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O HOSPITAL

de amor

Henrique Prata
Presidente
Hospital de Amor

Tenho a honra de dividir com você nosso relatório de atividades referentes ao
ano de 2018. Um importante passo dado pelo Hospital de Amor, uma vez que
valorizamos a transparência em nossa prestação de contas.
O presente material traz um breve relato sobre a atuação do hospital e suas
diversas unidades, dos institutos de prevenção espalhados pelo Brasil, de
nossa área de ensino e pesquisa, do Hospital São Judas Tadeu, (hospital amigo
do idoso) e de nossa unidade infantojuvenil. Mostramos o trabalho realizado
pelo Instituto Sociocultural, que desenvolve projetos por meio da Lei de
Incentivo à Cultura, voltados à humanização na saúde.
Nesta prestação de contas, trazemos um resumo do balanço ﬁscal de 2018 e
as doações incentivadas por meio das Leis do Idoso, Pronon, Pronas e Criança
e Adolescente.
Veja também a atuação do voluntariado, as iniciativas de recursos humanos,
certiﬁcações de qualidade, formas de doar e hospital na mídia.
Sabemos que nossa missão é oferecer um tratamento de qualidade, sem
nenhum custo para o paciente. Cumprimos essa missão diariamente, pois
contamos com você. Obrigado por fazer parte deste projeto que salva vidas.
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DESTAQUES 2018

PESQUISA

Com pouco mais de 10 anos de
atividades destinadas à Pesquisa
em Oncologia, o Instituto de Ensino
e Pesquisa já se destaca no cenário
nacional e internacional por sua
produção e contribuição cientíﬁca. Com
uma média anual que gira em torno de
160 publicações cientíﬁcas em revistas
renomadas em todo o mundo, o IEP
colocou, em 2018, o Hospital de Amor
na liderança do Ranking Scimago entre
as instituições que realizam pesquisas na
área da Saúde em toda a América Latina.
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PROJETO CONEXÃO
AZUL ROSA

O projeto é uma parceria com o objetivo
de transportar mulheres diagnosticadas
com câncer de mama em nossas
iniciativas de prevenção para o
tratamento em um centro de referência
parceiro ou em uma de nossas unidades.

LAR DE AMOR

A
casa
de
apoio
tem
32
apartamentos e uma estrutura capaz
de garantir todo o conforto para os
hóspedes. Além dos dormitórios,
os pacientes do Hospital de Amor
Infantojuvenil contam com alimentação,
atividades
escolares,
suporte
psicossocial, entre outros benefícios.
A novidade é que, além das mães ou pais,
o espaço recebe outros membros
da família. Outro diferencial são
as alas projetadas especialmente
para populações indígenas: há
redes e coberturas laterais feitas
com palha para simular ocas.

JOINT COMMISSION
INTERNATIONAL

Hospital de Amor acaba de aderir
ao processo de educação para
acreditação pela metodologia da
Joint Commission International (JCI),
com reuniões sendo realizadas com
o Consórcio Brasileiro de Acreditação
(CBA), parceiro da JCI no Brasil.

DESTAQUES 2018

VÍDEO DE MUDANÇA
DE NOME

No vídeo, produzido pela agência
WMcCann, o hospital apresenta a
história de Nina, uma menininha que
precisou enfrentar todas as etapas do
tratamento de câncer, com internações
e medicamentos, de forma muito
valente. Ele mostra como o carinho e
o apoio a quem descobre uma doença
como o câncer podem ser importantes
aliados no tratamento. A mensagem
é de que o amor supera o medo, e
que um atendimento atencioso e
carinhoso pode, sim, fazer a diferença
na vida de um paciente de câncer.

BIOBANCO

O Centro de Pesquisa em Oncologia
Molecular do hospital possui laboratórios
de genética molecular, biologia celular
e molecular, além de um biotério e um
biobanco, que atualmente possui mais
de 240 mil amostras e é considerado
um dos maiores da América Latina.

BAILE DE DEBUTANTES

O Baile de Debutantes - do projeto
social Fadas Madrinhas, que acontece
há mais de 20 anos, teve sua quarta
edição
produzida
exclusivamente
para pacientes em tratamento no
Hospital de Amor - e reuniu grandes
atrações artísticas e personalidades
para uma programação destinada
a adolescentes com idade entre 14
e 16 anos, que sonham debutar em
uma grande festa. O projeto é uma
produção independente, de iniciativa
privada e sem ﬁns lucrativos, da
empresária e voluntária Lili Marty Caron.

FORMATURA DA
CLASSE HOSPITALAR

Para que as crianças e os adolescentes
não percam o ano letivo enquanto fazem
tratamento na instituição, o Hospital
de Amor possui uma classe hospitalar,
credenciada junto à Secretaria Estadual
de Educação. As aulas acontecem de
segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30,
e funcionam como em uma escola
comum: provas, notas e tarefas são
repassadas para uma planilha individual
de cada aluno e depois para os colégios
nos quais eles estão matriculados.
Após a conclusão das aulas, os
alunos participam da formatura,
uma emocionante atividade que
envolve todo o hospital infantojuvenil.

5

DESTAQUES 2018
NOVOS INSTITUTOS DE
PREVENÇÃO NO AMAPÁ
E ACRE

A prevenção do Hospital de Amor
encerrou o ano de 2018 com duas
grandes conquistas: a inauguração
nos estados do Acre (Rio Branco) e do
Amapá (Macapá). Ambos os projetos
realizam exames preventivos de
mama e Papanicolaou, além de contar
com unidades móveis, que viajam
para os municípios desses estados
e realizam o diagnóstico precoce
do câncer, em mulheres nas faixas
etárias indicadas, 100% gratuito.
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OFICINA ORTOPÉDICA

PÓS-GRADUAÇÃO

O Hospital de Amor obteve uma grande
conquista no mês de Setembro de
2018 no âmbito do projeto Pronas: a
inauguração de sua Oﬁcina Ortopédica.
Com o objetivo de confeccionar
e reparar órteses e próteses para
pacientes amputados em decorrência
do câncer, o hospital passa a ser o
primeiro e único centro oncológico
do país a ter um núcleo especíﬁco
dedicado a esse trabalho. De acordo
com dados da entidade, em média,
o hospital conta com uma cirurgia
de amputação por semana devido a
sequelas ocasionadas pelo câncer.

O Instituto de Ensino e Pesquisa possui
o Programa de Pós-Graduação em
Oncologia
nas modalidades: Lato
Sensu (Especialização) e Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado) – com conceito
5 pela CAPES – que é o conceito máximo.

MEUS FILHOS,
MEU TRABALHO

Qual a criança que não sonha em
conhecer o local de trabalho dos pais?
Pensando nisso, o Núcleo de Educação
em Câncer do hospital promove todos
os anos “Meus Filhos, Meu Trabalho”.
O evento, que visa valorizar ainda
mais a humanização do trabalho
desenvolvido pela instituição, busca
gerar uma interação dos ﬁlhos dos
colaboradores com o ambiente de
trabalho de seus pais, sensibilizando-os
sobre a importância da atuação deles
dentro do hospital e também sobre a
qualidade de vida e promoção de saúde.

Dra. Scylla

CONSELHO

Fundadora e Conselheira Emérita
Hospital de Amor

CONSELHO CONSULTIVO

Henrique Duarte Prata - Presidente
Dra. Scylla Duarte Prata – Conselheira Emérita
Daniel Bampa Netto – Secretário

CONSELHO DE CURADORES

Henrique Duarte Prata - Presidente
Dra. Scylla Duarte Prata – Conselheira Emérita
Hélio Rubens Pereira Navarro – Membro
Zaiden Geraige Neto - Membro
Rosa Maria Pires de Oliveira - Representante dos Funcionários
Dom Milton Kenan Junior – Bispo Diocesano
Padre Gualdi - Representante da Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Padre Deusmar Jesus da Silva - Representante da Paróquia do Divino Espírito
Santo
Enio Melo Rodrigues - Representante do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande
Roberto Arutim - Representante da Associação Comercial e Industrial de
Barretos

DIRETORIA

Henrique Duarte Prata - Presidente
Regina Maura Nogueira Paschoal - Diretora Executiva
Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Castro - Diretor Clínico
Dra. Cristina Prata Amêndola - Diretora Médica
Dr. Edmundo Carvalho Mauad - Diretor Técnico
Dr. Henrique Moraes Prata - Diretor de Responsabilidade Social
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O NOVO NOME

O nome Hospital de Câncer de Barretos não expressava com exatidão a ﬁlosoﬁa da
instituição, que sempre foi pautada pela humanização e dedicação aos seus pacientes.
Assim, depois de alguns estudos, chegou-se a esse novo conceito, que destaca o “amor”
no lugar do “câncer”. Além disso, o hospital já era chamado informalmente de “Hospital
de Amor” por seus pacientes, proﬁssionais e parceiros. Fato que consolidou ainda mais o
reposicionamento da marca.
Outro fator que foi considerado na transição está relacionado à possibilidade de
identiﬁcar as várias unidades da instituição espalhadas pelo Brasil apenas com o nome da
cidade ou região onde estão localizadas. Anteriormente, uma unidade situada em Jales
(SP), por exemplo, recebia a identiﬁcação de “Hospital de Câncer de Barretos – Unidade
Jales”, o que gerava uma nomenclatura extensa e podia causar um equívoco quanto à
localização. Com a atualização do nome, essa unidade passou a se chamar “Hospital de
Amor Jales”. O mesmo se aplica a todas as outras ﬁliais ligadas ao Hospital de Amor.
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NOSSOS NÚMEROS
A INSTITUIÇÃO FECHOU O ANO DE 2018 COM:

948.842 atendimentos
realizados

23.732 internações
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192.215
pacientes
atendidos

pacientes vindos de 2.167 municípios
de todos os estados do país:
um recorde de cobertura.

102.258
quimioterapias

11.378 novos casos de câncer
entre homens, mulheres e
crianças.

9.500 refeições servidas/dia

O hospital possui unidades espalhadas pelo país, estando elas
localizadas em: Barretos (SP), Jales (SP), Fernandópolis (SP), Campinas
(SP), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS), Nova Andradina (MS),
Ji-Paraná (RO),Lagarto (SE),Juazeiro (BA),Amapá (AP)eRio Branco (AC).
Além disso, há um projeto em andamento na cidade de Palmas (TO).
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NOSSOS PRINCÍPIOS

12

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

Promover Saúde por meio de
Atendimento Médico Hospitalar
qualiﬁcado em Oncologia, de forma
humanizada, em âmbito nacional,
para pacientes do Sistema Único
de Saúde, apoiado em Programas
de Prevenção, Ensino e Pesquisa.

Ser reconhecido em nível nacional
e internacional pela Excelência na
Prestação de Serviços, com ênfase
na Humanização ao paciente
do Sistema Único de Saúde em
Prevenção, Diagnóstico, Tratamento,
Ensino e Pesquisa em Oncologia. O
Hospital está comprometido com
a expansão e ações padronizadas
apoiadas em Gestão da Qualidade
no atendimento em território
nacional, gerando Novas Políticas
e
Diretrizes
em
Oncologia.

NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES

Amor
Excelência nos serviços prestados
Humanização
Honestidade
Humildade
Ética
Respeito
Comprometimento
Trabalho em Equipe
Gratidão aos Doadores
Responsabilidade Social

GESTÃO DE PESSOAS

O Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital de Amor é
pautado na seguinte ﬁlosoﬁa do Presidente da instituição: tratar
cada pacientequechega aténós como sefosseumfamiliar.Seguindoeste
princípio, o departamento possui diversos programas de treinamento,
motivação e premiação para o colaborador. Conheça alguns deles:

380 médicos

mais de 3.800 funcionários
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GESTÃO DE PESSOAS
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10 ANOS DE CASA

CAFÉ DA TARDE COM O PRESIDENTE

Os colaboradores que completam 10 anos de casa
são convidados a desfrutar de um jantar de premiação
no ﬁnal do ano, com a presença de toda a diretoria, e
são presenteados com uma gratiﬁcação ﬁnanceira.

Colaboradores com mais de seis meses na instituição
são convidados para uma tarde de bate-papo, troca de
experiência e sugestões com o Presidente do Hospital,
que faz uma abertura e reforça a importância de
cada colaborador para a continuidade da ﬁlosoﬁa da
instituição. Ao longo do encontro cada um dos convidados
se apresenta e conta sua trajetória pessoal e proﬁssional.

GESTÃO DE PESSOAS

AURORA

PAULO PRATA

CUIDANDO DE QUEM CUIDA

O prêmio Dona Aurora é destinado
ao colaborador com mais tempo na
instituição. Ele também acontece
no ﬁnal do ano, durante o jantar de
premiação. O colaborador é presenteado
com uma gratiﬁcação ﬁnanceira.

O prêmio Paulo Prata é destinado
aos médicos com mais tempo na
instituição. A premiação é realizada
na festa de ﬁnal do ano e o médico é
presenteado com uma medalha de
ouro e uma gratiﬁcação ﬁnanceira.

Evento direcionado para todos os
colaboradores,
com
objetivo
de
trazer um palestrante para falar
sobre autocuidado e proporcionar
momentos de reﬂexão e integração.
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DIVERSIDADE SOCIAL

O QUE SIGNIFICA TER UM COMITÊ DA DIVERSIDADE
NO LOCAL DO SEU TRABALHO?
O Hospital de Amor conquistou o Selo da Diversidade Social
do Governo do Estado de São Paulo. O objetivo da iniciativa é
destacar organizações públicas, privadas e da sociedade civil
que desenvolvam ou se comprometam a criar programas,
projetos e ações de promoção e valorização da diversidade
em seus ambientes de trabalho e em suas áreas de atuação,
incorporando em suas políticas de recursos humanos
questões étnico-raciais, de gênero, da idade, da deﬁciência
e orientação sexual.
Um exemplo de ação realizada com grande repercussão
foi a oﬁcina de sensibilização, que simulava situações
relacionadas às diﬁculdades enfrentadas por estas pessoas,
na intenção de destacar boas práticas institucionais, para
garantir a igualdade de direitos e de cidadania.
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"O Comitê representa a diversidade e a efetivação do
direito à diferença, todos somos diferentes, de origens
e experiências diferentes, por isso, precisamos de plena
condição para o desenvolvimento de nossas habilidades; O
trabalho com a diversidade garante que valorize e utilize um
potencial oriundo das diferenças positivas do nosso capital
intelectual. Um ambiente pautado na diversidade estimula
a produtividade e favorece a elaboração de novos projetos!”
Nelson Assis Jr.
Colaborador do hospital e membro
da Comissão da Diversidade

ODS

Seguindo a nova agenda de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), que devem ser implementados por todos os países do
mundo até 2030, o Hospital de Amor já implantou quatro destes
objetivos.
Saúde e Bem-Estar
Educação de Qualidade
Redução das Desigualdades
Parcerias e Meios de Implementação
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HOSPITAL
INFANTOJUVENIL
O
Hospital
de
Amor
Infantojuvenil
é
centro
especializado,
tematizado,
com
equipamentos
de
última geração e equipe multiproﬁssional altamente qualiﬁcada.
Na busca da humanização e qualidade de vida, a unidade
também oferece classe hospitalar e todo um complexo de
entretenimento com atividades sóciorecreativas. Conta com a ala
ambulatorial, salas de infusão separadas por faixa etária, centros
de reabilitação e quimioterapia, laboratório de emergência,
serviços
de
apoio
e
pronto
atendimento
24
horas, 30 leitos de internação, 2 salas cirúrgicas
e 6 leitos de UTI.
Oferece ainda, ensino fundamental para alunos impossibilitados
de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que
implique em internação hospitalar. Temos como parceiro na
implantação do projeto educacional a Secretaria Estadual de
Educação, que disponibiliza três professoras credenciadas para
lecionar para até 50 pacientes com idades entre 7 a 14 anos.
No ano de 2012, o Hospital de Amor InfantoJuvenil
ﬁrmou
parceria
com
o
St.
Jude
Children’s
Research Hospital (Memphis – EUA) com o objetivo de intercâmbio
cientiﬁco e acadêmico, visando implantar os mesmos protocolos
clínicos aplicados por essa instituição, com a pretensão de
igualarmos aos excepcionais índices de cura no
tratamento do câncer infantil, chegando a atingir
a taxa de 90% (para alguns tumores pediátricos). No ano de 2018
houve 3.927 pacientes, gerando um total de 61.867 atendimentos.
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EM 2018 TIVEMOS:

3.927 pacientes

61.867 atendimentos.
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HOSPITAL
INFANTOJUVENIL
e

Região Centro-Oeste
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HOSPITAL
INFANTOJUVENIL
de 2000 a 2017
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HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU

CUIDADOS PALIATIVOS E UMA DOSE DE AMOR AOS IDOSOS

Os cuidados paliativos são uma abordagem médica multidisciplinar e objetivam melhorar a
qualidade de vida do paciente e de seus familiares, realizando a prevenção e o alívio do sofrimento.
Para efetivá-los, é necessária a identiﬁcação precoce da dor, assim como suas avaliações e
tratamentos impecáveis, além de abordar outros problemas físicos, psicológicos e espirituais.

22

23

HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU
DADOS DE 2018:

Atendimentos ambulatoriais:
Total de 4.259. Com média
de 354 atendimentos
mensais.
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Atendimentos no CIAP :
Total de 1.723. Com média
de 143 atendimentos
mensais.

Atendimentos
na visita domiciliar:
Total de 1.004. Com média
de 83 atendimentos
mensais.

Pacientes internados: 1.564.
Com média mensal de 130
pacientes internados.

HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU
ATIVIDADES SOCIORRECREATIVAS DO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU
CAMINHADA LADO A LADO COM O IDOSO: Realizada anualmente
no mês de outubro, no sábado mais próximo ao Dia Internacional do
Idoso. É um compromisso com os pacientes e toda a população idosa,
com o intuito de alertar sobre as necessidades dessa população de se
manter ativa. “Lado a lado com o idoso” foi sugerido, pois estar ao lado
é auxiliar, respeitar a autonomia e independência e estimular a troca de
experiência entre pessoas da mesma faixa etária.
FESTIVAL CUIDAR: Envolve alunos das escolas estaduais com o objetivo
de conscientizar a todos sobre o conceito e os objetivos dos cuidados
paliativos. As apresentações de dança, teatro e música são feitas para
nossos pacientes idosos, equipe do hospital e população em geral.
GINCANA: Tem como objetivo conscientizar alunos de escolas estaduais
sobre limitações, diﬁculdades físicas e sensoriais dos idosos através de
provas, que visam melhora da qualidade de vida e acessibilidade.
PASSEIO AO PARQUE DO PEÃO DE BOIADEIRO DE BARRETOS: Esta
atividade é realizada no mês de Agosto. Para este passeio, convidamos
os pacientes Idosos cujo desejo é conhecer o local da maior festa de
Peão de Boiadeiro da América Latina. O objetivo desta atividade, além
de realizar este desejo, são proporcionar a melhora da qualidade de vida
com a saída do ambiente hospitalar, sabendo que a restrição causada
pela internação pode desenvolver situações de estresse e ansiedade.
Os pacientes independentes são transportados em ônibus e os
dependentes, em ambulância.

CAMINHADA LADO A LADO COM O IDOSO
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HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU
ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU

PASSEIO AO PESQUEIRO: Esta atividade proporciona momentos
de descontração, socialização e interação e, consequentemente,
a melhora da qualidade de vida dos pacientes e cuidadores, que se
descontraem com a pesca.
OFICINA DA BELEZA: Técnicas de automaquiagem são passadas
para as pacientes, que passam a se sentir ativas, valorizadas e com
uma melhor autoestima. Ao ﬁnal, são entregues kits de beleza a
todas participantes.
GRUPO PROTEGE: Oferece suporte e acolhimento emocional para
os acompanhantes dos pacientes idosos internados no Hospital
São Judas Tadeu. Diversas atividades são realizadas. Celebram junto
à equipe datas comemorativas como: carnaval, páscoa, dia das
mães, aniversários dos pacientes, festa junina, dia dos pais e natal.
São realizados cafés da manhã e da tarde com lanches, atividades
musicais, apresentações de corais, teatro e dança. Eventos que
visam a integração, o melhor entendimento do momento idadedoença e, consequentemente, a melhora da qualidade de vida.
GRUPO PROTEGE
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HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU

BRINQUEDOTECA
Hoje, a entrada de crianças é permitida
com intuito de proporcionar segurança,
suporte e acolhimento através de
abordagens terapêuticas adequadas.

BIBLIOTERAPIA
A leitura consegue levar o indivíduo
para mundos desconhecidos ou para
uma realidade semelhante à sua, faz
sonhar, “viajar”, esquecer os problemas,
medos e incertezas; alivia as tensões da
rotina hospitalar e auxilia na mudança
de comportamento. Hoje, há uma
biblioteca itinerante, com o intuito
de proporcionar uma internação mais
humanizada.
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HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU
MUSICOTERAPIA
A sala de musicoterapia é um ambiente
com paredes claras, luminosidade,
instrumentos musicais e mesa lira.
Esse ambiente é ideal para sessões de
musicoterapia, ou seja, terapia com
música. Essa técnica está no Brasil há
mais de 30 anos e utiliza sons, música e
movimento como forma de tratamento
de diversas patologias. Chocalhos,
tambores, pandeiros, violões, ﬂautas,
canto, músicas, composições, palmas,
e outros “sons” feitos com o próprio
corpo. Esses instrumentos são
utilizados como forma de expressão,
por isso, é analisado o comportamento
corporal e a maneira como a pessoa
constrói e cria sonoridades.
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HOSPITAL
SÃO JUDAS TADEU
CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO

SELO HOSPITAL AMIGO DO IDOSO

No ano de 2017, o Hospital São Judas Tadeu
foi contemplado pelo Conselho Estadual do
Idoso (CEI) com a aprovação de um projeto para
melhorar e facilitar as ações de orientações aos
pacientes e acompanhantes do hospital por meio
de vídeos com todas as orientações necessárias
para que o paciente consiga dar continuidade
aos cuidados quando for para o seu domicílio:
o projeto intitulado “Comunicação Audiovisual
para cuidadores de pacientes idosos com câncer”.

É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo, que tem como objetivo incentivar
e apoiar a qualiﬁcação geronto-geriátrica dos
hospitais como referência assistencial que inclui,
valoriza e preserva a autonomia e independência
dos idosos.
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ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO

Décadas após a sua inauguração, e já consolidado por sua excelência nas áreas
assistenciais e de prevenção oncológica, o Hospital de Amor decidiu se dedicar também
à pesquisa de ponta na área e dá início, em 2008, às atividades do Instituto de Ensino
e Pesquisa (IEP), que atualmente se divide e funciona em três frentes: Ensino, Pesquisa
e Extensão, interligadas e, muitas vezes, interdependentes. Suas atividades buscam
incessantemente o desenvolvimento tecnológico e a inovação, visando, como resultado
ﬁnal, o melhor atendimento ao paciente oncológico.
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ENSINO
Na frente de Ensino, o IEP conta com o Programa de Pós-Graduação em Oncologia nas
modalidades: Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Acadêmico) e, recentemente,
Stricto Sensu (Mestrado Proﬁssional) - com conceito 5 pela CAPES. Até o momento, mais de
100 bancas de defesas, entre mestrado e doutorado acadêmicos, já foram realizadas.
Atualmente, a Pós-Graduação trabalha com seguintes linhas de pesquisa: Cuidados
Paliativos e Qualidade de Vida; Epidemiologia e Prevenção em Câncer; Oncologia
Clínica e Cirúrgica; e Oncologia e Patologia Molecular. Já o Mestrado Proﬁssional está
estruturado em cinco linhas de pesquisa: Redes em Saúde: Criação, Disseminação e
Integração; Informática e Tecnologia; Políticas em Saúde Assistencial; Prevenção e
Políticas de Promoção a Saúde; Reabilitação, Qualidade de Vida e Medicina Integrativa.
As Residências Médica e Multiproﬁssional também são modalidades de PósGraduação oferecidas pela instituição sob a forma de curso de especialização, onde
os residentes realizam atividades práticas e teóricos sob a orientação de proﬁssionais
que são referências. Aos que ainda estão em processo de formação proﬁssional, o
IEP oferece a possibilidade da Visita Observacional, um módulo de aprendizagem
onde o proﬁssional da saúde em formação acompanha as rotinas de trabalho de
um preceptor. O intuito é aprimorar seus conhecimentos a partir da vivência em campo.

EM 2018, A INSTITUIÇÃO RECEBEU:

cerca de 250 residentes
32

3.500 visitantes observacionais

PESQUISA
1º LUGAR NA AMÉRICA LATINA
Com pouco mais de 10 anos de atividades destinadas à
Pesquisa em Oncologia, o Instituto de Ensino e Pesquisa
(IEP) já se destaca no cenário nacional e internacional por
sua produção e contribuição cientíﬁca e tecnológica. Com
uma média anual que gira em torno de 160 publicações
cientíﬁcas em revistas renomadas em todo o mundo,
o IEP colocou, em 2018, o Hospital de Amor na liderança
do Ranking Scimago entre as instituições que realizam
pesquisas na área da Saúde em toda a América Latina.
O IEP mantém, fundamentalmente, a sintonia com as atividades
desenvolvidas nos departamentos clínicos do hospital e
compõe os alicerces para o desenvolvimento da medicina de
futuro (a chamada medicina personalizada) em oncologia.
A atual infraestrutura, que inclui o Centro de Pesquisa em
Oncologia Molecular (CPOM), possui laboratórios de genética
molecular e biologia celular, além de um biotério e um
biobanco, que atualmente possui mais de 240 mil amostras
e é considerado um dos maiores da América Latina.
O CPOM tem como objetivo a geração de conhecimento para
a aplicação da Oncologia Molecular no controle e tratamento
do câncer, além de conhecer especiﬁcamente a etiologia
tumoral e seus mecanismos biológicos para poder atuar na
prevenção e inovar em detecção, diagnóstico, prognóstico e
tratamento do paciente oncológico. O CPOM busca ativamente
o compartilhamento de conhecimentos, dados e tecnologias
com a comunidade cientíﬁca mundial por meio de consórcios
internacionais, como o International Cancer Genome
Consortium (ICGC), The Cancer Genome Atlas (TCGA) e o The
Consortium of Investigators of Modiﬁers of BRCA1/2 (CIMBA).

“O destaque do Hospital de Amor no 'Scimago Institutions Rankings'
em 2018, na primeira colocação entre todos os centros de saúde
na América Latina, é também reﬂexo da cultura meritocrática
instituída no apoio e suporte aos alunos de pós-graduação,
docentes, médicos e pesquisadores, na aposta de pesquisa
de padrão internacional e, frequentemente, em consórcios
mundiais. Contribuíram também para este resultado a excelente
infraestrutura e organização implementada há aproximadamente
10 anos, com o objetivo de fomentar o Ensino e a Pesquisa, e que
está constantemente sendo avaliada e aprimorada. A posição
alcançada é um sinal de que a aposta da diretoria da instituição na
política de ensino e pesquisa foi ganhadora.”

Dr. Rui Reis
Diretor executivo e cientíﬁco do
Instituto de Ensino e Pesquisa
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EXTENSÃO
A frente de Extensão é responsável por levar para a comunidade
não-cientíﬁca o conhecimento produzido no Hospital de Amor.
Com isto, surge em 2012 o Núcleo de Educação em Câncer
(NEC), que tem como missão promover, de forma humanizada,
parcerias por meio de projetos de extensão que estimulem a
interação entre o conhecimento cientíﬁco produzido pelo IEP e
as necessidades e demandas da comunidade em suas diversas
instâncias.
O NEC, que também abriga o setor de Ensino à Distância, baseiase na visão de orientar para a Educação em Saúde e Câncer com
o intuito gerar qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção
primária e secundária em câncer, diminuindo sua incidência
e aumentando a sua detecção precoce. Atualmente, são 22
projetos voltados para um público-alvo de crianças e jovens

(47%), proﬁssionais de saúde (37%), e adultos leigos (16%),
que atingem direta e indiretamente cerca de 55 mil pessoas
anualmente.
Entre os projetos vigentes, se destaca a primeira unidade móvel
de educação do Hospital de Amor, um projeto de divulgação
cientíﬁca lançado em 2017 e que uniu duas grandes expertises
da instituição.
O projeto “Missão Gênese: Uma Jornada Nanocientíﬁca” é
um trabalho de imersão voltado para adolescentes de 11 a 15
anos, com objetivo de difundir a cultura e o conhecimento sobre
autocuidado e prevenção do câncer. Com o uso da gamiﬁcação, a
Missão Gênese proporciona uma verdadeira experiência que visa
abordar um tema complexo de maneira lúdica, transformando
adolescentes estudantes em protagonistas de uma aventura de
investigação cientiﬁca.
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PREVENÇÃO
O Departamento de Prevenção do Hospital de Amor teve
inicio em 1994 com o projeto de prevenção de câncer de
colo de útero, onde os exames de rastreio eram coletados
por uma técnica de enfermagem que percorria os bairros
em sua bicicleta com uma maca portátil. Com o passar
dos anos, ganhou tamanha proporção que atualmente
atende 6 programas de rastreamento e conta com 10
unidades ﬁxas e 27 unidades móveis de prevenção atuantes
em todo o Brasil.
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citologia (Papanicolaou) em meio líquido que propicia
capacidade de confecção automatizada das lâminas de
citologia e possibilidade de avaliação molecular para
HPV. Nosso software consegue fazer a leitura dos exames
alterados e convocar essas pacientes com extrema
rapidez para avaliação complementar e tratamento.

O parque tecnológico do Hospital de Amor conta com
39 mamógrafos digitais - dos quais quatro possuem
tomossíntese e mamograﬁa espectral com contraste alocados em 13 unidades ﬁxas e 22 unidades móveis.
São diagnosticados cerca de 10 casos de câncer por dia em
todas as ﬁliais. Ou seja, estamos salvando 10 vidas por dia.

O rastreio citológico é organizado e difere do
oportunístico, pois dispõe dos dados atualizados das
pacientes e seguimento adequado por toda a vida.
Além disso, existe o programa de auto coleta.
Nesse caso, quando as pacientes não coletam o
papanicolaou há mais de 3 anos, existe um método
molecular em que a própria mulher coleta seu exame
em casa e envia ao hospital, com alta sensibilidade
diagnóstica.

Todas as ﬁliais de prevenção seguem o mesmo padrão
e protocolos da matriz de Barretos e nossos programas
contam com a retaguarda de médicos especialistas
para rápido atendimento no caso de exames alterados.
A prevenção de colo de útero acontece por meio da

Temos integrado ao departamento o NAP (Núcleo de Apoio
ao Pesquisador), que atualmente possui 13 projetos de colo
uterino em andamento. As pesquisas são realizadas em parceria
com instituições nacionais (Farmoquímica) e internacionais
(MD Anderson, Rice University e Duke University).

PREVENÇÃO
NO ANO DE 2018, FORAM PERCORRIDOS 237.433 KM
E REALIZADOS 280 MIL ATENDIMENTOS EM TODAS AS
UNIDADES DE PREVENÇÃO FIXAS E MÓVEIS, SENDO:

mama: 171.478

colo do útero:
86.558

boca: 14.914

pele: 2.416

intestino: 6.933
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PREVENÇÃO
INTESTINO:
O rastreamento de cólon e reto
(intestino) é realizado através do
FIT (teste imunoquímico fecal). É um
exame de rastreio prático e mais
simples quando comparado ao exame
tradicional (guáiaco), oferecido por
outras instituições. Além de não haver
necessidade de o paciente realizar dieta
especíﬁca para coleta, o material pode ser
armazenado em temperatura ambiente
por 3 dias e o exame é mais higiênico.
PELE:
O rastreamento de pele é realizado
via teledermatologia, quando fotos de
lesões de pele dos pacientes atendidos
nas unidades do hospital espalhadas por
todo o Brasil são enviadas para avaliação
de um médico especialista. Os casos
suspeitos são convocados para avaliação
in locu em Barretos (SP), ou seja, só se
desloca o paciente que realmente tem
necessidade de avaliação. Anualmente,
é realizada uma capacitação de todos os
proﬁssionais das unidades satélites, UBSs
e municípios parceiros, para melhoria
na identiﬁcação de lesões suspeitas e
melhoria nos métodos de fotograﬁa.
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MAMA:
O rastreamento mamográﬁco do
Hospital de Amor é o único rastreamento
organizado do Brasil, o que signiﬁca
que nós garantimos o acesso da
mulher ao exame de rastreamento,
diagnóstico, tratamento e reabilitação,
ou seja, garantimos a integralidade
e continuidade do cuidado. Temos
controle de quantas mulheres deveriam
estar realizando o exame dentro da faixa
etária recomendada, quantas realizam
e quantas deixam de realizar. Enviamos
cartas convidando-as e apresentando
o programa. Conseguimos seguir
todos os prazos preconizados pelo
governo. Uma mulher que realiza o
exame de mamograﬁa e encontra uma
alteração passa em consulta com o
médico dentro de 15 dias, e 7 dias da
consulta à biopsia. Depois, da biópsia
ao tratamento, ela realiza os exames
de estadiamento e cirurgia em 1 mês.
Com esse rastreamento organizado,
temos aumentado a cada ano nosso
número de cânceres em estadiamentos
iniciais, o que proporciona ao
paciente mais de 95% de sobrevida.

BOCA:
O rastreio do câncer de boca teve início
em 2014, abrangendo a DRS V, que
contempla 18 cidades incluindo Barretos.
A partir de 2018, o rastreio começou
a ser organizado com o cadastro na
prevenção para contato e consulta anual
dos pacientes de alto risco e com lesões
precursoras. Hoje, a nossa instituição
é a primeira a ter um rastreio de câncer
de boca, organizado em todo o Brasil.

PREVENÇÃO
Por trás de toda a assistência, temos ainda a escola de mamograﬁa
que tem como objetivo formar e capacitar proﬁssionais da saúde
para exercer atividades práticas no segmento, seguindo padrões
rígidos de qualidade; o controle de qualidade em mamograﬁa,
que visa garantir a qualidade dos laudos emitidos, a central de
laudos, que tem por missão integrar os serviços de emissão
de laudo remoto, armazenamento e transmissão digital de
dados, segurança da informação; a certiﬁcação de qualidade,
que conta com proﬁssionais qualiﬁcados e treinados para a
realização de treinamentos em radiologia e rastreamentos de
câncer, bem como, auditorias internas e externas em serviços
de radiodiagnósticos, certiﬁcados pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR); a fábrica de carretas, que fabrica as unidades
móveis para o próprio atendimento da instituição e unidades
externas.
Possuimos certiﬁcação da LRCB (National Expert and Training
Centre For Breast Cancer Screening) e parceria com diversas
empresas renomadas como: Américas Amigas, GE Healthcare
(GEHC),
“Ofereceremos oﬁcinas de maquiagem para mulheres em
tratamento de câncer de mama (tratadas ou em tratamento)
e grupo de dança do ventre. Esses projetos têm o objetivo de
resgatar a autoestima dessas mulheres que se encontram em
um momento tão delicado”.
Paula Carvalho
Enfermeira do Instituto de Prevenção Barretos
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PROJETOS SOCIAIS
A ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS DO HOSPITAL DE AMOR ESTÁ VOLTADA
PARA TRÊS FRENTES DE AÇÃO:
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
PARA O HOSPITAL INFANTOJUVENIL

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL

Voluntários atuando na assistência,
organização e humanização dentro do
hospital infantil e alojamentos infantis.
Com cuidadosos critérios de avaliação
e treinamento, buscamos formar um
grupo atento às questões do hospital,
de maneira ética e adequada às
necessidades.

Empresas doadoras para projetos do
hospital podem ter seus colaboradores
atuando em ações sociorrecreativas
realizadas pela instituição. Entre
os programas disponíveis temos
ações com pacientes do Hospital
São Judas Tadeu – Amigo do Idoso,
atividades realizadas pelos Institutos
de Prevenção em diversas cidades do
país, durante o Outubro Rosa, etc.

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
PARA FAMILIARES DE PACIENTES E
ACOMPANHANTES
Projetos realizados em parceria com
organizações com o intuito de promover
autonomia e independência aos pacientes
e seus acompanhantes.
Projeto Crochê do Amor – Instituto Renato
Imbroisi
SEBRAE – Cursos de culinária e gestão
IFSP – Horta Comunitária em alojamentos

SAIBA COMO AJUDAR
CAMPANHAS E PROJETOS DE DOAÇÕES
NOSSAS FORMAS DE DOAÇÃO:
O Departamento de Captação de
Recursos exerce há 26 anos a importante
missão de trazer recursos ﬁnanceiros e
voluntários ao Hospital, por meio de seu
comprometimento e mobilização.
Para isso, toda a equipe atua criando
campanhas e abrindo caminhos para que
você, doador, encontre a melhor maneira
de ajudar o Hospital de Amor a salvar
milhares de vidas todos os dias.
Existem diversos caminhos para ajudar o
Hospital de Amor!
Além da doação espontânea, você pode
colaborar:

ORGANIZANDO OU PARTICIPANDO DE:
• Leilões
• Eventos
• Caminhada Passos Que Salvam
• Atividades de voluntariado nos
Projetos Sociais

DOANDO:
• Itens de consumo, alimentos, entre
outros produtos
• Móveis ou imóveis
• Sangue
• Herança
• Pequenas quantias nos Cofrinhos
• Parte de seu IR a pagar nas Leis de
Incentivo
• Como uma Empresa parceira
• Pelo projeto Agro contra o Câncer
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
INTEGRANDO DE FORMA PIONEIRA CULTURA, HUMANIZAÇÃO E SAÚDE!
Em 13 de dezembro de 2008, o Hospital de Amor (atual nome do Hospital de Câncer
de Barretos) deu um novo passo em seu protagonismo na prevenção e tratamento
de câncer no Brasil e criou o Instituto Sociocultural, uma pessoa jurídica distinta da
Instituição, com o objetivo de desenvolver atividades nas áreas de educação e cultura
em sua interface com a saúde pública, dentre outras coisas.
O Instituto Sociocultural é uma associação civil sem ﬁns lucrativos, fundada por meio de
iniciativa da diretoria de ensino e pesquisa da Fundação Pio XII (entidade mantenedora
do Hospital de Amor).
Em razão das diferenças em suas naturezas jurídicas e objetivos, o Hospital e seu
Instituto Sociocultural complementam-se em suas atividades, sobretudo, em áreas nas
quais anteriormente a instituição não conseguia, por si própria, executar projetos, como
no caso dos incentivos ﬁscais da cultura (Lei de Incentivo à Cultura).
A lista de atividades do Instituto Sociocultural Hospital de Câncer de Barretos é extensa
e vai desde projetos e ações de ensino e pesquisa, visando a melhoria da vida e dos
indicadores sociais da população, até o desenvolvimento de projetos relacionados aos
direitos humanos e à cultura.
Integrando cultura, saúde e ciência, o Instituto Sociocultural vem trazendo à sociedade
de Barretos (SP) e também de outras regiões, uma abordagem da doença como
ocorrência dinâmica, que pode ser pensada a partir de atividades lúdicas que extrapolam
seu universo, por meio de vivências e linguagens que estimulam a humanização dos
processos de prevenção, tratamento e cura. A seguir, os projetos realizados em 2018:
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
BIBLIOTECA AMBULANTE
Há mais de 3 anos incentivando a leitura e
cultura entre pacientes, acompanhantes e
colaboradores durante sua passagem pelo
Hospital de Amor. O Instituto Sociocultural
criou a Biblioteca Ambulante em parceria com
o Ministério da Cultura, Pronac 175957. Tratase de carrinhos que circulam pelas unidades
recheados de livros para todas as idades e
gostos. Disponíveis para todos os pacientes e
funcionários, os livros podem ser pegos para
uma leitura rápida e descompromissada no
local ou, se achar que ele merece uma atenção
especial, também podem ser emprestados –
basta falar com qualquer agente bibliotecário
do carrinho.
São mais de 6 carrinhos ﬁxos realizando
empréstimos de livros, em unidades do Hospital
de Amor Barretos e Jales, alojamentos, AMEs e
Santa Casa de Misericórdia de Barretos. No ano
de 2018, foram realizados 5.101 empréstimos e
doados 4.454 livros.
O projeto foi inaugurado no mês de abril/2016.
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA
O projeto Arte para a Vida nasceu através
do desejo de oferecer aos nossos pacientes
um elo com o lúdico, na forma de recreação,
contribuindo terapeuticamente na atenuação
dos impactos vindos do processo de
internação/tratamento, oportunizando, ainda,
o conhecimento de novas culturas relacionadas
aos temas e abrindo caminhos de expressão de
emoções e criatividade aos pacientes.
O projeto é composto por cinco oﬁcinas:
Música, toda segunda-feira, das 14h às 17h, no
Alojamento Lar de Amor; Literatura, Fotograﬁa,
Desenho e Teatro, sendo executados no horário
das 14h às 16h, na Brinquedoteca no Hospital de
Amor Infantojuvenil, sendo um horário em que
o ﬂuxo de pacientes é maior, podendo, portanto,
oferecer a oportunidade de participação de um
maior número de crianças.
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA
FOTOGRAFIA
Mediada pelos fotógrafos Izabella Pivotto Abe e Edson Abe,
a oﬁcina de fotograﬁa acontece todas as terças-feiras, das
14h as 16h, no espaço da brinquedoteca. Apresentadas
de forma lúdica para nossas crianças, as aulas contam
com práticas que envolvem desenhos, análise de fotos,
brincadeiras e toda a parte técnica e artística adaptada para
os pacientes, além de etimular a criatividade, memória e
ampliar a visão de mundo. A fotograﬁa é uma das artes que
fascinam todas as pessoas de diferentes épocas e idades.
Ela registra emoções e momentos que ﬁcarão no nosso
coração.
"O projeto ‘Arte para a Vida’ nos possibilitou compartilhar, de forma
lúdica, conhecimento, experiências e arte com as crianças, durante
as tardes no Hospital de Amor Barretos. Uma parte importante das
nossas oﬁcinas foi apresentar às crianças que a fotograﬁa contém
histórias a serem contadas, emoções a serem compartilhadas e
recordações. Na vivência desses meses, meu maior presente foi
ver a expressão de cada criança ao pegar a câmera fotográﬁca pela
primeira vez; cada sorriso, ao conseguir fazer a sua foto e a alegria
ao interagir com seus colegas e colaboradores."
Edson Abe
Fotógrafo
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA

DESENHO
Desenvolvida todas as quartas-feiras, das 14h às 16h, na
brinquedoteca pelo Professor de Desenho Silas de Olinda,
a oﬁcina de Desenho oferece as crianças a oportunidade de
ter contato com as práticas técnicas do desenho. Também
oferece espaço lúdico para as expressões e sentimentos
através dos desenhos.

‘’O convite para integrar esse projeto foi um presente
maravilhoso. A cada semana, somos surpreendidos com uma
nova descoberta, neles e em nós... Os olhos brilhando a cada
novo traço, a superação dos seus próprios limites é a força
que impulsiona a vida! A arte para proporcionar vida e a vida
proporcionando a Arte’’.
Silas de Olinda
Professor de desenho
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA
LITERATURA
Mediadas pelas professoras Isabel Cristina Ferreira Borges e
Yara Regina Alfano Callado, as oﬁcinas de literatura forram
divididas em dois setores do hospital.
Na brinquedoteca, mediada pela professora Isabel, a
oﬁcina ocorre todas as segundas-feiras, das 14h às 16h,
sendo trabalhadas diversas linguagens literárias, tais como:
cantigas de roda, leituras, prosas, poesias, entre outras, que
incentivam a leitura e a interação através das mesmas.
A oﬁcina mediada pela professora Yara, realizada todas as
quartas-feiras, das 9h às 11h, correm no setor de Infusão,
local onde as crianças realizam quimioterapia. Visando
a necessidade de humanizar este tempo de espera pelo
tratamento, a oﬁcina de literatura foi fundamental,
oferecendo espaço para as crianças darem asas à
imaginação através dos contos e também de exercícios de
práticas gramaticais, devido à análise de demanda.

48

INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA

"Como meu ﬁlho gosta muito de esporte e ele está
impossibilitado no momento de realizar qualquer um
que seja, então, a leitura é uma forma dele viajar, e aqui
no hospital, eles se importam muito com o bem-estar
do paciente, independentemente de idade, sexo. Eu
estou bem satisfeita com o tratamento aqui, a estrutura
e especiﬁcamente o psicológico, eles se importam muito
com isso."
Eliana Cristina de Souza, Mãe do Cassio – Uberaba (MG)
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA
MÚSICA
Desenvolvida no alojamento Lar de Amor
para as crianças do hospital todas as
segundas-feiras, das 14h às 17h, a oﬁcina
de música contemplou a união de vários
Instrumentos de percussão; piano, violino,
violão e viola caipira. A variedade de
instrumentos possibilitou que as crianças
tivessem a liberdade de escolher aquele
que mais se identiﬁcou.

‘’Me envolvi com o projeto ‘Arte para a Vida’, antes
mesmo de me tornar professor. Senti a necessidade
de colaborar, de participar, de contribuir com aquela
ideia de que tanto era fã. Quando recebi o convite,
assumi como missão. Desde então, transformar a
vida daquelas crianças, mesmo que em pequena
medida, não era tarefa apenas de proﬁssionais da
saúde, cabia também a nós, professores, cabia a
mim’’.
Gustavo Manfrim
Professor de piano e violino
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA

"Eu estou muito feliz de voltar a tocar violino.
Eu retorno ao violino e minha irmã pode me
acompanhar, ela é muito companheira e eu gosto
muito dela."
Daniela Valentina B. Velásquez, 11 anos
Barcelona/Venezuela
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA

TEATRO
Desenvolvida todas as quintas-feiras, das 14h às 16h, na
brinquedoteca pela professora de teatro, Wanderly Borges,
a oﬁcina buscou o envolvimento com o fazer teatral,
através de técnicas e jogos teatrais especíﬁcos da arte,
proporcionando aos participantes compreender como é
uma apresentação teatral, desde sua elaboração, criação
de cena, ﬁgurino e cenário.
Com o objetivo de envolver as crianças em um ambiente
lúdico e imaginação criativa, o teatro possibilitou
que através das brincadeiras e interpretações, elas
pudessem liberar sentimentos relacionados ao processo
de tratamento/hospitalização, auxiliando, portanto, na
melhoria da saúde mental e emocional. Tivemos histórias
emocionantes durante o desenvolvimento desta oﬁcina:
crianças que superaram limites e dedicaram bem mais
ao tratamento para que pudessem participar das aulas, e
outras descobriram suas habilidades e paixão pelo teatro.
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INSTITUTO
SOCIOCULTURAL
ARTE PARA A VIDA

‘’Tô gostando muito de fazer a oﬁcina de
teatro, porque me faz soltar mais, me faz
ter mais alegria de estar aqui no hospital,
eu venho para cá faz 4 anos e agora que eu
estou descobrindo essa maneira nova de ver
o teatro. Eu ainda vou participar de uma peça
de teatro bem legal com tudo que estamos
aprendendo aqui’’.
Marlon Eduardo R. de Jesus, 17 anos
Três Corações (MG)
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INSTITUTO
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FORMAÇÃO DE PLATEIA
Com o objetivo de aproximar a criança do teatro através de
um processo lúdico e habituar desde a infância a prática de
frequentar espetáculos artísticos, em 2018, realizamos 4
apresentações teatrais em parceria com a produtora Coringas
Comunicação com Arte. Estas apresentações entraram no
projeto de formação de plateia, que tem obrigatoriedade na
nova normativa da Lei Rouanet.
As apresentações foram realizadas nas seguintes datas e locais:
“O Livro Encantado de Mila”, dia 21 de setembro/2018,
realizado no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata.
“Um dia no sítio do Pica-Pau Amarelo”, dia 22 de outubro/2018
– Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
(UNIFEB)
“As meninas e o quase bebê”, dia 23 de outubro/2018 – Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB)
“Show Trupe da Firula”, dia 1 de novembro/2018 – Centro de
Eventos Dr. Paulo Prata.
As apresentações foram inteiramente gratuitas e foram
destinados 50% dos ingressos aos alunos de escolas públicas
de Barretos (SP). Para a acessibilidade das escolas municipais,
facilitando a oportunidade de participação das crianças,
realizamos a locação de mais de 26 ônibus. Nos quatro teatros
realizados, contamos com a presença de mais de 2.355 mil
crianças conﬁrmadas de escolas municipais e mais de 400
pessoas de público externo, alcançado com a divulgação em
panﬂetos nos locais públicos e também divulgação online em
redes sociais.
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FORMAÇÃO DE PLATEIA
1ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE DO GABRIEL
Gabriel sempre acompanhou a mãe, que é apaixonada por
artesanato. “Ele sempre gostou de assistir a programas de
TV que falam sobre artes em geral. Aqui em Barretos (SP),
ele pegou o gosto, principalmente, após ter diﬁculdades
em segurar o lápis de cor. Aos poucos, a gente começou a
incentivá-lo a pintar com tinta no papel. A primeira tela foi
com ﬁgurinha. Hoje, ele está muito feliz expondo os seus
8 quadros”, contou, emocionada, Elaine Renata Vaz Tostes
Kondo, mãe do pequeno.
Para o nosso paciente, Gabriel Vaz Tostes Kondo (6 anos),
de Ourinhos – interior do estado de São Paulo, produzir
arte é um motivo para celebrar os preciosos encontros que
a vida proporciona.
A “1ª Grande Exposição do Gabriel” aconteceu no último
dia 4 de julho, no jardim do Hospital de Amor Infantojuvenil. O evento reuniu os familiares, amigos, toda a equipe
multidisciplinar que cuida do artista, além de músicos que
encantaram o público, tocando clássicos e sucessos da
Disney, e um delicioso café da manhã.
O sonho do Gabriel era expor suas 8 obras para o público.
Nós realizamos e ﬁcamos felizes de poder apoiar as
potencialidades dos nossos pacientes!
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FORMAÇÃO DE PLATEIA
ESPETÁCULO DE DANÇA A BELA E A FERA
O espetáculo "A Bela e a Fera”, realizado em parceria com o
Studio de Dança Marcelo Benevides, levou um dos maiores
clássicos de todos os tempos aos palcos da cidade de
Barretos e Jales.
A apresentação contou com o elenco de aproximadamente
90 bailarinos da região de Barretos e Jales. O Espetáculo traz
o conceito de algumas divisões da arte, bem como, música,
teatro, literatura e dança.
O objetivo desse projeto foi disseminar a cultura da dança
através da dança e teatro, oferecendo a oportunidade
aos nossos pacientes, acompanhantes, colaboradores e
população de Barretos e região o contato com essa cultura
através de três apresentações com entradas gratuitas.

Dia 02/06/2018 - Teatro Jorge Andrade (Barretos-SP)
Total de 580 espectadores
Dia 03/06/2018 - Teatro Jorge Andrade (Barretos - SP)
Total de 480 espectadores
Dia 09/06/2018 - Centro Cultural Edilio Ridolfo (Jales-SP)
Total de 495 espectadores
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CORAL ACORDES VOCAIS
Idealizado pelo diretor médico do hospital Infantojuvenil, Dr.
Luiz Fernando Lopes, o Coral Acordes Vocais se inicia em 4 de
março de 2015. Após, no ano de 2017, através do apoio do
Ministério da Cultura, o coral entra para o rol de projetos do
Instituto Sociocultural, apoiando-o e oferecendo subsídios
para crescimento e desenvolvimento do projeto.
O objetivo do projeto é sensibilizar através da música os
nossos pacientes, colaboradores e consequentemente toda
população. Classiﬁcada como 1ª arte universal, a música tem
a capacidade de traduzir sentimentos e atitudes, envolvendonos na promoção do bem-estar, melhorando a socialização;
gerenciando o estresse e oferecendo conforto e alegria.
Atualmente o Coral é composto por colaboradores do
Hospital de Amor, ambulatórios médicos de especialidades
(AME), alunos da faculdade de Medicina Dr. Paulo Prata, bem
como a população de Barretos (SP), não havendo custos
aos participantes no geral. O coral conta com duas aulas
semanais de técnicas vocais; apresentações pontuais em
hospitais, instituições da cidade e apresentações oﬁciais com
entrada gratuita.
No ﬁnal do ano foi realizado o Concerto Acordes Vocais,
com a apresentação do coral em parceria com a orquestra
Bravíssimo, atingimos 640 espectadores.
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PALHAÇOS DA ALEGRIA
O projeto “Palhaços da Alegria” tem como propósito
utilizar a ﬁgura do palhaço na promoção da arte,
cultura e humanização dentro do Hospital de Amor,
como forma relevante na construção de relações
saudáveis junto aos pacientes, acompanhantes e
proﬁssionais de saúde.
O projeto é composto por 3 artistas proﬁssionais não
voluntários, devidamente qualiﬁcados, que seguem a
rotina médica de visitas a pacientes da ala pediátrica.
As atividades acontecem toda terça, quarta e sextafeira, no Hospital e Amor Infantojuvenil, visitando
todos os ambientes da unidade, sendo eles:
ambulatório, quimioterapia, internação, centro de
intercorrência ambulatorial (CIA), transplante de
medula óssea (TMO), unidade de terapia intensiva
(UTI) e cuidados paliativos.
As visitas dos palhaços buscam subverter a rotina
hospitalar, utilizando a paródia do médico, onde
os personagens são intitulados como ‘médicos
besteirologistas’, na intenção de propor uma
ressigniﬁcação durante o período de tratamento.
O trabalho desenvolvido não é voluntário, porém, é
gratuito para o hospital e para o público beneﬁciado,
sendo mantido por doações de empresas e
pessoas físicas.
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PROJETO IMAGENS
Realizada pela ONG ImageMagica, o projeto
teve como objetivo promover a consciência
sobre economia de recursos, sustentabilidade
e humanização dentro do ambiente hospitalar,
temas muito presentes no dia a dia de um
hospital
Uma equipe de educadores convidou todos os
proﬁssionais envolvidos na rotina do hospital
para registrarem os temas propostos de um
jeito lúdico e inspirador. Especialistas em usar a
fotograﬁa como ferramenta de transformação
social, os educadores estimularam os
participantes
a
buscarem
diferentes
enquadramentos, pontos de vista e a reﬂetirem
sobre o ambiente em que trabalham.

“O projeto da ImageMagica dentro dos hospitais
nos ensina a olhar além das lentes de uma câmera.
Ele estimula o participante a olhar para dentro, a
resgatar o seu papel dentro daquela instituição de
saúde.”
Simone Araújo
Coordenadora de projetos
educacionais da ImageMagica
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INCENTIVOS FISCAIS
PROJETO AMPARO AO IDOSO 2018
Com o claro intuito de proteger a saúde dos
idosos, o Estatuto do Idoso dedicou um
capítulo inteiro para regulamentar o acesso
dos idosos aos serviços de saúde.
O Artigo 15º do Estatuto (LEI Nº 10.741, DE 1º
DE OUTUBRO DE 2003) esclarece com muita
propriedade a intenção legislativa:
“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde
do idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal
e igualitário, em conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo
a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos.”
O Hospital de Amor tem longa tradição
no atendimento a idosos de todo o Brasil.
Cumpre com excelência as disposições do
artigo legal acima transcrito muito antes
de este ser publicado.
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Nesse contexto, o correto tratamento de
câncer começa com o diagnóstico preciso, em
que há necessidade da participação de um
laboratório conﬁável e do estudo de imagens.
Pela sua complexidade, o tratamento deve
ser efetuado em centro especializado de
referência, sendo aplicado de forma racional
e individualizada para cada tumor especíﬁco e
de acordo com a extensão da doença.

O Hospital de Amor propõe um contínuo
exercício de cidadania através da adesão do
projeto “Amparo ao Idoso” ao Fundo Municipal
do Idoso de Barretos (SP), usufruindo, assim,
dos incentivos ﬁscais destinados a esse ﬁm,
entendendo ser uma ferramenta que auxilia na
manutenção de um atendimento adequado à
população idosa, através do funcionamento
da estrutura necessária.

O
trabalho
coordenado
de
vários
especialistas também é fator determinante
para o êxito do tratamento (oncologistas,
cirurgiões, radioterapeutas, patologistas,
radiologistas, entre outros), assim como
o de outros membros da equipe ( como
enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos,
nutricionistas, farmacêuticos, ﬁsioterapeutas
e fonoaudiólogos) e, quando necessário, os
cuidados paliativos são implementados para
que todos os pacientes e seus familiares sejam
acolhidos integralmente por uma equipe
especializada.

Valor projeto – R$ 54.577.370,71
O projeto abrange as seguintes despesas de
custeio do Hospital, relativas ao tratamento
de pacientes oncológicos acima de 60 anos:
1. Salários de funcionários da área de
enfermagem, equipe multidisciplinar e apoio;
2. Prestação de serviços médicos nas
especialidades de radiologia, medicina
nuclear, clínica médica, patologia, medicina
intensiva, cuidados paliativos, infectologia,
oncologia clínica e cirurgia oncológica;
3. Materiais de consumo, medicamentos e
alimentos.

INCENTIVOS FISCAIS

DADOS 2018
115.625 pacientes acima de 60 anos
1.354.636 procedimentos realizados
49.794 sessões de quimioterapia
219.437 sessões de radioterapia
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INCENTIVOS FISCAIS
PROJETO CUIDAR 2018
O progresso no desenvolvimento do tratamento de câncer na infância foi
além das expectativas nas últimas quatro décadas. Atualmente, 70% das
crianças acometidas pelo câncer podem ser curadas se diagnosticadas
precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria dessas
crianças terá vida praticamente normal após o tratamento.
O tratamento do câncer infantojuvenil, assim como os demais tipos de
tumores, se inicia com o diagnóstico correto. Pela sua complexidade, o
tratamento deve ser efetuado em centro especializado e compreende
três modalidades principais (quimioterapia, cirurgia e radioterapia),
sendo aplicado de forma racional e individualizada para cada tumor
especíﬁco e de acordo com a extensão da doença.
O trabalho coordenado de vários especialistas também é fator
determinante para o êxito do tratamento (oncologistas pediatras,
cirurgiões pediatras, radioterapeutas, patologistas, radiologistas, etc.),
assim como o de outros membros da equipe multiproﬁssional (tais
como: enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e
farmacêuticos).
Tão importante quanto o tratamento de câncer em si é a atenção dada
aos aspectos sociais da doença. A cura não deve se basear somente na
recuperação biológica, mas também no bem-estar e na qualidade de
vida do paciente. Neste sentido, não deve faltar a ele, desde o início do
tratamento, o apoio psicossocial. Baseado nessas premissas, o Hospital
de Amor tornou-se o maior centro brasileiro de diagnóstico e tratamento
de câncer, atendendo apenas pelo SUS a pacientes carentes de todo o
Brasil.
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Nosso projeto incentivado por meio da Lei dos
Direitos da Criança e do Adolescente tem por
objetivo custear e manter prevenção, tratamento
e pesquisa do câncer infantojuvenil, uma vez
que o ﬁnanciamento do Sistema único de Saúde
(SUS) não cobre os gastos para o atendimento,
na totalidade, da população carente.
Valor projeto – R$ 6.253.215,93
O projeto abrange as seguintes despesas
relativas ao tratamento de pacientes
oncológicos infantojuvenis: Prestação de
serviços médicos nas especialidades de pediatria
oncológica, radiologia, medicina nuclear, clínica
médica, patologia, medicina intensiva, cuidados
paliativos, infectologia, oncologia clínica e
cirurgia oncológica.

DADOS 2018
160 consultas médicas ambulatoriais por dia
31 pacientes diários recebendo quimioterapia no
ambulatório
19.277 refeições mensais para pacientes,
acompanhantes e colaboradores
22 transplantes de células tronco
hematopoiéticas por ano
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INCENTIVOS FISCAIS

PRONON

PRONAS

Projeto identiﬁcação de biodemarcadores para screening e
detecção precoce de tumores no contexto do Sistema Único
de Saúde (SUS)

Bella Vita: mapeamento cortical antes e após procedimento
neurocirúgico em pacientes oncológicos - estudo coorte
Valor do projeto – R$ 799.676,40

Valor projeto – R$ 4.756.528,22
RESUMO: o projeto faz parte dos esforços institucionais para
melhorar os programas de rastreamento e detecção precoce
de câncer do Hospital de Amor - Fundação Pio XII – e suas
implicações no Sistema Único de Saúde.

RESUMO: o projeto visa um relevante estudo de pesquisa
clínica na área das neurociências aplicadas à oncologia e
também facilitará a consolidação de um novo grupo de
excelência para obter informações neuroﬁsiológicas capazes
de melhorar a qualidade da assistência a pacientes com
tumores intracranianos.
Bella Vita II: ampliação do serviço de reabilitação do paciente
oncológico
Valor do projeto – R$ 797.492,45
RESUMO: o projeto visa a ampliar a assistência ao paciente do
Hospital de Amor, especiﬁcamente a aqueles cujo tratamento
oncológico resultou numa sequela temporária ou permanente
e que necessite de um programa de reabilitação para o retorno
das atividades cotidianas.
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BALANÇO ANUAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO
Para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017.
Em milhares de reais
NOTA
RECEITAS
Receita de convênio – SUS
Receita outros convênios
Receita de particulares
Receita de pesquisa clínica
Receita de treinamentos
Doações e subvenções
Receita de Gestão AME
Receita de Gestão Pública - Rondônia
Outras Receitas
TOTAL DAS RECEITAS
Receita operacional líquida
Depreciações assistenciais
Custos dos serviços assistenciais prestados
Superávit Bruto

28
11,12,13,13.1
25 e 25.1
26
27

2018
191.633
3.343
1.255
9.252
6.941
414.103
19.852
32.259
15.924
694.562

(10.690)
(334.962)
348.910

2017
190.142
2.646
657
6.337
6.398
327.006
19.349
23.550
7.829
583.914

(15.797)
(293.702)
274.415
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Nota

2018

2017

DESPESAS
Salários e encargos
Administrativas e gerais
Depreciação e amortização
Tributárias
Total das despesas

(143.409)
(92.995)
(34.448)
(3.312)
(274.164)

(128.969)
(86.588)
(23.088)
(1.486)
(240.131)

Superávit (déﬁcit) operacional

74.746

34.284

(10.104)
202
27.141
19.082
36.321

(3.336)
481
22.495
19.640

1.544
(5.999)
(4.455)

2.441
(6.338)
(3.897)

106.612

50.027

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Outras despesas
Resultado alienação imobilizado
Receita títulos de capitalização
Reversão de contingência
Total de outras receitas (despesas) operacionais

29
3.3
19

RESULTADO FINANCEIRO
Receita ﬁnanceira
Despesa ﬁnanceira
Total de outras receitas (despesas) operacionais
Superávit/(déﬁcit) do exercício

*Tivemos um déﬁcit operacional de mais de R$ 24,5 milhões/mês.
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31

EMENDAS
PARLAMENTARES

Através de emendas individuais e de bancada, os políticos podem
escolher entre os mais diversos projetos para beneﬁciar a população de
seu estado.
Senadores, Deputados Estaduais e Federais reconhecem o serviço que
o Hospital de Amor oferece aos pacientes oncológicos de todo o Brasil
e destinam os recursos ﬁnanceiros que possuem, através de emendas
individuais e de bancada, à causa. Esses recursos são direcionados a
projetos de manutenção e estruturação das unidades.
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EMENDAS
PARLAMENTARES
RELATÓRIO DE FECHAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO EXERCÍCIO DE 2018
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EMENDAS
PARLAMENTARES
RELATÓRIO DE FECHAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO EXERCÍCIO DE 2018
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EMENDAS
PARLAMENTARES
RELATÓRIO DE FECHAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO EXERCÍCIO DE 2018
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EMENDAS
PARLAMENTARES

56 parlamentares (deputados
e senadores) e duas bancadas
(estados de SP e RO) destinaram
verbas para o hospital

“Todo o valor captado é investido no
custeio ou na aquisição de equipamentos
para o atendimento dos pacientes de
todas as unidades do hospital e, cada
indicação parlamentar é um sinal de
comprometimento com a causa".
Adriana Mariano
Gerente de captação de
recursos

Valor destinado aos projetos:
R$ 113.752.629,00
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MÍDIAS SOCIAIS

Facebook
338 mil seguidores
+ de 125 mil envolvimentos
orgânicos/mês*
+ de 758 mil perﬁs
alcançados/mês
*Quantidade de
interações com a página,
por meio de curtidas,
reações, comentários,
compartilhamentos, etc.
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Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

108 mil seguidores

50 mil inscritos

30,5 mil seguidores

9,9 mil seguidores

Mais de 2.150
publicações

11.513.413
visualizações

Mais de 6.100 twets

Mais de 50 mil
impressões/mês

HOSPITAL NA MÍDIA

Programa “Acima de Tudo o
Amor”: Entrevista da cantora
Marilia Mendonça

Programa “Acima de Tudo
o Amor”: Entrevista com Dr.
Luiz Fernando Lopes

“Hospital de Barretos cria
oﬁcina para fabricar prótese
para paciente de câncer”

29/4/2018
Veiculação na REDEVIDA de
Televisão

25/3/2018
Veiculação na REDEVIDA de
Televisão

Folha de São Paulo
23/8/2018

“Animação sobre garotinha
descobrindo câncer viraliza
e traz mensagem de amor:
vídeo foi feito pelo Hospital
de Amor, que é o novo nome
do Hospital de Câncer de
Barretos”
O Estado de São Paulo
16/5/2018
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OUTROS PROJETOS
A FUNDAÇÃO PIO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL DE AMOR, É GESTORA
DE OUTROS PROJETOS NA CIDADE DE BARRETOS (SP) COMO:

AMEs (Ambulatórios Médico de Especialidades do Estado de São Paulo), UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), Santa Casa de Misericórdia de Barretos, Fábrica de Carretas e Oﬁcina Ortopédica.
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