
Rede Globo destaca trabalho pioneiro 
implementado na Maternidade de Patos
Serviço de hotelaria hospitalar implementado criou nova profissão no sertão - a Dona Gentileza. 
Ela leva mimos e cuidados especiais para as pacientes

Na Maternidade Dr. Peregrino Filho, 
em Patos, Aldeny de Fátima San-

tos praticamente não é conhecida pelo 
seu verdadeiro nome. Ali ela se chama 
Dona Gentileza. Gentileza, palavra que 
significa “amabilidade, delicadeza”, é a 
mais nova profissão criada no Sertão 
da Paraíba. Essa novidade foi destaque 
em reportagem da Rede Globo, através 
da afiliada TV Paraíba. As novas profis-
sionais são responsáveis pela higiene, 
enxoval, roupas e desinfecção dos leitos 
e atuam junto às pacientes internadas 
na Maternidade Dr. Peregrino Filho. O 
novo serviço foi implantado pelo Insti-
tuto Gerir, contratado pelo Governo do 

Estado desde junho de 2013 para admi-
nistrar a Maternidade.

As Donas Gentileza foram treinadas 
durante um mês na parte laboral e psi-
cológica, receberam orientações sobre 
comportamento, bio-segurança, rela-
cionamento interpessoal, noções de 
cidadania, entre outros tópicos, para 
exercer os novos cargos. O cuidado na 
capacitação das novas profissionais se 
justifica pelo serviço altamente especia-
lizado que elas desempenham na Mater-
nidade. Além das funções básicas, como 
recolher e substituir enxovais e roupas 
usadas, a Dona Gentileza foi treinada 

por psicólogos para entender as angús-
tias dos pacientes e encaminhar as so-
luções adequadas em cada caso. Isso 
significa levar carinho, respeito e calor 
humano para as pacientes.

Para a professora Edilma Ferreira, que 
teve sua segunda filha na Maternidade 
de Patos,  a presença e atuação da Dona 
Gentileza foi um diferencial e tanto. “O 
serviço é muito bom e o atendimento é 
realmente especial e bem feito. A gente 
fica bem mais tranquila num momento 
delicado como esse”, destacou ela.

A equipe de Donas Gentilezas da Mater-
nidade de Patos é composta por profis-
sionais recrutadas e treinadas na Paraíba.

Conhecidas como Dona 
Gentileza, elas são 
treinadas por psicólogas 
para levar conforto e 
carinho às pacientes
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Maternidade é a primeira do sertão a habilitar leitos 
na Rede Cegonha

Começam as cirurgias de laqueadura

Decisão ocorreu no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, com votação unânime

Para se submeter ao procedimento, a paciente precisa ser encaminhada para uma Unida-
de Básica de Saúde de sua cidade e passar por avaliações na Maternidade de Patos

A Maternidade Dr. Peregrino Filho já 
está habilitada no projeto da Rede 

Cegonha do Ministério da Saúde. A de-
cisão ocorreu no âmbito do Conselho 
Municipal de Saúde, com votação direta 
e unânime de seus membros. A unidade 
de saúde conseguiu habilitar 22 leitos e 
três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
no programa que agora vai custear a me-
lhoria, a humanização e a qualificação 
dos trabalhos na unidade em torno da 
gravidez, dos partos e dos cuidados com 
o pós-parto.

Além disso, os recursos aplicados tam-
bém serão usados tanto para compra de 
equipamentos quanto para reformas na 

maternidade. O diretor geral da Mater-
nidade de Patos, Dr. Paulo Sérgio Fran-
ca de Athayde, explica que o registro da 
unidade na Rede Cegonha beneficiará 
toda a região sertaneja. A Peregrino Fi-
lho será a única maternidade da região 
que será habilitada para o atendimento 
ao pré-natal de alto risco e poderá con-
tribuir, efetivamente, para a redução da 
mortalidade neonatal e materna.

“Esse é um grande avanço para a rede 
de saúde e para a população sertaneja. 
Estamos atendendo a todas as exigên-
cias do Ministério para a implantação 
da Rede de modo que na Maternidade 
serão encontrados leitos neonatais, de 

cuidados intermediários, leitos de Mãe 
Canguru, UTI especializada e uma equi-
pe extremamente qualificada para o tra-
balho”, disse o diretor. 

A Maternidade tem agora habilitados 5 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTN), 7 leitos de Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal Con-
vencional (UCINCo), 4 leitos de Unidade 
de Cuidados Intermediário Neonatal 
Canguru – (UCINCa) e  6 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) adulto. A habi-
litação para o Rede Cegonha também 
garantirá recursos para construção do 
Centro de Parto Normal (CPN) e da Casa 
da Gestante Bebê e Puérpera (CGBP).

Já iniciou o serviço de laqueadura na 
Maternidade. As cirurgias estão acon-

tecendo desde o início do ano. Segundo 
o gerente da 6ª Regional de Saúde, José 
Leudo Farias, somente em janeiro foram 
realizados 20 procedimentos.

O encaminhamento é feito pelas Uni-
dades de Estratégia Saúde da Família 
(UESF) espalhadas por diversas cidades 
do sertão paraibano e a posterior avalia-
ção é feita por equipe multidisciplinar da 

própria Maternidade. “Existem pacientes 
que estão prontas para serem operadas, 
mas nem todas podem ser submetidas 
à laqueadura segundo os protocolos do 
Ministério da Saúde”, comenta Leudo.

Ele explica que, para a triagem, a pa-
ciente deve procurar a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro, participar do 
grupo de Planejamento Familiar e passar 
por consulta com o médico, que vai so-
licitar a laqueadura quando necessário.

De acordo com os critérios utilizados 
pelo Ministério da Saúde, para passar 
pelo processo de esterilização, a mulher 
deve ter mais que 25 anos e ter dois fi-
lhos do mesmo companheiro. Neste mo-
mento, geralmente são priorizadas as 
gestantes com histórico de vários partos 
do tipo cesariana, que tiveram proble-
mas como pré-eclâmpsia, que tenham 
maior número de filhos ou que sejam 
soropositivos para HIV.
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