r-oiha nP

, ?agt.o.l9il.)þ9

FIOSP¡TA¡- DE ËÂNCËR
DË RËBE¡RAO PRETO
fi øy+aartq,rv i g!r& il&i mèvc'-

',$au::"'*
ÿivlane t. S. Cavaltíñt

PLANO DE TRABALHO
EDITAL N" O4l2019 SEMAS/CMDCA-RP

,: r'

rrte de Administraçäo

1. ldentificação do Projeto:
1.1.OSC Proponente: Fundação SOBECCan - Fundação para Pesquisa Prevenção e Assistência do Câncer
Hospital de Câncer de Ribeirão Preto)
1.2. Endereço: Rua Octavio Martins Braga, 50
1.3. Data da ConstituiCão: L7/02/7994
1.4. Telefone: Telefone: 16)3878-9700
1.6. E-mail: secretaria@hcancerderibeirao.org.br
1.5. CNPJ : CN PJ : 02.68 1.523 /OOO[-7 6
1.7. Site: www.ribeiraocontraoca ncer.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 -1804
1.13. E-mail Pessoal
lris Juliane dos Reis de Faria
o Pro
1.14.
sável Técnico
1.16. lnscri
Profissional: não
.15.Ca
Ped

r.17. E-mail:

(

ossui RG: 27.834.302-8

a @ hcancerderibeirão.o

2-
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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 pa'a a construção de um
hospital voltado ao tratamento, pesquisa e prevenção do câncer. A Fundaçäo 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 são 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 Fundaçäo SOBECCan tem suas atividades e demonstrativos contábeis analisadas regularmente
pelos Conselhos Curador e Consultivo, além de passar por auditorias anuais realizadas por organização
externa. Seus demonstrativos contábeis e financeiros säo devidamente publicados em jornal de circulação
na cidade de Ribeirão Preto.
Apresenta aproximadamente 9 mil usuários cadastrados, tendo capacidade para atender cerca de
por mês no hospital siti do na Rua Otávio Martins Braga, 50 - Residencial Flórida. L mo
pacientes
.50
públ coa vo para o tratamento oncológ ico encontram-se homens e mulheres das Ribeirão Preto e reg
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, prevenção, diagnóstico rápido, tratamento multidisciplinar especializado

e

humanizado.

O diagnóstico precoce, por sua vez, ainda é a maior arma paru diminuição 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. Finalidade Estatutária:
Art. 20- A Fundação SOBECCan tem por objetivo:

a)
b)

c)

d)
e)

Promoçåo de atividades e finalidades de relevância pública social;
promover a prevençäo, o diagnóstico, e o tratamento do câncer;

promover, incentivar e colaborar, pelos meios adequados, com instituições públicas e privadas, com
institutos educacionais e com universidades, em programas de pesquisa eiou ensino nos diversos setores
da oncologia;

promover cursos, simpósigs, seminários, conferências

e

estudos visando

o

ensino

ea

difusäo dos

conhecimentos pertinentes à Oncologia;

instituir bolsas de estudo, estágios e proporcionar auxflio e assistência para realizaçäo de atividades
concernentes à pesquisa e desenvolvimento da oncologia.
Ð promover atividades culturais e publicaçöes que visem a prevençäo, pesquisa e assistência do cåncer.
g) prestar serviços na área da assistência e desenvolvimento social.
h) 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 orientaçåo
e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio'äberto, colocação familiar, internaçäo.
l) Desenvolver em escolas públicas açöes educativas de promoçäo à vida e incentivo a hábitos saudáveis
de câncer
e adolescente com o intuito de prevenir e orientar sobre os diversos ti
3. Apresentação da Proposta:
Período de Execução
3.l.Título do Projeto: Vida Feliz
Término
lnício
JUNHO/20L9

JUNHO/2020

3.2.Solicitação:
(x) Prioridade (Liberaçäo Geral de Recursos)
(x) Sensibilizaçâo (Liberaçäo Especial)
(x) Certificado de Autorizaçäo para Captaçäo de Recursos Financeiros

3.3.Eixo Temático: Eixo Temático Vl
Prioridade: Artigo 64 Atendimento a açöes educativas de promoçåo e prevençäo nas escolas abrangem
açöes e/ou atividades de promoçåo à vida, prevenção de violência e incentivo a permanência no ambiente
escolar iunto a crianças e adolescentes nas escolas conveniadas com a rede pública
: 4.000 00
Referente ao Ed
Valor da
Referente ao saldo sensibilizado 19.869,00
¡.5. Valor da Pro
3.6. Valor Total do Serviço para Certificado de Gaptação
2019: Rs 83.206,20
2020: Rs 87,620,4O
Atividade:
ção do
4.1.Descrição da Realidade - A sociedade contemporânea com estilo de vida sedentário, maus hábitos
alimentares, uso precoce e indiscriminado do álcool, tabaco e drogas, leva-nos a preocupaçäo quanto à
necessidade de trabalharmos na prevençäo de doenças crônicas que começam na infância, principalmente o
câncer de pele. Mostramos que a prevençäo do câncer é possfvel e está diretamente ligada a hábitos que
podemos desenvolver desde criança. Segundo dados da FOSP (Fundaçäo Oncocentro de Såo Paulo) 70% dos
tipos de canceres de pele podem ser evitados com cuidados básicos de prevençåo. Estudos apontam algumas
causas como: exposiçäo ao sol em excesso e sem proteçåo, fatores genéticos, alimentaçäo inadequada,
dentre outros. O projeto pretende atuar em escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental l,
o desenvolvimento do cåncer
ntando fatores de risco

-
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- O câncer de pele, ao contrário dos outros cânceres que ocorrem
casos em pessoas acima de 70 anos, é comum também entre os 20 e 35 anos e afeta também
crianças e adolescentes. A grande maioria de suas vítimas é caucasiana (brancas), sendo mais
comum em países tropicais como o Brasil, África do Sul e Austrália. O número de diagnósticos de
melanomas vem aumentando nos últimos 40 anos. O que mais preocupa é que estäo se descobrindo
a doença casualmente, em simples consultas dermatológicas para avaliação de manchas no corpo.
Sendo assim, a Fundaçäo SOBECCan viu a necessidade de criar um projeto pedagógico com caráter
preventivo a fim de informar e instruir as crianças sobre as formas de prevenção do câncer de pele,
métodos estes que se adotados desde cedo podem diminuir significativamente a incidência da

4.2. Justificativa

doença.

4.3. Objeto: - O agendamento com a Coordenaçäo / Direçäo das escolas públicas municipais e
estaduais para apresentação do Projeto Vida Feliz será o início do trabalho. Após a aceitação das
escolas, daremos as orientaçöes quanto à metodologia do projeto aos docentes envolvidos, Palestra
diveftida e breve, com apoio visual de vídeos e slides, ministrada pela comissão executiva para os
alunos. Distribuição dos livros de leitura e de atividades "Diogo e Olívia" pelos professores aos
alunos, leitura em sala, discussäo sobre o tema, e reescrita da estória, são os passos seguintes
ntro do cronograma acertados com a coordenaçäo/direção em seu planejamento. Os alunos levam
o livro de atividades e o relatório para casa, onde será feito leitura, reflexäo e atividades em família.
O responsável pela criança responde o relatório. No dia seguinte em sala de aula, para finalizar,
farão um livrinho da reescrita do livro, criando o terceiro personagem que chega para ensinar algo
novo/saudável para Diogo e Olívia, Como forma de avaliação, serão preenchidos dois relatórios: um
pelo docente (anexo 1) e outro pelos pais/familiares dos alunos (anexo 2). Essa devolutiva/avaliaçäo
mostrará se o objetivo do projeto foi alcançado, se os alunos assimilaram um pouco mais sobre
hábitos saudáveis e prevenção de doenças, os erros e acertos do projeto, assim como os pontos a
serem melhorados. Os questionários dos anexos 1 e 2 serão utilizados para o preenchimento do
anexo 3(relatório geral), este será atualizado semanalmente online e ficará à disposiçäo para
consultas. Teremos ainda, a apresentação de uma peça teatral sobre o tema (exibida no período da
noite ou no final de semana), uma por trimestre, com entrada franca, para que os envolvidos no
projeto possam assistir, alunos e seus familiares, professores, patrocinadores e demais envolvidos
no

eto/Atividade:
5.1. objetivo Geral: Conscientizar as crianças de que a prevenção é possível e está ligada a hábitos
ue podemos desenvolver desde criança, como o uso do protetor solar, diminuindo significativamente
.¡ sofrimento causado pelo câncer.
Apontar ainda fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas graves, refletindo e
promovendo atividades que estimulem o desenvolvimento de hábitos saudáveis, numa didática que
trabalhará os conteúdos de diferentes formas, resultando em crianças e mais tarde jovens com
hábitos saudáveis e conscientes de que a prevenção é sempre o melhor caminho para viver feliz e
com saúde.
5.2. Objetivo(s) Específico(s): A) Conscientizar sobre a imporlância da prevenção e uso de protetor
solar; B) Fazer das crianças agentes multiplicadores; C) Envolver professores e colaboradores no
processo
etivos do
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6. Público Alvo a ser Abrangido:

6.1. Usuários - 300 Crianças entre 6 a 9 anos de idade, matriculadas em escolas públicas Municipais e
Estaduais de Ribeirão Preto.
6.2. Forma de Acesso dos Usuários: - Para participor do desenvolvimento do projeto os criançøs deverõo estar
matriculodas e estar frequentando escolos públicas Municipais e Estoduois, e terem idodes entre 6 a 9 onos.
7. Detalhamento do Projeto/At¡vidade

7.1. Metodologia: - As crianças pariicipam do projeto lendo a estória, fazendo o reconto com a inserçäo de um
novo personagem e asslsflndo a palestra e a peça teatral.
Os educadores envolvidos participam contando a estória, entregando o livro de atividades e respondendo ao
questionário dando suas opiniöes sobre o desenvolvimento do projeto e apresentando sugestões para a
melhoria do mesmo.

As famílias participam respondendo ao questionário que será enviado para a casa, e interagindo com seus
filhos sobre como foi para eles terem participado do projeto.
com a Rede
8.1 - Descrever como são realizadas as parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos - Frequência nas
reuniões no Conselho Municipol da Crionça e do Adolescente do Município de Ribeirõo Preto, recebemos e
reolizomos encominhamentos pora a rede pública de saúde.

(161 3878.9700
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9.Processo de Monitoramento e Avaliação
9.1. Processo de Monitoramento e Avaliação:

Envolver professores e
colaboradores que
participaram do projeto no
processo de conscientização.

lndicadores

Metas

Atividade

Objetivos Específicos
Levar informação sobre as
formas de prevenção e a
importância do uso de
protetor solar para as crianças
que oarticiparam do proieto.
lncentivar as crianças que
participaram do projeto das a
conversarem com seus pars
sobre o que aprenderam.

Contação da história de forma lúdica

Levar informaçáo sobre as formas de
prevenção para pelo menos 60% das crianças

Participaçáo das crianças referente
ao conteúdo apresentado.

Devolutiva dos formulários preenchidos pelos
familiares

60% de devolução dos formulários

Participaçáo de 100% dos professores na
aplicação da atividade

Devolutiva de 60% da atividade de
criaçáo do 30 personagem

Após a contação de história é feito uma
roda de conversa onde as crianças
expõem o que entenderam.
Reescrita, confecção de um livrinho novo.
Criação de um novo personagem para
somar informações e prevenções e novas
aventuras aos 2 personagens da história

preenchidos

Meios de Verificação
Lista de Presença das crianças.

Periodicidade
Mensal

Mensal
Comparação da lista de presença
com formulários

Mensal
Apresentação dos trabalhos
executados

9.2. Resultados Esperados: - Aumento da procura para a real¡zação de exames prevent¡vos da doença, afim de diminuir e controlar o surgimento de novos casos de câncer ou
aincla detectar em estágio inicial.
9.3 Recursos Humanos
9.3.1 Recursos Humanos Envolvidos Diretamente no Ob¡eto
Cargo

Assistente Social

Formação

Serviço Social

Função no

Ne de

Vínculo (CLT, Prestador

Projeto

Horas/Mês

Serviços, voluntário)

Coordenar

120h

CLT

Remuneração (RS)

Férias (RS)

Encargos

13e salário ou

abono
natalino (R$)

Sociais (RS)
R$ 978,00

R$ 467,00

R$ 350,00

Não se aplica

Não se aplica

R$ 4.200,00

Pedagoga

Pedagogia

Executar o projeto

48h

PRESTADOR DE

R$ 550,00

se aplica

sERV|çO
Enfermeira
Recepcionista

Enfermagem

Executar o projeto

120h

CLT

R$ 1.590,00

R$ 538,81

Ens. Médio

Dar suporte

880h

CLT

R$ 720,00

1e2,29

R$ 238,33
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9.3.2 Recursos Humanos NÃO Envolvidos Diretamente no Objeto
Remuneração (RS) de acordo
Cargo/Função
APRENDIZ

1

APRENDIZ 2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

(virqinia)

Periodicidade do

com a periodicidade

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$ 2.564,60

Mensal

R$ 1.073,33

Mensal

R$ 2.446,63

Mensal

R$ 2-750,00

Mensal

R$ 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

ruÉolco crNEcolocrsrA / MASToLocrsrA / ctRuncÁo

R$ 500,00

4 períodos por mês

uÉorco oNcoloctsrA
nÉorco RADroloctsrA - pRESTADoR

R$ 500,00

4 períodos por mês

R$ 750,00

4 periodos por mês

R$ 1.150,00

Mensal

R$ 1.000,00

Mensal

R$ 1.353,33

Mensal

TECNICA DF ENFERMAGEM

R$ 1.231,82

Mensal

rÉcucR

R$ 2.486,64

Mensal

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE MANUTENCAO

1

AUXILIAR DE MANUTENCÃO 2
BIOMEDICA

1

BroMÉDrcA - cooRDENADoRA Do LABoRATóRþ
DENTISTA
ENFERMEIRA

ESTAGIÁRA DE BIOMEDICINA
ESTAGIARIO

FARMACÊUÏCA
FISIOTERAPIA

PORTËIRO
PSICÓLOGA
RECEPCIONISTA

DE

RADroLoclsrA

DE sERVtÇo
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11. Descrição de Experiências Prévias
E.E.P.G. Deputado Orlando Jurca

Nesta escola trabalhamos o projeto através de palestras, onde as crianças interagiram apontando exemplos de como usar o protetor solar e também fazendo perguntas

sobre sua importância. Algumas mostraram-se bastante interessadas, pois relataram que não conheciam e nem sabiam pra que servia.

Rosemei

Marques da Silva
- RG: 19.266.756-7
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