RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS / 2014
Convênio Municipal – Secretaria de Desenvolvimento Social

Entidade: Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil
Endereço: Rua Antônio Miguel Pereira nº45- Jardim Faculdade
Telefone: (15)2101-6555
Segmento Conveniado:
Meta do Convênio (objeto do Termo de Convênio):
Nº real de atendidos:
Nº real de atendimentos:

A) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
No quadro de detalhamento das atividades abaixo, a entidade deverá fornecer informações
sobre as atividades desenvolvidas no ano de 2014.
(inserir quantas atividades forem necessárias)
ATIVIDADE 1
Descrição: Psicologia- Projeto Música Feliz
Metodologia: O responsável pelo paciente em fase de tratamento é procurado para fornecer
os dados da criança ou adolescente para a composição da música.
Avaliação e Monitoramento: Após o recebimento do “CD” com a música, a família relata o
que achou da canção.
ATIVIDADE 2
Descrição: Serviço Social- Campanha de doação de sangue
Metodologia: Reuniões em grupo para divulgação das formas e importância da doação de
sangue.
Avaliação e Monitoramento: Despertar na família o desejo de doar e divulgar para outros a
importância da doação de sangue.

ATIVIDADE 3
Descrição: Serviço-Social-Semana da Mulher
Metodologia: Passeio agendado para visitação da fábrica da empresa de cosméticos Natura com almoço
incluído.

Avaliação e Monitoramento:
ATIVIDADE 4
Descrição: Serviço Social-Campanha de doação de sangue
Metodologia: Reuniões em grupo para divulgação das formas e importância da doação de sangue.
Avaliação e Monitoramento: Despertar no familiar o desejo de doar e divulgar para outros a importância
da doação de sangue.

ATIVIDADE 5
Descrição: Psicologia-Projeto “Música Feliz”.
Metodologia: O responsável pelo paciente em fase de tratamento é procurado para fornecer os dados da
criança ou adolescente para composição da música.

Avaliação e Monitoramento: Após o recebimento do “CD” com a música, a família relata o que achou da
canção.

ATIVIDADE 5
Descrição: Assistência Social – Projeto Era Uma Vez.
Metodologia: Sua ação fundamenta-se no estímulo à leitura através de oficinas de “contação de histórias”
realizadas no próprio hospital com doação de livros, a fim de que possam oferecer momentos de alegria e
prazer aos pacientes através do universo de possibilidades que se abrem a partir da leitura, em todos os
momentos possíveis de sua rotina diária (em casa, com irmãos, em repouso, etc).

Avaliação e Monitoramento: Integração entre os pacientes, aproximação paciente/familiares,
fortalecimento dos vínculos afetivos, maior interesse pela aprendizagem, desenvolvimento de criatividade.

ATIVIDADE 6
Descrição: Assistência Social – Projeto Rede de Atendimento.

Metodologia: Efetivar contatos telefônicos e encaminhamento de ofícios aos recursos da Rede de
Atendimento ligados à saúde ou demais áreas de atendimento, visando obter custeio de exames, consultas
médicas e encaminhamentos para demais especialidades e serviços.

Avaliação e Monitoramento: Contabilizado as ações em parceria com os municípios conforme as
solicitações e efetivação das ações.

ATIVIDADE 7
Descrição: Assistência Social – Projeto Felicidade.
Metodologia: Em parceria com a Fundação Israelita Beitchabad proporcionamos durante uma semana no
município de São Paulo (alimentação/hospedagem/transporte/atividade recreativas - gratuitas), atividades
lúdicas com fins terapêuticos para crianças e/ou adolescentes em tratamento oncológico, onde selecionamos,
inscrevemos e garantimos a participação dos pacientes e seus familiares em viagem ao Projeto Felicidade.

Avaliação e Monitoramento: Após o retorno dos pacientes e familiares aplicamos uma avaliação com
perguntas de caráter quantitavo para verificar o impacto e o nível se satisfação dos pacientes e familiares.

ATIVIDADE 8
Descrição: Assistência Social – Transporte Especializado
Metodologia: Agendamento de transporte de ambulância do GPACI e/ou do município de origem conforme
necessidade do paciente e familiar, proporcionando locomoção adequada e viabilizando direitos.

Avaliação e Monitoramento: Contabilizados os agendamentos de transporte de ambulância fornecidos
pelo Gpaci, este é monitorado através da escuta dos familiares a qualidade do serviço prestado.

Atividade 9
Descrição: Assistência Social – Doações Diversas
Metodologia: Observar as necessidades dos pacientes e familiares, garantindo a acolhida às diversas
solicitações de acordo com o diagnóstico social realizado.

Avaliação e Monitoramento: As doações são contabilizadas e organizadas para fornecimento aos pacientes e
familiares, de acordo com a necessidade.

ATIVIDADE 10
Descrição: Assistência Social - Grupo de Orientação.

Metodologia:. Trabalho em grupo com os acompanhantes e pacientes, realizados semanalmente por
diferentes profissionais da área hospitalar, com o intuito de esclarecer dúvidas e trocar informações e
esclarecimentos.

Avaliação e Monitoramento: Após a dinâmica, aplicamos uma avaliação aos acompanhantes dos
pacientes para avaliar o grau de entendimento do tema abordado, a importância do mesmo e levantar os
interesses sugeridos para os demais grupos.

ATIVIDADE 11
Descrição: Assistência Social – Datas Comemorativas
Metodologia:. Divulgação e inscrição dos pacientes e familiares para participação das festas que são
realizadas cinco vezes ao ano (Páscoa/Junina/Folclore/Dia das Crianças/Natal) no Salão de Festa do Shopping
M em parceria com a equipe de voluntários deste Hospital.

Avaliação e Monitoramento: Através de escuta e informações passadas pelos participantes durante as
festas é possível pontuar e avaliar os pontos positivos e discutir novas ações para garantir a qualidade do
evento.

ATIVIDADE 12
Descrição: Enfermagem
Aplica assistência baseada no SAE (Sistematização de Assistência de Enfermagem), proporciona ao paciente
melhores ações para a sua recuperação, realizando desta forma a prescrição de enfermagem, evolução, registro
e planejamento do cuidado prestado. Proporciona ao paciente as condições necessárias para a recuperação
terapêutica em ambulatório, internação e centro cirúrgico. Promove treinamento contínuo de toda equipe de
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, através de cursos, palestras educativas, enfocando a
prevenção e o diagnóstico precoce do Câncer. Controla a manutenção de cateteres de curta e longa duração e
administração de quimioterápicos mediante protocolo especializado.

Metodologia: Assistência médico-hospitalar especializada aos pacientes, com foco no acolhimento e
humanização.

Avaliação e Monitoramento: Através de Avaliação do Usuário, que poderá ser avaliadas diariamente,
distribuídas em todos os pavimentos do hospital.

ATIVIDADE 13
Descrição: Realização exames de Análises Clínicas.
Metodologia: Através de coletas.
Avaliação e Monitoramento:

ATIVIDADE 14
Descrição: Equipe de Cirurgia – Composta por cirurgiões pediátricos, desenvolve o tratamento cirúrgico em
pacientes com tumores sólidos

Metodologia: Proporcionar o tratamento especializado em oncologia pediátrica seguindo os protocolos mais
atualizados e devidamente monitorados por profissionais médicos especializados. A equipe é composta por:
oncologistas pediátricos, pediatras, neurocirurgiões pediátricos e endócrinos pediátricos.
Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que não seja
estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 15
Descrição: Corpo Clínico – Composto por médicos oncologistas pediátricos, a função deste serviço é
primordialmente a de realizar a base do tratamento das crianças com câncer, as consultas para diagnóstico, a
prescrição do tratamento quimioterápicos e o seu monitoramento. Realiza ainda diversos procedimentos de
diagnóstico, tais como: mielogramas, biópsia de medula óssea, punções liquóricas diagnósticas e administração
de quimioterapia em líquor. A coordenação do tratamento do câncer é função do serviço de oncologia
pediátrica, auxiliada pelas demais especialidades do hospital.

Metodologia: Proporcionar o tratamento especializado em oncologia pediátrica seguindo os protocolos mais
atualizados e devidamente monitorados por profissionais médicos especializados. A equipe é composta por:
oncologistas pediátricos, pediatras, neurocirurgiões pediátricos e endócrinos pediátricos
Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que não seja
estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 15
Descrição: Exames de Cintilografias / Exames de Hemocomponentes / Exames de Imunofenotipagem
/ Exames de Mielograma.

Metodologia: Exame realizado através de coletas.

Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que
não seja estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 16
Descrição: UTI
A Unidade de Terapia Intensiva é o setor do hospital que reúne recursos mais adequados ao tratamento
de pacientes em estado grave; aqueles que necessitam de vigilância constante e intensiva. Na UTI há
uma equipe de profissionais treinados, em plantão permanente 24h, a serviço da recuperação do
paciente; médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas constituem a equipe básica de
atendimento, nutricionistas, psicólogas e equipe de higienização.

Metodologia: O objetivo é a recuperação do paciente em tempo hábil, dentro de um ambiente físico e
psicológico adequados, onde a equipe deve estar orientada para o aproveitamento das técnicas
existentes, aliados a um bom relacionamento humano e estruturas adequadas.

Avaliação e Monitoramento:
Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que não seja estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 17
Descrição: Farmácia – Atendimento Ambulatorial Quimioterápicos.
Metodologia: Fornecer aos pacientes os medicamentos gratuitamente.
Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que
não seja estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 18
Descrição: Farmácia Ambulatório – Promove o uso seguro e racional dos medicamentos, prestando
assistência integrada ao paciente e á equipe de saúde, controlando a qualidade dos medicamentos, a
segurança e a eficácia da terapêutica e avaliando a utilização dos medicamentos. Promove a educação
permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade e atualiza e acompanha o guia
farmacoterapêutico

Metodologia: Fornecer aos pacientes os medicamentos gratuitamente.
Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que
não seja estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 19
Descrição: Fisioterapeuta Hospitalar.
Metodologia: Os principais da Fisioterapia Hospitalar são de minimizar os efeitos da imobilidade no
leito, prevenir e/ou tratar as complicações respiratórias e motoras.

Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que não seja
estigmatizado pela doença;

ATIVIDADE 20
Descrição: Fisioterapeuta Ambulatorial
Metodologia: Tem como objetivo preservar, manter, desenvolver ou restaurar (reabilitar) e
integridade de órgãos, sistema ou função. Como processo terapêutico utiliza conhecimentos e
recursos próprios, utilizando-os com base nas condições psicofisicosocial, tendo por objetivo
promover, aperfeiçoar ou adaptar o individuo a melhoria de qualidade de vida.

Avaliação e Monitoramento: Integrar o paciente de maneira natural à vida cotidiana para que não
seja estigmatizado pela doença;

D) ATIVIDADES DE SUCESSO
Neste item, a Entidade deverá evidenciar as ações/atividades de maior sucesso alcançadas
em 2014.

Sorocaba, 28 de Agosto de 2014.

___________________________

_____________________________

Nome
Coordenador do Serviço/Projeto

Nome
Assistente Social

