Telecom. 

Para o próximo ano, esperamos contemplar ainda mais pessoas com con-
sultas, exames, procedimentos e novos projetos, dessa vez com a expansão do 
público-alvo – a Cordial está entre as instituições credenciadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Maceió, tornando-se uma das instituições hábeis para 
realizar atendimentos de média e alta complexidade voltados para o cuida-
do de pessoas com necessidade de avaliação e intervenção cardiológica. Um 
novo projeto se inicia, a Casa do Coração, que terá como foco a implantação 
de um serviço ambulatorial especializado em cardiologia para atendimento 
de pacientes cardíacos e também para acompanhamento de complicações 
cardiológicas decorrentes da COVID-19, exclusivamente pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS.

A depender do time da Cordial, o próximo ciclo também será repleto de 
realizações e atividades em prol da promoção de saúde e qualidade de vida 
para toda a população alagoana! 
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ANEXO I - BALANÇOS
PATRIMONIAIS 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | FUNDAÇÃO CARDIOVASCULAR DE ALAGOAS - CORDIAL

49

ANEXO II - DEMONSTRAÇÕES 
DE RESULTADO (SUPERÁVIT  

OU DÉFICIT)
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