RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO FISCAL DE 2019
1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Associação Bragantina de Combate ao Câncer
CNPJ: 06.012.297/0001-91 e Inscrição Estadual: isenta
Rua Dom Aguirre, 162 – Centro - 12.900-430 – Bragança Paulista/SP
Telefone: (11) 4033-3845 – E-mail: administrativo@abccbraganca.com.br
Data de fundação: 24/04/2003
Utilidade Pública Municipal: Lei n° 3725, de 2005
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 613, de 2009
CNES: 7952147
Representante Legal: Presidente: Wadad Naief Kattar – CPF nº 040.855.318-91

2. ATIVIDADES REALIZADAS
• Voluntariado no Centro de Oncologia do Hospital Universitário São Francisco: Trabalho
em parceria com o Hospital Universitário São Francisco – HUSF, que realizou 1585
atendimentos a pacientes no ambulatório de Oncologia. Iniciam com a acolhida e escuta a
partir do momento em que o paciente recebe o diagnóstico e o acompanha durante o todo
o tratamento de quimioterapia e na terapia médica. Nossa equipe de voluntários oferece
aos pacientes e a seus familiares/acompanhantes, kits de higiene, próteses mamárias,
perucas, bem como os encaminham para fazer seu cadastro, para serem atendidos na sede
da ABCC e nos demais serviços oferecidos.
• Serviço Social: Foram realizados 207 atendimentos e 67 pacientes cadastrados e acolhidos,
onde foram a encaminhados a benefícios e serviços públicos, garantindo a defesa de
direitos pessoais e de sua família.
Sequencialmente esses pacientes navegam pela equipe de serviços da ABCC e usufruem
dos produtos ofertados pela Instituição.
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• Fisioterapia: Foram realizados 369 atendimentos a 74 pacientes entre avaliações e
acompanhamento fisioterápico, a fim de prevenir o impacto da doença e de minimizar os
possíveis déficits funcionais e/ou sintomas indesejáveis;
• Nutrição: Foram realizados 347 atendimentos a 105 pacientes, entre avaliação nutricional,
pesagem, elaboração de planejamento alimentar e orientações sobre a necessidade de
evitar alimentos prejudiciais e alimentos favoráveis, nesta fase que estão em tratamento.
Foram doados suplementos alimentares e outros gêneros alimentícios para complementar
a alimentação de pacientes em vulnerabilidade social;
• Psico Oncologia: Foram realizados 273 atendimentos a 52 pacientes e/ou familiares, que
permanecem durante um longo período em acompanhamento psicológico individualizado,
visando uma assistência integral a eles (biopsicossocial e espiritual);
• Oficina de Perucaria: Foram confeccionadas 119 perucas e doadas em regime de
comodato, 64 perucas às mulheres em processo de tratamento quimioterápico;
• Voluntariado: Foram cadastradas e capacitadas 8 pessoas, para doar parte de seu tempo,
criatividade e talento, no apoio às atividades e projetos da ABCC;
• Bazar Permanente: Venda de produtos doados pela comunidade (roupas, sapatos,
utensílios domésticos, móveis, etc.) cuja venda é revertida para a execução das atividades e
projetos da organização.
O Bazar possibilita também que pessoas de baixa renda, pacientes da ABCC e colaboradores
adquiram produtos de boa qualidade a preços acessíveis.

3.DOAÇÕES REALIZADAS
• Próteses Mamárias: Foram doadas 17 próteses mamárias, que proporcionaram a
reabilitação das pacientes;
• Banco de Perucas: Foram doadas 64 perucas à pacientes mastectomizadas em
quimioterapia, objetivando o resgate da autoestima;
• Lenço de Cabelo: 8 unidades;
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• Turbantes: 23 unidades;
• Kit de Higiene: 268 unidades;
• Sutiãs: 17;
• Absorvente Masculino: 136 pcts;
• Cestas Básicas: 32 caixas a partir de campanhas em parcerias com terceiros;
• Cestas Natal: 52 caixas;
• Leite Integral: 348 litros.

4. COMODATOS
• Andador: 01;
• Cadeira de Banho: 04;
• Cadeira de Rodas: 05;
• Cama Hospitalar: 01;
5. CONTROLE SOCIAL
• CMS - Conselho Municipal de Saúde: participação efetiva na discussão e fiscalização das
políticas públicas de saúde do município de Bragança Paulista;
• CONCIDADES: Conselho Municipal da Cidade e Política Urbana - participação efetiva nas
discussões da política urbana e no planejamento do município, acompanhamento do Plano
Diretor, formatação e análise de projetos a serem encaminhados do Executivo ao
Legislativo.

6. EVENTOS E CAMPANHAS
•

Recital de Piano e Canto “Ouvir para Encantar”;

•

Dia Internacional Da Mulher;

•

Dia das Mães;

•

Outlet Via Mia & Via Dolce

•

Troco Solidário HAVAN;
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•

Bazar MMartan;

•

Café Julhino;

•

Dia dos Pais;

•

Taste Week

•

Feira das Nações;

•

Congresso TJCC- Todos Juntos Contra o Câncer;

•

Outubro Rosa;

•

Novembro Azul;

•

SAKATA;

•

Bazar Solidário M Martan;

•

Dia Nacional De Combate ao Câncer: 10ª Corrida e Caminhada Contra o Câncer
(Campanha de Prevenção contra o câncer).

•

4° Outlet “ Grandes Marcas no Tamanho do seu Bolso”;

•

Fórum Alianza Latina;

•

Doce Natal & Café Natalino.

9. PROJETOS
• Capacitação e reciclagem de voluntários;
• Campanhas de prevenção e diagnóstico precoce;
• Eventos para captação de recursos e divulgação do trabalho da entidade;
• Novos convênios e parcerias com Instituições Públicas e Privadas.
10. PARCERIAS INSTITUCIONAIS
• MOVIEMENTO TJCC – TODOS JUNTOS CONTRA O CÂNCER: Grupos de trabalho para a
melhoria da atenção em câncer no Brasil
• ALIANZA LATINA: projeto de trabalho em rede, que busca proporcionar a seus membros
um espaço de debate e aprendizado contínuo para associações de apoio ao paciente da
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América Latina, que compartilhem ideais e missões similares, possam dialogar e juntas
mudarem o cenário da saúde no continente.
• PLATAFORMA EAD ONCOENSINO: Plataforma de ensino à distância em parceria com a
ABRALE e Ensino do Hospital Albert Einstein.
• INSTITUTO ONCOGUIA: portal informativo e interativo voltado para a qualidade de vida do
paciente com câncer, seus familiares e público em geral.
• SISTEMA CEP/CONEP: CEP da Universidade São Francisco (USF) é um órgão colegiado, de
natureza técnico-científica, vinculado à Reitoria da Universidade São Francisco e constituído
nos termos da atual Resolução No 466, de 12 de dezembro de 2012.
Ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco compete
regulamentar, analisar e fiscalizar a realização de pesquisa envolvendo seres
seguindo as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para

humanos,

Pesquisas Biomédicas

Envolvendo Seres Humanos (Conselho das Organizações Internacionais das Ciências
Médicas – CIOMS/OMS, Genebra, 1982 e 1983).
• INSTITUTO

BOLDRINE

(Campinas):

intercâmbio

com

Assistentes

Sociais

nos

encaminhamentos de pacientes de Bragança na volta para casa, planejamento de suas
necessidades e participação em festas e eventos realizados no Hospital;
• AFROSP (Associação Feminina Rotariana de São Paulo) distribuição gratuita de próteses
mamárias a pacientes mastectomizadas e participação em eventos;
• FESB (Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista) Convênio Técnico Científico no
intercâmbio de estágio com o curso de Nutrição e Serviço Social;
• HUSF (Hospital Universitário São Francisco) voluntariado no Centro de Oncologia;

PARCERIAS COM EMPRESAS
• TE CONNECTIVITY
• GRACOS SEGURADORA
• LOPO ALIMENTOS
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• ASLAN CONTABILIDADE
• SANTHER IND. DE PAPEL LTDA
• SAKATA SEMENTES BRASIL S/A
• MATIZZA PUBLICIDADE
• VIA DOLCE SEMI JÓIAS
• GRUPO STARMAN
• GRUPO PETRÓPOLIS
• ALQUIMIA
• COOPERATIVA ENTRE SERRAS E ÁGUAS

11. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1- CONTRATAÇÃO E CUSTEIO DE PROFISSIONAIS: Auxiliar Administrativo, Assistente Social,
Psicóloga,

Nutricionista,

Fisioterapeuta,

Advogado,

Operador

de

telemarketing,

Mensageiro, Ajudante Geral, para atendimento especializado aos pacientes e organização
administrativa e organizacional da Associação.
2- MATERIAL DE CONSUMO: escritório, limpeza, programas e suporte técnico em informática,
combustível, etc;
3- CUSTEIO FIXO: água, luz, telefone;
4- MATERIAL DE CAMPANHAS: Camisetas, cartilhas, banners, folhetos folders (informação,
prevenção, educação em câncer e direitos do paciente);
5- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: cursos, workshops, seminários e palestras para os
voluntários e colaboradores.
6- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PRODUTOS: compra de equipamentos,

suplementos, medicamentos e outros.
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