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Viva o mês de maio com tantos significados e datas
comemorativas! Mês das mães, das noivas e do trabalhador!
Para nós do Pequeno Cotolengo, é comemorado o mês do
nosso Santo Fundador. No ano de 2004 , na praça São Pedro
em Roma, o papa João Paulo II proclamava para o mundo os
feitos heroicos e apostólicos de Luis Orione, anunciando-o
assim, como Santo.
Este modelo de santidade, intitulado pelo mesmo papa
como “como o pai dos pobres, benfeitor da humanidade
sofredora e abandonada”, chega até nós através de sua obra
de caridade, seu modelo de vida e pelo serviço prestado
pelo Pequeno Cotolengo com o apoio de tantos amigos e
voluntários. Que este mês dedicado ao aprofundamento de
nosso carisma, possa nos trazer a esperança de um tempo
melhor dentro da pratica da caridade e
do amor ao próximo.
Que resplandeça para nós, neste
mês, o amor de noivos apaixonados,
de mães zelosas e de trabalhadores do
bem. Que a exemplo deste homem santo
em suas ações, possamos continuar a
“dançar e dar a vida cantando o amor”
como ele nos orientou.
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Transportando esperança
Pequeno Cotolengo Paranaense recebe
nova van para transporte dos moradores
No dia 9 de abril de 2021, o dia foi de festa para o
Pequeno Cotolengo Paranaense: a Prefeitura de Curitiba,
por meio do projeto Paraná Mais Cidades, por indicação
do deputado estadual Michele Caputo, recebeu um
novo veículo Van para transporte com acessibilidade. O
recebimento do veículo foi realizado nas dependências
do Pequeno Cotolengo.
O veículo conta com acessibilidade, elevador para
cadeira de rodas, capacidade para nove passageiros
sentados, além do motorista e do espaço para a cadeira
de rodas. A nova van foi adquirida pelo município de
Curitiba com recursos do tesouro estadual, no valor de
R$198.500,00 pela indicação de emendas parlamentares
do deputado Michele Caputo.
De acordo com o padre Renaldo Lopes, diretor
presidente do Pequeno Cotolego, o veículo chegou para
beneficiar os moradores, que agora poderão se deslocar
com mais facilidade. “Queremos agradecer a presença de
todos neste dia. O veículo ajudará com o transporte dos
nossos filhos e filhas, que merecem!”, enfatizou o padre,
que na ocasião, realizou uma benção com o prefeito
de Curitiba, Rafael Greca, com a secretária Municipal
de Saúde, Márcia Huçulak e com o deputado estadual
Michele.
Para o prefeito da capital paranaense, Rafael Greca, a
entrega do novo veículo foi uma vitória para o Pequeno
Cotolengo. “Este equipamento humaniza este local de
misericórdia e de grande humanidade que é um orgulho
para a cidade de Curitiba”, comentou o prefeito. A

secretária Municipal de Saúde, Márcia Huçulak, enfatizou
durante o evento, a importância que o Pequeno Cotolengo
tem para a cidade de Curitiba. “O Pequeno Cotolengo é uma
Instituição parceira da Secretaria de Saúde. Esse transporte
humaniza o atendimento desses pacientes que estão
acolhidos”, registrou.
Já sendo um parceiro do Pequeno Cotolengo Paranaense,
o deputado estadual Michele Caputo contou durante a
entrega do veículo que confia no trabalho da Organização e
se sentiu honrado em poder ajudar. “É uma obrigação nossa
ajudar o Cotolengo. Durante a pandemia, o Cotolengo teve
muitas dificuldades com o cancelamento de importantes
eventos como churrasco. As Instituições precisam de
ajuda e eu fico feliz por ajudar. É uma Organização que
eu recomendo, quem não conhece, tem que conhecer! ”,
afirmou o deputado.
O novo veículo será utilizado pelos moradores para
o transporte em atividades externas de acordo com a
necessidade de cada um. O evento da entrega do veículo
contou com a participação de alguns moradores, já
vacinados contra a Covid-19.

O direito dos idosos do Paraná
Pequeno Cotolengo Paranaense recebe
representação no Conselho Estadual dos
Direitos do Idoso 2021 - 2023
No dia 07 de abril de 2021, o Pequeno Cotolengo Paranaense
recebeu mais uma grande conquista: uma cadeira de
representação no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do
Paraná (CEDI/PR). A cerimônia de empossamento dos novos
conselheiros foi realizada de forma virtual em decorrência a
pandemia do novo Coronavírus.
A escolhida para representar o Pequeno Cotolengo no
Conselho foi a assistente social Antonielli Felix Baluta, do setor
de Serviço Social da Organização, junto com a conselheira
suplente, Damary Escobar, também assistente social do Pequeno
Cotolengo. O Conselho constitui-se como um órgão colegiado,
de caráter público e permanente, deliberativo, fiscalizador
e consultivo, formado para a execução de políticas públicas
voltadas para os direitos das pessoas idosas do Estado. O CEDI/
PR é composto por 24 membros, dentre os quais, no mínimo,
20% (vinte por cento) são conselheiros idosos.
A eleição para definir os futuros conselheiros aconteceu no dia
19 de março deste ano, também virtualmente e simultaneamente
em todas regionais, elegendo 12 entidades da sociedade civil,
enquanto o segmento governamental foi indicado pelo Poder
Executivo.
No Pequeno Cotolengo Paranaense, a representação no Cedi
é fundamental para a garantia dos direitos da pessoa idosa com
deficiência e também para aqueles que se encontravam em
situação de abandono hospitalar. Dentro da Organização, a UCCI
Santa Terezinha oferece cuidados médicos, de enfermagem,
fisioterapia, nutrição, psicologia e assistência social para cada
paciente, recebendo cuidados e afeto para melhorar cada vez
mais a qualidade de vida de cada morador.
Para a assistente social eleita, Antonielli Felix Baluta,
representar o Pequeno Cotolengo no Conselho do Idoso é uma

responsabilidade, mas ao mesmo tempo, uma alegria. “Estar
conselheira do CEDI enquanto assistente social do Pequeno
Cotolengo, proporciona a mim e a Organização, contribuir com
a população idosa do nosso Estado de forma efetiva no combate
ao preconceito, e em busca de garantias de direitos a todos os
idosos em especial os que vivem em situação de vulnerabilidade
social, ou ainda em situação abandono”, enfatizou a conselheira.
Para ela, “serão dois anos de muita dedicação, troca com os
demais conselheiros e aprendizado, buscando sempre contribuir
de forma ética nas ações tomadas enquanto conselheira
representante do Cotolengo”, comentou Antonielli.
Durante o evento virtual de empossamento, os conselheiros
puderam debater sobre os principais desafios na garantia de
direitos para a pessoa idosa atualmente, além de também
refletirem sobre o papel dos conselheiros no exercício de suas
funções. “A proposta desse momento foi realizar o acolhimento
do novo colegiado e trazer a dimensão da responsabilidade dos
conselheiros frente às demandas de promoção, proteção, defesa
e garantia dos direitos das pessoas idosas no Estado do Paraná”,
destacou a presidente do CEDI/PR, Adriana Santos de Oliveira.
As reuniões no Conselho ocorrem mensalmente, com
encontros de duração de 2 dias (manhã e tarde), normalmente
no Palácio das Araucárias, porém, devido a pandemia, estão
ocorrendo de forma online.

Um adeus
Anita Leitoles
No dia 20 de abril desde ano fomos surpreendidos
pela notícia do falecimento da senhora Anita Leitoles,
de 94 anos. Dona Anita era esposa do falecido Odair
Leitoles, um dos cofundadores do Pequeno Cotolengo
do Paraná. Casal de fé, que já nos anos 60 deram início
a construção da Igreja Santa Quitéria no bairro que
recebe o mesmo nome.
Em seguida, já em 1965, com a fundação do Pequeno
Cotolengo, junto com um grupo de casais entre eles
Leonora Loyola e esposo, Otacito Torres e Esposa,
os Scuciatos e sr. Lino entre outros, começaram o
Churrasco beneficente em prol da construção da
Instituição. É do senhor Odair Leitoles a receita do
tempero do churrasco, conservada até a data de
hoje em sigilo, dando assim um sabor inigualável ao
tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo.
Lembrando que nos anos do início do evento, tudo
era montado debaixo de lonas, e os organizadores
traziam tudo de suas casas para a realização do
evento: panelas, pratos, talheres, e os próprios
produtos para a cozinha. Foram tempos de ouro que
nossos cofundadores muito se debruçaram para que

hoje nossa instituição se tornasse umas das maiores
de nosso Estado do Paraná.
Com saúde já um tanto debilitada pela idade, já
alguns anos dona Anita não mais participava de forma
direta do churrasco, no entanto, todos os meses a
mesma vinha na missa e após fazia questão de sentarse e almoçar conosco. Seus olhos brilhavam quando
entrava no salão de eventos e via maravilhada tanta
gente. Com certeza seu coração pulsava de alegria
ao relembrar os primeiros churrascos aqui realizados
com tanto sacrifício.
Gostava de contar e relembrar aqueles momentos
passados. Depois de almoçar, vinha ao meu encontro
me pegava nos braços e cochichava: “tá lindo né”. E
do bolso retirava um pequeno embrulho de papel e
me colocava na mão dizendo: “é para as crianças! Já
que não posso mais trabalhar aceita esta doação”. E
com um sorriso repetia “são uns amores”.
A dona Anita fica o nosso agradecimento por tanta
doação e dedicação. Hoje, nos braços do Pai, é nossa
intercessora! Com certeza, agora na eternidade se
junta ao seu esposo e a tantos voluntários que lá já se
encontram, como muitos de nossos moradores para
saborear o “churrasco” divino.
Descanse em paz! Roga por nós!

(Padre Renaldo Amauri Lopes)

Dom Orione
Alma Eucarística
Pela perspectiva geral e escritos já registrados
contando um pouco mais sobre a vida de São Luis
Orione, o conhecemos pela sua história já comentada:
nasceu em Pontecurone, na Itália, no dia 23 de junho
de 1872 em uma família religiosa. Entrou para o
Seminário de Tortona em 1889 e tornou-se sacerdote
em 1895.
Fundou a Pequena Obra da Divina Providência em
1899 e com o passar dos anos, começou a criação de
obras de caridade, como escolas, hospitais e também
Pequenos Cotolengos. Faleceu em Sanremo, em 12 de
março de 1940 e sua canonização foi realizada em maio
de 2004.
Essa história podemos encontrar em fáceis
pesquisas, mas queremos mostrar o outro lado de uma
história ainda não contada: como era São Luis Orione
sob a perspectiva de quem o conheceu pessoalmente
e quem o conseguiu transformar de um homem, até
então, rígido e forte, para alguém com uma postura
serena e doce. Durante os próximos Informativos
vamos contar um pouco mais sobre São Luis Orione
sob uma perspectiva diferente. Quem nos narra Dom
Luis Orione sob um diferente olhar é o padre Olívio
Rosso, primeiro secretário do Pequeno Cotolengo
Paranaense.

Padre Olívio Rosso, nasceu no Estado de
Santa Catarina, na cidade de Siderópolis e está
quase completando seus 50 anos de sacerdócio na
Congregação Orionita. De postura humilde, genuína e
serena, decidimos contar um pouco mais da história
deste importante padre do Pequeno Cotolengo e
também sobre a história de São Luis Orione, contada
sob a perspectiva dos padres que conviveram com
São Luis Orione pessoalmente, sendo conhecidos por
Padre Olívio.
Padre Olívio mora nas dependências do Pequeno
Cotolengo Paranaense, junto com o diretor presidente
do Cotolengo, padre Renaldo Lopes e costumeiramente
celebra suas missas na Capela Nossa Senhora do Rosário,
localizada também dentro do Cotolengo. Dotado de
um conhecimento genuíno sobre Luis Orione, padre
Olívio com toda sua serenidade explícita em palavras
e gestos, nos conta como foi morar na Itália durante
dois anos e conhecer de perto os padres que conviviam
diariamente com o Santo que hoje é nosso fundador.
Padre Olívio nasceu em Santa Catarina, em um
vilarejo habitado por descendentes de italianos. Desde
menino, já aprendeu a língua italiana pelo dialeto
“vêneto”, um pouco diferente do italiano em si, mas
com palavras semelhantes. O que ele ainda não sabia
era que o futuro que Deus o traçou seria cruzado do
outro lado do mundo. “Eu comecei a falar as primeiras
palavras em português quando eu tinha 9 anos. Quando
cheguei na Itália, tive dificuldades no início para me
adaptar ao italiano de lá”, explicou padre Olívio Rosso,
com sua paciência admirável ao contar sobre o início
de sua vida religiosa.
“Antes de entrar no Seminário eu trabalhava numa

empresa de ônibus. Meu sonho, meu desejo que já era
realidade concreta, era conduzir pessoas de ônibus de
Siderópolis a Criciúma e de Criciúma a Siderópolis. Eu
já tinha descoberto meu lugar debaixo do sol, quando
surgiu dentro de mim uma ideia muito estranha:
surgiu o chamado a ser Padre. Por dois anos eu lutei
abertamente contra aquela voz interna, dizendo que eu
não queria ser Padre, mas eu queria conduzir pessoas.
A luta só parou dentro de mim e eu aceitei o chamado
de Jesus, quando algo interno me fez entender que o
Padre conduz pessoas. O fato concreto é que eu não
entendia, como o Padre conduzia pessoas, mas ficou
clara a ideia dentro de mim: o Padre conduz pessoas,
mesmo não tendo ônibus. Assim aceitei ir para o
Seminário”, contou padre Olívio sobre o início de sua
jornada na vida religiosa.
A grande história cruzada entre padre Olívio
e São Luis Orione é que eles não se conheceram
pessoalmente, mas Padre Olívio foi ensinado pelos
padres que conviveram com o Santo Fundador do
Pequeno Cotolengo. “Vou colocar aqui Dom Orione.
Vocês conhecem o Dom Orione contado por Dom
Sparpaglione que narra sua vida como Santo desde
a infância até antes do nascimento. A minha geração
conhece Dom Orione contado pelos padres que
conviveram com ele. Eles falavam muito de Dom
Orione para nós”, explicou padre Olívio com o olhar
empolgado e esperançoso para o que viria a nos contar.
A partir deste momento, já começamos a
compreender um pouco mais sobre o que ele viria nos
contar sobre São Luis Orione e sobre a vida não mais
em um ônibus, mas dentro do sacerdócio.

Melhorias no Bazar da
Amizade

Bazar da Amizade do Pequeno Cotolengo
Paranaense se adapta à pandemia e recebe
melhorias em sua infraestrutura
O Pequeno Cotolengo Paranaense recebe várias doações
de móveis, roupas, livros, artigos de decoração e sapatos,
que posteriormente são convertidos em itens para venda no
Bazar da Amizade, localizado dentro da Organização. Com a
pandemia, o Bazar sofreu algumas alterações em sua estrutura
e também na logística de atendimentos.
Visando otimizar os atendimentos na Organização, o
Pequeno Cotolengo Paranaense iniciou o processo de expandir
o espaço físico do Bazar da Amizade. O espaço agora conta
com 988 m² de área útil construída, possibilitando um maior
conforto e melhoria na infraestrutura.
De acordo com a gerente de Desenvolvimento Institucional
do Pequeno Cotolengo, Priscila Guimarães, o projeto de
reestruturação do Bazar foi aprovado pelo Ministério Público
do Trabalho da 9ª Região, por meio do procurador do Trabalho,
Dr. Iros Reichmann Losso. “Com o presente projeto foi possível
realizar o investimento do recurso para a construção de um
novo barracão que levasse a estrutura do Bazar da Amizade
para a parte da frente do Pequeno Cotolengo, a ação minimiza
o fluxo de pessoas nas áreas internas da Instituição e garante
maior segurança a nossos assistidos”, explicou Priscila.
Segundo o gerente do Bazar, Jaime Rech, o aumento do
espaço físico foi benéfico para o Pequeno Cotolengo, já que o
Bazar transforma as doações em fonte de renda para suprir as
necessidades dos Assistidos. “O Bazar aumentou em muitos
metros de espaço útil, pelo seu progresso e sucesso em
vendas e aumento considerável no número de clientes. Com o
aumento de espaço, tornou bem mais fácil a adaptação ao seu
funcionamento na pandemia, pois permite o distanciamento
dos visitantes, conforme as normas internas e externas de

contenção do novo Coronavírus”, relatou.
O Bazar da Amizade atende o público em geral e lojistas
cadastrados, por conta disso, medidas de segurança precisaram
ser estabelecidas dentro do espaço, visando evitar possíveis
contaminações. Como medidas, equipes do Pequeno Cotolengo
realizaram uma força tarefa na higienização de todos os itens,
além de separar também lojistas e revendedores do público
normal para evitar aglomerações.
O gerente Rech comenta que a maior dificuldade
encontrada para a adaptação à pandemia foi a conscientização
das pessoas. “A maior dificuldade encontrada para a adaptação
à pandemia foi conscientizar as pessoas de que o vírus Covid-19
é uma ameaça real e constante. Pretendemos manter os
cuidados de prevenção no Bazar após a pandemia para que
se possamos evitar outras situações ameaçadoras à saúde
pública e principalmente para proteger nossos Assistidos,
que dependem de todo o nosso cuidado e atenção para que
possam permanecer saudáveis e felizes”, afirmou o gerente.
Além disso, dentro do espaço, foram colocadas marcações
no piso para as filas, uso obrigatório do álcool em gel e
máscara. Os caminhões do Bazar, que realizam as coletas de
doações, também são higienizados todos os dias após a busca
de doações. Durante a coleta do caminhão nos bairros, é
solicitado que quem está doando móveis, por exemplo, deixem
na porta de casa, evitando assim, o contato e respeitando o
distanciamento social.
Dentro do Bazar, foram instalados panos com água
sanitária para a limpeza dos pés, além de orientações de placas
dentro do espaço. “O distanciamento, é orientado e observado
constantemente, desde a fila de entrada, permanência no
bazar, até a fila do caixa. No caixa, também disponibilizamos
vários potes bem visíveis com álcool 70°, para que todas as
pessoas possam se higienizar também na saída”, relatou.
O Bazar na Amizade funciona de segunda a sábado, das
8h30 às 11h30. Nas segundas, quartas e sextas, para lojistas
e revendedores cadastrados, e nas terças, quintas e sábados,
para o público em geral.

Uma batalha

Vencida!

Pequeno Cotolengo Paranaense reforça serviços de fisioterapia para recuperação de pacientes pós-Covid
O Pequeno Cotolengo Paranaense é uma Organização que atende
mais de 230 pessoas com deficiências múltiplas que estavam em situação
de vulnerabilidade social ou abandono hospitalar. Por atender um grande
número de moradores e em sua grande maioria, debilitados, a Instituição
adotou medidas restritivas rígidas de combate a Covid-19 dentro da
Organização e também reforçou os cuidados para os assistidos que já
foram acometidos pelo novo Coronavírus.
Com mais de 500 funcionários e 230 Assistidos, o Pequeno Cotolengo
não registrou nenhum óbito de funcionários e moradores em decorrência
da Covid-19 e teve o tempo recorde de 9 meses sem nenhum caso do novo
vírus entre os assistidos. O último registro de caso entre os moradores foi
notificado no dia 21 de dezembro de 2020.
Entre os casos de pacientes que já foram acometidos pela Covid-19,
uma das soluções para a recuperação das sequelas foi o reforço em
serviços de fisioterapia na Instituição. Ao todo, 15 Assistidos foram
acometidos pelo novo Coronavírus, sendo casos leves, moderados e
graves. Alguns desses Assistidos tiveram sequelas da doença, como a
redução da capacidade física/funcional e alteração cognitiva.
Um dos casos de moradores que foram acometido pela Covid, foi do
assistido André Przyziemirski, que após ficar dias entubado na UTI por
conta de complicações do Coronavírus, hoje recebe assistência médica
e fisioterapêutica da equipe do Pequeno Cotolengo e vêm tendo ótimos
resultados da recuperação motora e física das sequelas deixadas. Um dos
métodos utilizados na recuperação do paciente foi o método Pediasuit,
referência no Pequeno Cotolengo.
O método consiste em uma reabilitação intensiva que associa que
o paciente use de um traje especial interligado por tiras elásticas, com a
realização de exercícios no interior de uma gaiola de metal tridimensional
rígida com polias metálicas. “A reabilitação do André no Pediasuit se deve
às sequelas mais graves causadas pela Covid-19. O André precisou da UTI
e do suporte de ventilação mecânica, foi realizada a traqueostomia nele.
Visto que ele ficou muito debilitado, a terapia intensiva com o método vai
auxiliar na sua recuperação, além de auxiliar na fisioterapia respiratória“,
elencou a fisioterapeuta da Organização, Ágata dos Santos.
Além do método Pediasuit, a equipe de fisioterapia do Pequeno

Cotolengo desenvolve outras atividades para a reabilitação dos pacientes
que tiveram mais complicações em decorrência a Covid-19, além das
sequelas pulmonares, comumente deixadas como sequelas. “Alguns dos
pacientes não mais são atendidos somente por sequelas pulmonares
deixadas pela Covid, mas pela redução da capacidade funcional. O nosso
trabalho se inicia do zero, como se fossemos receber um paciente novo.
É necessário avaliar, analisar as perdas funcionais e trabalhar com eles”,
comentaram os fisioterapeutas do Pequeno Cotolengo, Joelmar Suchek
e Deivis Cordeiro.
Apesar das dificuldades da reabilitação dos Assistidos do Pequeno
Cotolengo, a expectativa é que todos fiquem totalmente recuperados.
“A maioria dos casos se recuperaram muito bem e continuam a se
recuperar”, explicou a psicóloga da Organização, Tayana Tanabe.
Um sonho que quer se tornar realidade: Pequeno Cotolengo solicita
recursos para a construção de um Centro de Reabilitação Pós-Covid
Uma das metas do Pequeno Cotolengo Paranaense é a construção
na Instituição um novo Centro de Reabilitação Pós-Covid. No mês de
março, uma reunião com a deputada federal Leandre e com o deputado
federal e coordenador da Bancada do Paraná, Toninho, foi realizada para
a solicitação de recursos financeiros para a construção.
Ao todo, o Pequeno Cotolengo Paranaense solicitou o projeto com
um custo estimado de R$7 milhões para a construção e equipamentos.
De acordo com o diretor presidente da Organização, Padre Renaldo
Lopes, a pandemia da Covid-19 tem deixado muitas sequelas para todos
que foram infectados. “O período pós-pandemia terá um grande número
de pessoas necessitando de reabilitação física e pulmonar em Curitiba.
Diante desta realidade, entramos em contato com a deputada Leandre
e apresentamos o projeto de um centro especializado de reabilitação,
pois já temos notícias de pessoas com sequelas respiratórias e motoras,
decorrentes da doença”, afirmou.
Durante a reunião, que aconteceu virtualmente em decorrência a
pandemia, a deputada federal Leandre e o deputado federal Toninho, se
comprometeram em apresentar a proposta aos demais parlamentares do
Estado, no sentido de buscar apoio e viabilizar o projeto.

Xô, vírus!

Pequeno Cotolengo Paranaense reforça
higienização das mãos para combate a
doenças infecciosas
O dia 5 de maio é lembrado por ser o Dia Mundial de
Higienização das Mãos, data alusiva para conscientizar toda a
sociedade sobre a importância que a lavagem das mãos tem
para o combate a doenças infecciosas e também para a higiene
pessoal, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19.
A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
com o objetivo de alertar a população sobre a importância que
a lavagem das mãos tem também no combate e propagação
de pandemias e epidemias. A importância deste simples ato,
tanto para profissionais da saúde, quanto para a sociedade, pode
desempenhar um papel fundamental na prevenção de doenças.
Por isso, o Pequeno Cotolengo Paranaense reforça este
hábito entre funcionários e assistidos diariamente, tornando a
higienização das mãos como um ato comum entre todos. Um
exemplo disto é o protocolo adotado pelo Comitê de Crise da
Organização em 2020, em que todos os funcionários ou visitantes
precisam lavar as mãos antes de entrar nas dependências do
Pequeno Cotolengo.
É o que conta o enfermeiro Rodrigo Luís Alves, especialista
na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). “As
ações no Pequeno Cotolengo envolveram um estudo da CCIH
quanto à estrutura física de autoavaliação para a higiene das
mãos. A principal ação se procedeu no início da pandemia,
com adequações de pias para higienização das mãos (desde
a porta de entrada e em pontos estratégicos do complexo do
Pequeno Cotolengo), até a preocupação em adequar e fornecer
todos os insumos de qualidade para a higiene das mãos em um
momento de escassez desses insumos no mercado como papel
toalha, dispensador de álcool e de sabonete líquido”, explicou o
enfermeiro da CCIH.
Apesar de ser um hábito comum, ainda há dúvidas sobre
como higienizar corretamente as mãos. De acordo com as
recomendações estabelecidas pela OMS, o ideal é que o tempo
de lavagem das mãos seja de 40 a 60 segundos para a eficácia,

sempre utilizando a combinação de água e sabão. “Deve-se
higienizar as mãos com água e sabão antes de iniciar o trabalho,
antes e depois de utilizar o banheiro, após tossir ou espirrar,
antes ou após procedimentos médicos/assistenciais, quando for
manusear medicamentos ou alimentos e também após o contato
com superfícies ou materiais contaminados”, relata Alves.
Além da água e sabão, o álcool em gel também é um aliado
fundamental durante a higienização correta das mãos. Segundo
o enfermeiro Rodrigo Alves, uma higienização complementa
a outra, e o álcool em gel deve ser utilizado sempre quando
estamos longe de uma pia para lavarmos as mãos. “O indicado
é friccionar as mãos com álcool gel 70%, por exemplo, onde
não temos acesso a pia. Podemos ter um frasco de álcool no
bolso e realizar a higiene das mãos, desde que suas mãos não
estejam visivelmente sujas. Lembramos ainda que associado a
higienização das mãos com água e sabonete líquido podemos
complementar a ação da higienização das mãos friccionando as
mãos com álcool gel 70% com a finalidade de garantir ainda uma
maior segurança na higienização das mãos”, conta.
De acordo com especialistas, o melhor método de lavar as
mãos é seguir o passo a passo corretamente para a eficácia no
combate a doenças:
1.

Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se
na pia.

2.

Aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de
sabão líquido.

3.

Ensaboar e friccionar as mãos por aproximadamente 15
segundos em todas as suas faces, espaços interdigitais,
dorso dos dedos, polegares, polpas, digitais, unhas e
punhos.

4.

Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão, no
sentido dos dedos para os punhos.

5.

Secar as mãos com papel toalha descartável. Fechar a
torneira com o papel toalha. Descartar o papel.

6.

Realizar a assepsia das mãos com álcool em gel.

A UAN possui uma cozinha exclusiva para o preparo dos
alimentos dos Assistidos, seguindo o cardápio que é elaborado pelas
nutricionistas da Organização, atendendo a necessidade nutricional
de cada um. Para dietas de consistência modificada, como as
liquidificadas, os alimentos precisam passar por processos de
trituração em um equipamento adequado até obter a consistência
adequada. Já as dietas enterais (por sonda), são preparadas no
lactário, também seguindo a prescrição das nutricionistas.

Unidade de Alimentação e Nutrição
do Pequeno Cotolengo Paranaense
adota medidas para proporcionar uma
alimentação afetiva e inclusiva
Com o atendimento de 230 Assistidos com deficiências múltiplas,
um dos desafios da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)
da Organização é proporcionar cada vez mais uma alimentação
inclusiva e afetiva para os moradores. Cada morador possui suas
necessidades, sendo que muitos deles, possuem também restrições
alimentares.
Com a afetividade alimentar para os moradores, a UAN visa
proporcionar e respeitar as características de cada deficiência,
adaptando a nutrição e também estimulando uma alimentação
equilibrada para todos. Ao todo, dentro do Pequeno Cotolengo, a
Unidade de Alimentação atende 227 moradores com restrições
alimentares, destes, 30 são alimentados com dieta enteral via sonda
e 197 recebem alimentação via oral. Devido ao perfil dos Assistidos,
muitos deles possuem algum nível de risco aumentado para
engasgo ou broncoaspiração, além das restrições alimentares como
a intolerância a lactose ou diabetes.
No Pequeno Cotolengo são oferecidas três consistências de
dietas para os moradores: livre, pastosa e liquidificada. Todos os
alimentos são preparados com o cuidado para que desempenhem
a função de facilitar a digestão, sendo cozidos, úmidos e com
tamanhos pequenos. Diariamente são preparadas 985 refeições
servidas em cinco horários para cada Assistido.
Para a nutricionista da UAN, Daiane Zonato, trabalhar com a
alimentação dos Assistidos do Pequeno Cotolengo é uma forma
de superar os desafios da nutrição. “Em vários momentos nos
lembramos da alimentação de crianças, sendo necessário usar muita
criatividade nos cardápios planejados”, comentou a nutricionista.

A alimentação dentro do Pequeno Cotolengo exige conhecimento
e também cuidados, visto que cada momento é desfrutado
como um ambiente familiar e de acolhimento. De acordo com a
nutricionista da UAN, Mônica Maciel, a afetividade é fundamental
para um bom desenvolvimento de cada morador. “Consideramos
que a alimentação é um momento muito esperado por eles como
em qualquer família, afinal eles moram aqui. Cada refeição é um
momento de descobertas de saborear muito mais que o alimento
é fortalecimento de vínculos e de identidade. Neste momento
aprende-se gestos, possibilita emoções, proporciona autonomia”,
explica.
Para os moradores que necessitam de dieta liquidificada ou
pastosa, por exemplo, a Organização trabalha com o objetivo de
fornecer o mesmo prazer e satisfação de quem tem a dieta livre, por
exemplo, variando em cores e sabores dos alimentos preparados.
“O carinho que recebemos dos moradores faz tudo valer a pena!
É aprender diariamente a cuidar e valorizar o outro! É a prática de
que a comida vai muito além de saciar fome ou nutrir. É memória, é
cuidado, é fundamental na construção de vínculos do ser humano”,
afirma a nutricionista Mônica.
Um dos projetos importantes que a UAN desenvolve que remete
a afetividade alimentar é também dos aniversários de Assistidos.
Cada morador, no dia de seu aniversário, recebe um bolo individual,
preparado, decorado e embalado dentro da consistência de dieta
que o aniversariante pode comer, propiciando carinho e afeto.
Dentro da Organização, a equipe da UAN elaborou um Manual
de Dietas, sendo leitura referência para todos funcionários do
setor, sendo realizado com a participação de equipes técnicas
(fonoaudiólogos e médicos), com o objetivo de definir detalhes
importantes para a composição de cada dieta, no que se refere, por
exemplo, a cores e modos de preparos.
Além disso, a equipe também realiza uma avaliação nutricional
a cada seis meses ou conforme a necessidade de cada Assistido.
Durante a avaliação é utilizado equipamentos como cama balança
ou balança própria para cadeirantes, oferecendo maior conforto e
respeito às limitações de cada morador.

