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1. ldentificação do Projeto:
Hospital de Câncer de Ribeirão Preto)
Aeenre rle Artmini*rrr;^
1.2. Endereço: Rua Octavio Martins Braga, 50
1.3. Data da ConstituiCão: t7102/L994
1.3. Data da Constitui cãot t7 /02/ 1994
1.5. CNPJ : CN PJ : 02.68 1.523 /00Ot-7 6
1.5. CNPJ : CN PJ : 02.68 1,.523 /0O0L-7 6
1.7. Site: www.ribeiraocontraocancer.com.br
1.8. Nome do Responsável Legal: Rosemeire Lemes Marques da Silva
1.9. RG: RG: 19.266.7 56-7
1.10. CPF: CPF: 081.584.098-57
1.11. Endereço Residencial: Rua: Mário de Souza, 245 - Bairro Lagoinha - Ribeirão Preto / SP
1.12. Telefone Pessoal: (161 3877 -t804
1.13. E-mail Pessoal: presidente@hcance
1.14. Responsável Técnico pelo Projeto: lris Juliane dos Reis de Faria
1.15.Cargo: Pedagoga

-,¡7.

E-mail:

a@

hcancerderibeirão.o

2 - Apresentação da Organização

2.1. Histórico da Organização: 2.1. Histórico da Organização: - O Hospital de Câncer de Ribeirão Preto
teve início há 25 anos quando um grupo de pessoas passou a se reunir e a desenvolver um projeto paÊ a
construção de um hospital voltado ao tratamento, pesquisa e prevenção do câncer. A Fundação conta com
o apoio de voluntários de Ribeirão Preto e região, que estão dispostos a ajudar na arrecadaçäo de fundos
para a manutenção do hospital e ajudar, principalmente, os pacientes na recuperação da doença, com
alegria, humor e diversão.
No Hospital säo realizados atendimentos ambulatoriais de segunda-feira à sexta-feira das th00 às
17h00 nas seguintes especialidades: oncologia clínica, ginecologia, mastologia e cirurgia. São oferecidos

gratuitamente quimioterapia, fisioterapia, atendimento psicológico, laboratório anátomo patológico e
citológico, psicologia, serviço social, farmácia, enfermagem, odontologia, exames de mamografia,
ultrassonografia, RX, medicamentos, próteses mamárias, fraldas geriátricas, perucas, etc.
A Fundação SOBECCan tem suas atividades e demonstrativos contábeis analisadas regularmente
pelos Conselhos Curador e Consultivo, além de passar por auditorias anuais realizadas por organizaçäo
externa. Seus demonstrativos contábeis e financeiros säo devidamente publicados em jornal de circulação
na cidade de Ribeiräo Preto.
Apresenta aproximadamente 9 mil usuários cadastrados, tendo capacidade para atender cerca de
' ') pacientes
por mês no hospital sitiado na Rua Otávio Martins Braga, 50 - Residencial Flórida. Como
público alvo para o tratamento oncológico encontram-se homens e mulheres das Ribeiräo Preto e regiäo
que procuram o Hospital de forma espontânea ou por meio de encaminhamento médico, onde é feita uma
avaliação sócio econômica e das demais vulnerabilidades sociais do paciente.
O câncer, na atualidade, tornou-se um problema de saúde pública. Tanto as taxas de incidência,
quanto as de mortalidade vêm aumentando progressivamente em nosso país. Segundo o INCA - lnstituto
Nacional e Câncer em 2018 espera-se 59,700 novos casos de câncer de Mama, entre os cânceres, o de

mamaéomaiscomumeoquemaislevapacientesaóbito,porémoCâncerdeMamaéapenasumentre
muitos e por esse motivo o Hospital engloba alguns Projetos de caráter preventivo tais como: Vida Feliz e
Jovens Antenados que complementam a sua atuação, proporcionando desta forma, no que diz respeito ao
câncer, informação, prevençäo, diagnóstico rápido, tratamento multidisciplinar especializado e humanizado.
O diagnóstico precoce, por sua vez, ainda é a maior arma para diminuiçäo da mortalidade por essa doença,

impactando na diminuição dos custos. Nos países desenvolvidos isso vem acontecendo, graças ao
incentivo e investimento em programas de rastreamento populacional através da mamografia, associada
ao exame clínico das mamas, que comprovadamente diminuem em pelo menos 30% as taxas de
mortalidade.
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2.2.

nalidade Estatutá riaz 2.2. Fina lidade Estatutá ria:
Art. 20- A Fundação SOBECCan tem por objetivo:
a) Promoçäo de atividades e finalidades de relevåncia pública social;
b) Promover a prevençäo, o diagnóstico, e o tratamento do câncer;
Promover, incentivar e colaborar, pelos meios adequados, com instituiçöes públicas e privadas, com institutos
Fi

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

educacionais e com universidades, em programas de pesquisa e/ou ensino nos diversos setores da oncologia;
Promover cursos, simpósios, seminários, conferênclas e estudos visando o ensino e a difusäo dos
conhecimentos pertinentes à Oncologia;
lnstituir bolsas de estudo, estágios e proporcionar auxílio e assistência para realizaçâo de atividades
concernentes à pesquisa e desenvolvimento da oncologia.
Promover atividades culturais e publicaçöes que visem a prevençäo, pesquisa e assistência do câncer.
Prestar serviços na área da assistência e desenvolvimento social.
Planejar programas de proteçäo e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes afetados pelo
câncer ou que tenham seus responsáveis afetados pelo câncer. Estes programas compreendem orientaçäo
e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocaçäo familiar, internação.
Desenvolver em escolas públicas ações educativas de promoçäo à vida e incentivo a hábitos saudáveis para
e adolescente com o intuito de revenir e orientar sobre os diversos tipos de cåncer

da
Período de Execução
Término
lnício

3.1. Título do Projeto: Jovens Antenados

Junho/2019

Junho/202O

3.2. Solicitação:
( ) Prioridade (Liberação Geral de Recursos)
(x) Sensibilização (Liberação Especial)

Autorização para Captação de Recursos Financeiros
3.3. Eixo Temático: Eixo Temático Vl
Prloridade: Artigo 64 Atendimento a açöes educativas de promoção e prevençäo nas escolas
abrangem açöes e/ou atividades de promoção à vida, prevenção de violência e incentivo a
permanência no ambiente escolar junto a crianças e adolescentes nas escolas conveniadas com a
rede pública.
(x) Certificado de

-

3.4. Valor da Proposta (Referente ao Edital):

.¡.

Valor da Proposta (Referente ao saldo sensibilizado):
Valor Total do Serviço para Certificado de Captação:

RS 18.976,2O

2019: R$ 55.471,00
2020: R$ 58.363,72
4. Apresentação do Projeto/At¡v¡dade:

- O HPV é uma infecçáo genital causada pelo vírus H.P.V. (Papiloma vírus humano),
conhecida popularmente como "crista de galo". O condiloma é caracterizado por verrugas ou manchas (brancas
ou escuras) nos órgäos genitais. É contraída por meio do contato direto com a pele ou mucosa infectada (Contato
sexual na maioria dos casos) de uma pessoa infectada, em geral os sintomas são semelhantes, em ambos os
sexos, aparecem verrugas na região genital. Algumas vezes, a lesäo pode se apresentar como manchas no colo
do útero e vagina da mulher, e na uretra do homem. Se a mulher nåo procurar tratamento, dependendo do tipo
de vírus, ela pode desenvolver cåncer do colo do rltero, por isso, este projeto tem como foco principal a
conscientização da prevençäo através da vacinaçåo e também pela prevençäo através do uso de

4.1. Descrição da Realidade
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direcionada

4.2. Justificativa - Disseminar entre os jovens (12 a 17 anos 11 meses e 29
à
prevenção de doenças crônicas, sejam elas da categoria DST ou nåo, como os
a,
próstata, pele, HPV, dentre outros. Esse projeto aborda uma metodologia
to
a qual eles se encontram, pois, o egocentrismo e a crença no tudo posso e nada de ruim vai me acontecer, que
é o "sentimento Onipotente" dos jovens, deixa-os expostos a riscos incalculáveis, que queremos evitar através

da conscientizaçåo, esclarecimentos, informaçöes pertinentes sobre o autoexame, diagnósticos precoces e
prevençäo. Fazê-los pensar sobre. Trazer inquietação. Falarcom uma geraçäo onisciente, mas, que está sendo
vítima de si mesma e das redes sociais, onde há muita informaçäo e pouca conscientizaçåo! Este é sem dúvidas
o maior desafio deste projeto
4.3. Objeto: - Contribuir para garantir direitos básicos a todos, como a saúde, informaçäo e o

conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de
suas capacidades.
5. Obietivos do Proieto/Atividade:
5.1. objetivo Geral: Levar conhecimento sobre o HPV.
5.2. Objetivo(s)Específico(s): Conscientizar sobre o uso de preservativo e relaçöes sexuais seguras.
lncentivar o diálogo sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis com familiares.
6. Público Alvo a ser Abrangido:
- '1. Úéuáriòs - 300 - Adolescentes que
estejam cursando o Ensino Fundamental ll até o Ensino Médio, em
escolas públicas Estaduais e Municipais da cidade de Ribeirão Preto, com idades a partir de doze anos até os
dezessete anos.

6.2. Forma de Acesso dos Usuários: - Bairros da Cidade de Ribeirão Preto onde estejam localizadas escolas
Públicas Estaduais e Municipars.
7. Detalhamento do Projeto/At¡v¡dade

7.1. Metodologia:

-.

A) Contato com a escola;
B) Apresentaçåo do projeto à diretoria / coordenaçåo da escola.
C) Orientaçäo aos docentes quanto ao conteúdo, a metodologia e o agendamento da palestra.
D) Os alunos assistirão ao vídeo cujo objetivo é conscientizar sobre o uso de preservativo e relaçöes sexuais
seguras.

E) Palestra interativa

I roda de conversa ministrada

por membros da comissäo executiva tem por objetivo

incentivar o diálogo sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis com familiares
F) Ao final responderäo um breve questionário, que destaca do flyer, para a mensuraçäo do trabalho, diagnósticos
e resultados.
G) Avaliaçäo / Devolutiva, os docentes avaliarão os jovens quanto aos objetivos do projeto: A participaçåo deles
na palestra, atividades propostas, envolvimento e assimilaçåo do conteúdo. O preenchimento do relatório será
sioiloso

8. Articulação com a Rede
parcerias
com o Sistema de Garantia de Direitos - lnformor como se dd
8.1 - Descrever como são realizadas as
a orticuloçõo com os serviços do rede setorial e tronsversal no Ômbito de otendimento o uionças, adolescentes e
suos fomílios.
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9.Processo de Monitoramento e Avaliação
9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação:
Objetivos Específicos

Conscientizar sobre o
uso de preservativo e
relaçöes sexua¡s
segufas.

lncentivar o diálogo
sobre sexo e doenças
sexualmente
transmissíveis com
familiares

Atividade

lndicadores

Metas

Palestra ra: O palestrante
abordará as principais causas do
HPV e as formas de prevenção,
bem como, reforçará a
importância do diagnóstico
precoce.
O Palestrante abrirá espaço para
que os adolescentes coloquem
suas dúvidas e os levará a uma
reflexäo sobre as consequências
da ausência do preservativo

Diminuir o índice de HPV entre os
JOVenS

Conseguir que os jovens se sintam
seguros para procurar um adulto no
caso de identificarem secreçöes,
erupçöes ou demais sintomas
causados por doenças sexualmente
transmissíveis.

Diminuição nos casos de
HPV e câncer de colo de
útero causado pela evolução
do HPV

Maior procura por jovens
para consultas de rotinas

Meios de Verificação

Periodicidade

Pesquisas que constatem

Mensal

a diminuição dos casos de
HPV e câncer de colo de

útero em adolescentes.

Lista de presença e
formulários preenchidos
pelos participantes

Mensal

9.2. Resultados Esperados: - Com esse trabalho espera-se uma maior conscientizaçäo sobre a importância da prevençäo, vacinação e diagnóstico precoce sobre a

doença.
9.3 Recursos Humanos
9.3.1 Recursos Humanos Envolvidos D¡retamente no Objeto
Cargo

Formação

Função no

Ne de

Vínculo (CLT, Prestador

Projeto

Horas/Mês

Serviços, voluntário)

Remuneração (R$)

Encargos

Férias (RS)

13e salário ou

Sociais (R$)

abono

natalino (R$)
Assistente Social

Serviço Social

Coordenar

120n

R$ 978,00

CLT

-ER

R$ 467,00

1.

Pedagoga

Pedagogia

Executar o projeto

48h

PRESTADOR DE

R$ 550,00

Não se aplica

Náo se aplica

sERVrÇO
Enfermeira
Recepcionista

O ,00

ci-

R$ 4.200,00

aplica

þ*

Enfermagem

Executar o projeto

120h

CLT

R$ 2.650,00

R$ 538,81

Ens. Médio

Dar suporte

880h

CLT

R$ 1.201,00

192,20

f'{'
8,33

R$ 317, 774
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9.3.2 Recursos Humanos ttÃO Envolvidos Diretamente no Objeto
Cargo/Função
APRENDIZ

1

APRENDIZ 2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I

(Mroinia)

AUXILIAR ADMINISTRAÏIVO 2
AUXILIAR DE LABORATORIO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE MANUTENCAO

1

AUXILIAR DE MANUTENCÃO 2
BIOMEDICA

1

BIOMÉDICA - COORDENADORA DO LABORATÓRIO
DENTISTA
ENFERMEIRA

ESTAGÁRh DE BIOMEDICINA
ESTAGIARIO
FARMACEUTICA

Remuneração (RS) de acordo
com a periodicidade

Periodicidade do
serviço

R$ 998,00

Mensal

R$ 964,73

Mensal

R$ 2.000,00

Mensal

R$ 4.200,00

Mensal

R$ 1.795,00

Mensal

R$ 1.970,00

Mensal

R$ 1.251,78

Mensal

R$ 2.s64,60

Mensal

R$ 1.073,33

Mensal

R$ 2.446,63

Mensâl

R$ 2.750,00

Mensal

1.000,00

Mensal

R$ 2.650,00

Mensal

R$ 800,00

Mensal

R$ 300,00

Mensal

R$ 2.183,00

Mensal

R$ 934,00

Mensal

R$ 500,00

4 períodos por mês

uÉorco oNcoLoGrsTA

R$ 500,00

4 períodos por mês

MEDICO RADIOLOGISTA- PRESTADOR DE SERVICO

R$ 750,00

4 períodos por mês

R$ 1.150,00

Mensal

R$ 1.000,00

Mensal

R$ 1.353,33

Mensal

R$ 1.231,82

Mensal

R$ 2.486,64

Mensal

FISIOTERAPIA
rr¡ÉoICO GINECoLoGISTA / MASTOLOGISTA /

PORTEIRO
PSICÓLOGA
RECEPCIONISTA

TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TECNICA DE RADIOLOGISTA

CI

RURGIÃO
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11. Descrição de Experiências Prévias

E.E.P.S.G. Professor Doutor Oscar de Moura Lacerda
Palestra ministrada aos alunos, apresentando o tema "HPV", onde os alunos apresentaram suas dúvidas e também as informações que tinham sobre o
tema.

Rosemeire
Diretora P

-

ues da Silva
RG: 19.266.756-7
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