


Importância à vida



Acallanto

Somos uma instituição de Retaguarda e Continuidade do Tratamento Hospitalar, 

em casos de Alta Complexidade e Reabilitação de pacientes Adultos ou Pediátricos.

 

Com o objetivo de melhorar a trajetória de vida destes pacientes e dos seus familiares, 

por meio da Atenção e da prática de Cuidados Especializados, nasceu a Acallanto.

Importância 

à Vida. 
Este é o lema da 

Acallanto. 



#
sempre

há o que 

fazer

Nossa Filosofia
Sempre há o que fazer. Por esta razão atuamos com visão interdisciplinar, observando e 

acompanhando os diversos aspectos que envolvem o paciente e sua família. 

Dedicação e Amor – elementos que conectam pessoas e constroem laços de confiança, 

possibilitando que a Acallanto ofereça acolhimento, suporte e proteção a todos.



Prevenir e aliviar o sofrimento, independentemente do quadro clínico do paciente, 

com melhores resultados assistenciais e maior segurança, esta é a missão da 

Acallanto Cuidados Especializados.

Nossa 
Especialidade

Acima de 
tudo, damos 
importância à 

vida



Nosso Time
Para dar prioridade à vida, contamos com o apoio de Equipes Multidisciplinares 

que fazem um acompanhamento personalizado de nossos pacientes:

• Enfermeiros • Fonoaudiólogos • Fisioterapeutas • Psicólogos • Nutricionistas 

• Farmacêuticos • Odontologistas • Estomaterapeutas • Terapeutas ocupacionais 

• Médicos pediatras, infectologistas, cardiologistas, intensivistas, clínicos, geriatras, 

   pneumologistas, neurologistas e paliativistas  

Médicos todos os dias, 7 dias por semana, em plantões noturnos de 12h 

e visitas durante a manhã e a tarde.



Infraestrutura 

hospitalar 
com maior 

acolhimento

Segurança
Nossas instalações, protocolos assistenciais 

e cuidados especializados oferecem maior segurança 

aos nossos pacientes e aos seus familiares. 



Unidade
Adultos



Unidade
Kids



Qualidade 
de Vida 

de Pacientes e 
Familiares

Sobre 
Cuidados 
Paliativos
Os Cuidados Paliativos foram definidos pela Organização Mundial de Saúde, 

em 2002, como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida 

de pacientes e familiares, que se veem diante de quadros crônicos ou terminais. 

Visam diminuir a repercussão negativa da doença sobre o bem-estar do paciente 

e da família, independentemente da enfermidade e do seu estágio de evolução. 

O tratamento em Cuidados Paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe 

multiprofissional, para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas 

pela doença e promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição.

Fonte: ANCP – Academia Nacional de Cuidados Paliativos
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