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1. APRESENTAÇÃO 

 

              O Relatório de Atividades Médicas e Sociais da Entidade é um documento exigido 

pela Legislação do Terceiro Setor, a cada fechamento de exercício fiscal, sendo que deve ser 

apresentado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no período de 01 de janeiro 

a 30 de abril de cada ano, como bem define o Art. 15 - Inciso I alínea “d” de nosso Diploma 

Estatutário. 

   Neste relatório estão elencados os principais fatos que ocorreram durante o ano de 

2017, ano este, de grandes decisões, pois todas as ações objetivaram a continuidade de nossa 

trajetória para habilitação hospitalar de especialidades pediátricas, referência no tratamento de 

doenças oncológicas e hematológicas, tendo sempre como objetivo principal e prioritário o 

tratamento de nossos pequenos pacientes.  
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2. MENSAGEM DA PRESIDENTE 

ATIVIDADES 2018 

                           

                          Falar das dificuldades enfrentadas pelo GRENDACC – Grupo em Defesa da Criança 

com Câncer creio eu, já esteja se tornando um tanto repetitivo. 

                          Nossa Instituição, sabemos todos, continua se mantendo a custas de muito trabalho 

de toda a equipe de gestores e médica, bem como e principalmente as custas das diversas atividades 

de captação de recursos, sejam elas, Bazares, Jantares, Feiras, enfim, uma gama enorme de eventos 

que buscam conseguir arrecadar verbas necessárias para sua manutenção. 

E tem sido um trabalho árduo... 

                          Em 2018 não foi diferente ou, quem sabe, tenha sido um pouco mais difícil mas, agora 

já começando a enxergar uma luz no fim do túnel. 

                          Assim, continuamos na expectativa de que com o Hospital da Criança sendo 

totalmente reconhecido por todos e se mantendo em pleno funcionamento, essa realidade possa 

começar a se modificar. 

                          Afinal, continuamos acreditando e afirmando que, é uma questão de tempo e que: 

“Dias melhores virão” 

 

 

Verci Andrêo Bútalo 

Dir.Presidente do GRENDACC 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

 

Entidade: GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER – GRENDACC CNPJ:00.797.397/0001-94  

CNES:     2716801                                                                                           Endereço: Av. Olívio Boa, 99 - Parque da Represa 

Telefone/Fax: (11) 4815-8440 E-mail grendacc@grendacc.org.br 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.214-550 

4. INDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS E DEMAIS 

RESPONSÁVEIS 

 

4.1- DIRETORIA: 

 

Nome: VERCI ANDREO BUTALO CPF: 964.726.428-34 RG: 9.478.599-5 – SSP/SP 

Endereço: Av. da Jaqueira, 773 – Jardim Ipê  Telefone: (11) 97347-8184 
  

Município: Jarinu UF: SP CEP: 13.240-000 

Cargo: Presidente Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: VALDIR BARBI CPF: 015.975.548-47 RG: 10.804.329 - O – SSP/SP 

Endereço: Alameda das Itaubas, 94 – Terras de São Carlos - Caxambú Telefone:  

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.216-783 

Cargo: Vice Presidente Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: BÁRBARA NIVOLONI CPF: 297.327.748-51 RG: 23.122.699-8 – SSP/SP 

Endereço:  Rua Major Gustavo Adolfo Storch, 250 – Apto 61 – Vila Virginia Telefone: (11) 9.8443-7516 

Município: Jundiaí UF:  São Paulo CEP:. 13.209-080 

Cargo: Primeira Secretária 
 

Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: FILIP PRATES DE SOUZA CPF: 154.910.678-30 RG: 11.438.762-X- SSP / SP 

Endereço: Rua Moises Abaid, 181 – Bloco A – Apto 263 – Jardim São Bento Telefone: (11) 9.9909-2227 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.202-500 

Cargo:  Segundo Secretário 
 

Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2019 
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Nome: LAÉRCIO OLIVEIRA PINTO CPF: 962.805.578-04 RG: 6.511.426-7 – SSP/SP 

Endereço: Rua Mario Pereira Pinto, 94 – Jardim Paulista I Telefone: (11) 9.6349-9449 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.208-340 

Cargo:  Primeiro Tesoureiro Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: RICARDO TORELLI CPF: 149.979898-94 RG:  22.528.508-2 – SSP/SP 

Endereço: Rua Aparecida C Luchini 555 – Apto 44 – Bloco F Telefone: (11) 9.9936-0834 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.214-584 

Cargo:  Segundo Tesoureiro Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 
 
4.2. CONSELHO FISCAL: 
 

Nome: WILSON MACIEIRA CPF: 036.723.108-59 RG: 2.025.837-9 SSP/SP 

Endereço: Rua Petronilha Antunes, 204 – Bloco A – Apto 108 – 8º andar Telefone: (11) 9.9916-3991 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.201-080 

Cargo:  Presidente Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: LEONARDO BUTALO CPF: 406.129.078-99 RG: 49.001.542 – 6 SSP/SP 

Endereço: Avenida Nicola Accieri, 750 – Jardim Celeste Telefone: (11) 9.9595-9609 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13.214-800 

Cargo:  Secretário Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 

 

Nome: CECILIA MILENA RICCIOPPO 
ANTICO 

CPF: 168.436.478-71 RG: 5.017.783-7 SSP/SP 

Endereço: Rua Leonor Pinheiro da Silva, 215 – Parque do Colégio Telefone: (11) 4586-5726 

Município: Jundiaí UF: SP CEP: 13209-130 

Cargo:  Conselheira Início de Atuação: 01.01.2017 Término de Atuação: 31.12.2018 
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5. INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE: 

 

5.1- ESTRUTURA FÍSICA AMBULATORIAL: Matrícula nº. 62.469 – 1º Oficial de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Jundiaí: 

 

 

Área: Metragem: 

Área do Terreno   8.101,681 m² 

Total da Área Construída distribuída conforme abaixo:  4.515,82 m² 

Área Construída – Ambulatório e Hospital 2.487,67 m² 

Área Construída - Administrativo 1.220,61 m² 

Área Construída - Espaço Família e Voluntariado 807,54 m² 
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5.2- INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ASSISTÊNCIA: 

 

 

Nome: Quantidade: 

Clínicas Especializadas 08 

Consultório Odontológico 01 

Leitos Ambulatoriais 07 

Leitos de Internação 11 

Leitos de UTI 05 

Leitos pós cirúrgico 02 

Outros Consultórios não médicos 05 

Sala Cirúrgica 01 

Sala de Enfermagem (serviços) 02 
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5.3- PRINCÍPAIS EQUIPAMENTOS:  

EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM 

Nome: Quantidade: 

RX  Dentário 01 

Ultrasson Doppler Colorido 01 

Eletrocardiógrafo 01 

Rx de 100 a 500 mA 02 

Rx portátil  01 

Reveladora Digital de Rx 01 

EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTRUTURA 

Nome  Quantidade 

Usina de Oxigênio 01 

Grupo Gerador 01 

Controle Ambiental / Ar Condicionado Central 03 

EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Nome  Quantidade 

Equipo Odontologico 01 

Fotopolimerizador 01 

Caneta de Alta Rotação 01 

Caneta de Baixa Rotação 01 

Amalgamador 01 

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIDA 

Nome  Quantidade 

Bomba de Infusão 34 

Desfibrilador 04 

Marcapasso Temporário 01 

Monitor ECG 06 

Monitor de Pressão Invasivo 01 

Respirador / Ventilador 04 

Reanimador Pulmonar / AMBU 10 

Monitor de Pressão não Invasivo 06 

EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS GRÁFICOS 

Nome  Quantidade 

Eletrocardiógrafo 02 
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5.4- UNIDADES DE APOIO: 

Unidades: Quantidade: 

Agência Transfusional 01 

Brinquedoteca 01 

Classe Hospitalar 01 

Consultório de Nutrição Clínica 01 

Consultório de Psicologia 01 

Consultório do Serviço Social 01 

Farmácia 01 

Laboratório de Análises Clínicas 01 

Laboratório de Microbiologia 01 

Lactário 01 

Nutrição e Dietética 01 

Odontologia 01 

Sala de Fisioterapia 01 

 

5.5. PRODUTOS E PROCESSOS: 

                    Os principais produtos do Hospital da Criança GRENDACC estão relacionados à 

Assistência e Ensino. 

5.5.1. Processos e Produtos Relacionados à Assistência:  

                    O Hospital proporciona atenção à saúde para o tratamento de alta complexidade em 

nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, 

de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas mais 

diversas especialidades médicas. Esta assistência é prestada por equipe altamente qualificada, que 

compreende médicos, pessoal de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, dentista, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, assistentes sociais, biomédicos, dentre outras.     

       Os principais produtos da Assistência são:  

• Atendimento Ambulatorial; 

• Atendimento de Urgência e Emergência na Oncologia Pediátrica; 

• Internações; 

• Cirurgias; 

• Exames Auxiliares ao Diagnóstico e ao Tratamento; 

• Reabilitação Física e Motora. 
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5.5.2. Processos e Produtos Relacionados ao Ensino:  

                    O Hospital da Criança GRENDACC é campo de Ensino para os alunos dos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Psicologia e Nutrição, além de receber através de 

seu Núcleo de Apoio Científico (NAC) alunos para a realização de estágios curriculares, projetos e 

TCCs. 

 

5.5.3. Principais Processos de Apoio:  

                    Para assegurar a eficiência da realização dos processos principais, o Grupo em Defesa da 

Criança com Câncer – GRENDACC adota ferramentas atualizadas de gestão de apoio 

administrativo:  

• Gestão de Pessoas;  

• Gestão de Equipamentos e de Infraestrutura;  

• Gestão da Informação;  

• Gestão da Qualidade;  

• Hotelaria;  

• Consultoria Jurídica;  

• Comunicação Administrativa;  

• Assessoria de Comunicação;  

• Gestão Econômica e Financeira. 

 

5.5.4. Processos de Apoio Técnico:  

• Assistência Farmacêutica; 

 • Assistência Social;  

• Assistência Nutricional; 

• Arquivo Médico. 
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5.6. CLIENTES: 

                    O Hospital do GRENDACC presta assistência à saúde em nível terciário a pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes conveniados e particulares. 

                    Pelo Sistema Único de Saúde, são assistidos pacientes de Jundiaí e de mais 07 cidades da 

microrregião, já dos convênios chegamos inclusive a atender pacientes referenciados de outras 

cidades além das citadas abaixo. A área de referência na oncologia pediátrica, denominada 

microrregião de Jundiaí abrange as cidades de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinú, 

Louveira e Várzea Paulista.  
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5.7. PARCERIAS: 

• Banco do Brasil – Ação Infância e Vida;  

• BEMARCO; 

• Clínica Premium Diagnósticos: realização de exames de imagem 

• Clínica Tucunduva; 

• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente das Cidades de Jundiaí, Várzea e 

Cabreúva; 

• Hot Point Planet Girls; 

• ICON Diagnósticos Médicos por Imagem; 

• Instituto Ronald MacDonalds – Ação MacDia Feliz;  

• Renner Sayerlack. 
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6. DESCRIÇÃO DA FINALIDADE ESTATUTÁRIA: 

 

 

Características Principais 
Associação Sem Fins Lucrativos, que atua na Área da Saúde, de Caráter 

Beneficente de Assistência Social., com autonomia Administrativa e 

Financeira. 

Atividade Principal 

CNPJ 

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades 

para atendimento a urgências.  

Natureza Jurídica Pessoa Jurídica de Direito Privado - Associação civil sem finalidades 

econômicas ou lucrativas. 

Data de constituição 18/07/1995. 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas Registro nº 40.019, de 11/08/1995, do 1º Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Jundiaí – SP. 

Área de Ação / Público Alvo 

A área de ação do GRENDACC envolve crianças e adolescentes (0 a 19 

anos) portadores de doenças oncológicas e hematológicas, sendo possível 

o atendimento a outras doenças, devidamente cadastradas na entidade, 

dentro de critérios e regras estabelecidas pela Diretoria. Fica explicitado, 

também, que a atuação do GRENDACC leva em conta a criança e 

adolescente como membro de um grupo familiar que, assim, também é 

beneficiado por atividades da entidade.  

Finalidade Estatutária/ 

Objetivos Sociais 

Nos termos do art. 2º do Estatuto Social o GRENDACC tem por finalidade 

e objetivos sociais na área da saúde, a mobilização, a prevenção, a 

orientação, a assistência, o apoio à família e o desenvolvimento de ações 

culturais, de pesquisas e outras, direcionadas ao tratamento e 

atendimento de crianças e adolescentes em diversas especialidades 

médicas, prioritariamente aos portadores de doenças oncológicas. 
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Atividades Estatutárias 

 

 

Nos termos do Estatuto Social, art. 3º., para o desenvolvimento e a 

realização de sua finalidade e objetivos sociais, o GRENDACC poderá: 

I- Prestar Serviços e promover e/ou apoiar atividades, projetos e 

progr5amas de saúde, de apoio, e complementares ao tratamento, 

culturais e artísticos, recreativos, de lazer, de estudos, pesquisas, de 

formação profissional e outros correlatos, decorrentes e relacionadas às 

finalidades e objetivos sociais do GRENDACC, inclusive podendo 

fornecer assistência material, humana, profissional e financeira aos 

beneficiários ou usuários da Associação. 

II- Promover e/ou apoiar cursos, conferências, congressos, seminários, 

simpósios, palestras, reuniões e demais eventos, que visem gerar e 

disseminar conhecimentos sobre as áreas da sua atuação. 

III- Realizar, por conta própria ou terceiros, a edição e a publicação de 

livros e revistas de natureza técnica científica, cultural e artística de vídeos 

e de quaisquer outros meios de divulgação e comunicação, dentro das 

finalidades inerentes às suas atividades. 

IV- Estabelecer e manter intercâmbio com outras organizações e entidades 

afins, no país e no exterior. 

V- Realizar, por conta própria ou terceiros, campanhas, programas, 

projetos, eventos e atividades para angariar fundos (captar recursos) 

necessários à manutenção e desenvolvimento das finaliodades da 

Associação, inclusive prestar serviços, produzir e vender produtos 

decorrentes de atividade meio e licenciar e ceder marcas e direitos 

autorais. 

VI- Quais quer outras atividades eventualmente necessárias e 

convenientes à realização dos seus objetivos. 

Menciona ainda o art. 4º do Estatuto Social:  

Art. 4º. De forma geral, visando ao desenvolvimento de suas finalidades 

estatutárias, o GRENDACC poderá firmar contratos, convênios, parcerias 

e instrumentos de colaboração e cooperação com outras instituições ou 

organizações, públicas ou privadas, participando inclusive, com a cessão 

de recursos humanos, materiais e financeiros e com o assessoramento 

público, técnico, administrativo e financeiro. 

Parágrafo Único: De forma específica, inclusive em função da composição 

das gratuidades do GRENDACC, fica explicitado que as ações 

beneficentes de assistência social na área da saúde podem ser realizadas 

através de parcerias entre a Associação e entidades ou organizações 

privadas, sem fins lucrativos, que atua, na mesma área mencionada, 

firmadas mediante ajustes, acordos e instrumento de colaboração.  
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7. TÍTULOS, REGISTROS, CERTIFICAÇÕES – PÚBLICOS E OUTROS: 
 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES sob nº. 2716801 – 03 de setembro de 2003.   

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Saúde – CEBAS, concedido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 28, de 16/02/06, publicada no Diário Oficial 
da União em 22/02/06, julgando o processo nº 71010.001814/2005-11 – Renovado conforme Portaria nº. 482 
de 19 de agosto de 2011, publicada no DOU – Seção 1 – nº 161 - 61 com validade até 21/12/2012. A Portaria 
de nº. 980 de 03 de setembro de 2013 determinou a validade da Renovação do CEBAS pelo período de 22 de 
fevereiro de 2010 a 21 de fevereiro de 2013 – Publicada no Diário Oficial de 04 de setembro de 2013 -  Seção 
1 – nº. 171.  Sendo certo que foi devidamente renovado nos prazos legais vencendo-se em 21 de fevereiro de 
2019, nos termos da Portaria n. 1.562 publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro de 2016 – 
Secção I folhas 56.  

Cerificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE sob nº. 1624/2012 – Concedido em 06 de agosto 
de 2012, com validade pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº. 57.501, de 08 de novembro 
de 2011. Vencimento: 05 de agosto de 2022.  

Certificado de Registro nº 1.1.9.9.5.0.1.1 e de Inscrição de Programas de Atendimento junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Jundiaí – SP. - CMDCA – Lei Municipal 7.102 de 25 de 
julho de 2008. – tendo vigência de dois anos, sendo que o último certificado emitido tem validade até o dia 
13 de Julho de 2020. 

Certificado de Registro de Instituição – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Cabreúva – Certificado nº. 02/2018, tendo vigência de dois anos, sendo que o último certificado emitido tem 
validade até 19 de abril de 2020. 

Certificado de Registro nº. 09 junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jarinu – SP., deferido em dezembro de 2008, devidamente renovado por prazo indeterminado. 

Certificado de Registro nº. 20 junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Várzea Paulista – SP., deferido em outubro de 2011 e devidamente renovado em 24 de outubro de 2017 com 
validade até 12 de dezembro de 2019.  

Declaração de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 10.417 de 24 de novembro de 1999, publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 25/11/99. – Atualizada anualmente, sendo que a última certidão SJDC 
nº. 1175/2017 emitida em 21 de junho de 2017 com validade até 31 de Outubro de 2019. 

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4.862 de 24 de setembro de 1996, publicada na Imprensa 
Oficial em 02/10/96. – Prefeitura do Município de Jundiaí – SP. 

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.958 de 16 de Abril de 2012 e na mesma data Publicada 
na Imprensa Oficial - Prefeitura do Município de Cabreúva – SP. 

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 2.166 de 13 de junho de 2012 e na mesma data Publicada 
na Secretaria de Administração e Finanças desta Prefeitura – Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista 
– SP. 

Declaração de Utilidade Pública Municipal -  Projeto de Lei n. 551 de 27 de outubro de 2011 – Câmara 
Municipal de Itupeva – SP.   

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei municipal 2.219 de 13 de dezembro de 2011 e na mesma 
data Publicada e Registrada na Secretaria de Administração – Câmara Municipal de Louveira – SP.  

Declaração de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 2.078 de 17 de maio de 2011 e na mesma data Registrada 
e Publicada na Secretaria Municipal de Gestão Pública – Prefeitura do Município de Várzea Paulista – SP. 
Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais nº 37311.007240/2006-35. 
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Certificado de Inscrição – Conselho Federal e Regional de Medicina – CFM-CRM sob nº. 930045: Inscrito desde 
05 de fevereiro de 2001, renovado anualmente, sendo que o último certificado tem como vencimento: 28 de 
fevereiro de 2019.  

Certificado de Responsabilidade Técnica - Conselho Regional de Enfermagem – CRT sob o nº. 13774/41210, 
renovado anualmente, sendo que o ultimo certificado tem como vencimento: 06 de setembro de 2019. 

Certificado de Responsabilidade Técnica – Conselho Regional de Farmácia – CRF sob o nº. 39496, renovado 
anualmente, sendo que o último certificado tem como vencimento: 02 de março de 2019.    

Certificado de Filiação como Membro da Fundação Nacional da Qualidade – FQN -  integrante na Fundação 
em 04 de Fevereiro de 2014.  

Credenciamento no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON - Portaria nº.  935 de 07 
de novembro de 2013. 

Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantojuvenil: O GRENDACC através do apoio e ampla divulgação 
na mídia e em Órgãos Municipais na cidade de Jundiaí da Campanha de Conscientização do Diagnóstico 
Precoce do Câncer Infantojuvenil - denominada “Novembro Dourado”; em 2014 conseguiu apoio da Câmara 
de Vereadores de nosso Município que por meio da Lei Municipal nº.  8.339, de 03 de Dezembro de 2014, 
inclui no Calendário de Eventos da Cidade “O Dia Municipal de Combate ao Câncer Infatojuvenil” – 23 de 
Novembro - e a Campanha de Prevenção ao Câncer Infantojuvenil – “Novembro Dourado” a realizar-se, 
anualmente, durante o mês de novembro.  

Habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON – de acordo 
com Portaria N. 1154 de 26 de julho de 2018. 

 

  Tais títulos e registros, além de inserir a Entidade em um regime jurídico específico 

que, inclusive, obriga-a a prestar contas anuais de suas atividades e movimentações financeiras, 

conferi credibilidade e transparência à Instituição, permitindo acesso aos Benefícios Fiscais, 

Recursos Públicos, bem como, incentivos fiscais para alguns doadores 

  

   Ressalte-se, também, que o GRENDACC é reconhecido como isento das contribuições 

sociais pelo Ministério da Previdência Social. 
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8. ATIVIDADES MÉDICAS E SOCIAIS REALIZADAS EM 2018 

 

 

8.1- ATIVIDADES MÉDICAS: 

 

9.1.1. Corpo Clínico: 

 

Diretora Clínica:  Dra. Ariane Christina Pereira Casarim 

 

 

• Anestesistas:  

                   Dr. Fernando Junqueira 

                   Dr. Leonardo Aleixo 

                   Dr. Rafael Miranda 

                   Dra Rosângela Coutinho 

 

• Cardiologistas: 

  Dra. Carla Vieira de Mattos Noves 

        Dra. Carolina Geraldini Porto 

        Dra. Clara Paschoalini Guyot  

        Dra. Claudia Carolina Vieira Silva Davini 

         

• Cirurgião Ortopédico Oncológico:  

        Dr. Alejandro Enzo Cassone 

 

• Cirurgião Pediátrico:  

        Dra. Fernanda Eid         

        Dra. Fernanda Bonazzi 

        Dr. Marcio Miranda 

        Dra. Sarah Crestian Cunha 
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• Hematologistas Pediátricas: 

         Dra. Cristiane Camargo Omae 

         Dra. Juliana Buzinaro Ribeiro 

         Dra. Mariela Chequi Della Piazza 

                           

• Infectologista 

        Dra. Giovanna Gravos Palandri 

 

• Intensivistas: 

                          Dr. Jairo Barcelos Filho - Coordenação 

                          Dra. Ligia Augusto Coraine - Coordenação 

 

• Nefrologistas Pediátricos:  

        Dr. Antonio Cesar Paulillo de Cillo 

                          Dra. Gabriela Santos de Oliveira 

 

• Neurologista:  

        Dra. Claudia Maria Pechini Bento 

        Dra. Gabriela Paladini 

 

• Oncologistas Pediátricos:  

        Dra. Ariane Christina Pereira Casarim 

        Dr. Giorgione Leite de Freitas Batista 

        Dr. Marcelo Rizzatti 

        Dra. Silvana Forsait 
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   O Corpo Clínico do GRENDACC é integrado por todos os médicos 

credenciados pela Instituição, legalmente habilitados para o exercício da Medicina no Brasil, 

aos quais cabe a execução de todos os atos e procedimentos necessários ao bom atendimento 

do paciente, sempre com estrita obediência aos princípios da Ética Médica e sujeitos às 

regras das legislações civil e penal, objetivando proporcionar  assistência médica aos 

doentes pediátricos nas especialidades de oncologia, hematologia, cardiologia, neurologia, 

nefrologia e endocrinologia pediátrica, bem como cirurgia pediátrica e cirurgia ortopédica 

pediátrica,   independentemente de cor, raça, condição socioeconômica, religião, convicções 

políticas e ideológicas. 

 

  O Corpo Técnico e Administrativo juntamente com o Corpo Clínico, atuam 

com o máximo de zelo e o melhor de sua capacitação profissional, tendo como meta a cura 

e o bem-estar do paciente. 

 

 

9.1.2. Realizações:  

 

 No ano de 2018 o serviço médico de especialidades pediátricas do Hospital da 

Criança do Grendacc, no que se refere a oncologia pediátrica, ampliou seu corpo clínico de 

assistência médica, com o início dos colegas médicos oncologistas, anestesiologistas, 

cirurgiões pediátricos e neuropediatra, assim como a criação da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH). 

  Neste contexto, a especialidade de oncologia pediátrica admitiu 15 casos 

novos no ano de 2018, contando, além das consultas ambulatoriais com a realização de 327 

internações de acordo com o convênio do paciente (das quais 191 provenientes do convênio 

SUS, 136 pertencentes a convênios privados e nenhuma em caráter particular). 
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  Do ponto de vista cirúrgico, houveram cerca de 123 procedimentos, 

distribuídos, principalmente, entre ressecções tumorais, implante de cateteres, biópsias para 

investigação diagnóstica e cirurgias pediátricas. 

  O Hospital da Criança do Grendacc foi habilitado como UNACON (sendo 

assim reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade), conforme 

publicação em Diário Oficial de 26 de julho de 2018, portaria 1.154, participando de reuniões 

envolvendo a Onco-rede de sua microrregião, além da participação em reuniões junto a 

Secretaria Municipal de Saúde e demais centros de saúde que atendem a pacientes com 

câncer na cidade de Jundiaí onde foram discutidos os vários protocolos de atendimento. E, 

mais uma vez, houve a participação dos oncologistas da entidade em veículos da mídia 

(televisão, imprensa escrita e palestras) quando da conscientização do diagnóstico precoce 

em oncologia pediátrica ao longo do ano e, em particular, em novembro (intitulado 

“Setembro Dourado”). 

                     

9.1.3.  Quadro Comparativo das Realizações entre os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 

2017 e 2018:  

 

 

Variável 2014 2015 2016 2017 2018 

Casos Novos 16 18 27 20 15 

Procedimentos 

Cirúrgicos 

21 11 19 27 123 
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9.1.4. Atendimentos das Especialidades Médicas 

 

 

ESPECIALIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Total 

  
SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS SUS NSUS 

ANESTESIOLOGIA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 19 01 17 00 46 

CARDIOLOGIA 25 13 21 15 33 13 43 13 27 15 15 09 23 13 40 29 21 21 44 57 37 32 37 30 626 

CIRURGIA 
PEDIÁTRICA 

00 03 00 07 01 03 03 02 01 02 01 01 06 03 02 08 51 08 73 09 73 07 94 03 361 

HEMATOLOGIA 84 35 66 33 53 27 66 29 64 33 52 27 88 34 35 30 36 38 56 32 47 19 36 20 1040 

NEFROLOGIA 49 03 42 03 42 02 32 02 41 01 47 02 32 03 39 12 41 12 46 16 30 06 30 05 538 

NEUROLOGIA 30 13 36 17 53 18 44 11 52 17 45 15 29 22 31 24 26 25 52 44 38 43 37 20 742 

ONCOLOGIA 21 08 13 13 17 15 12 12 09 11 13 13 25 12 34 23 38 19 30 26 19 15 34 13 445 

ORTOPEDIA 04 03 04 03 06 02 07 07 05 00 04 02 06 03 03 07 05 03 02 03 03 01 06 05 94 

PEDIATRIA GERAL 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 00 03 00 02 00 01 00 02 00 00 11 

PLANTONISTA 00 01 01 00 05 01 15 03 03 01 01 02 06 02 03 00 04 00 02 00 01 00 02 00 53 

TOTAL 217 79 183 91 210 81 222 79 202 82 178 71 215 93 187 136 222 128 314 188 267 126 293 96 
3956 

TOTAL GERAL 292 274 291 301 284 249 308 323 350 502 393 389 
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10. ATIVIDADES SOCIAIS: 

 

10.1. Equipes Multidisciplinar e de Apoio: 

• Enfermagem: 

Luciane Alves de Souza (RT) 

Patrícia de Andrade Silva (RT) 

 

           ● Laboratório: 

Caroline Spina (RT) 

Juliana Chain Silva (RT) 

 

•  Farmácia: 

Cassia Helena Pagini Stuart (RT) 

Ingrid N. C. Castelo Branco 

Jociely de Almeida Martins 

 

• Nutrição:  

Jordana Romera Céspedes (Clínica - RT) 

Juliana Pavan (Clínica – RT) 

Claudia Oliveira Caputo (Nutrição e Dietética) 

 

• Odontologia:  

Dra. Ana Claudia Caldo 

 

• Fisioterapia:  

Talita Rodrigues 

 

 



 
 

 

- 23 - 
 
 

• Psicologia: 

Ivy Alarcon Tavares 

Márcia Cristina Miranda Abduch 

Margarete Cristina dos Santos 

 

 

•   Serviço Social:  

Lilia dos Santos Almeida Lopes 

 

  No ano de 2018, a entidade realizou 45.987 atendimentos, que beneficiaram 4.080 

pacientes, sendo: crianças e adolescentes cadastrados na entidade e respectivo grupo familiar. 

    Como uma das maiores e mais estruturadas entidades de Jundiaí e Região, o 

GRENDACC passou a ser um exemplo de sucesso para várias outras instituições e organizações da 

sociedade civil. 

    Além da reconhecida excelência dos serviços médicos, interdisciplinares e 

assistenciais prestados às crianças e adolescentes doentes – prioritariamente com câncer e doenças 

do sangue e extensivamente a outras patologias, o GRENDACC, também, promove diversas outras 

ações que beneficiam toda a comunidade residente na cidade de Jundiaí e Região. Dentre elas, 

destacamos: 

 

- Colaboração na formação de estudantes, através de acordos de cooperação técnica 

e institucional com diversas Instituições de Ensino da região, envolvendo a 

realização de estágio, desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como, implementação de ações e eventos em prol do GRENDACC.   

 

- Desenvolvimento social e conscientização da população, através da participação, 

como palestrante convidado, em eventos (congressos, seminários e simpósios), 

muitos deles promovidos pelas mais conceituadas entidades do Brasil, o que 

possibilita a replicação de nossas práticas e experiências de sucesso. 
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- Constantes aprimoramentos administrativos e operacionais, que lhe conferem 

transparência de seus atos perante a sociedade e que lhe possibilitam uma gestão 

eficiente. 

- Desenvolvimento capacitação de profissionais da área saúde das cidades 

atendidas pela Instituição. 

 

    Para tanto, contamos com uma equipe de funcionários e voluntários qualificados e 

conscientes das questões sociais, assim como com o apoio financeiro do governo, de empresas e, 

principalmente, da população.  

 

 

10.1.1. Equipe Multidisciplinar: 

 

• Apresentação:  

 

  Equipe é um grupo de pessoas que geralmente se une para alcançar um objetivo em 

comum.  O trabalho em equipe é baseado na relação recíproca entre as intervenções técnicas e a 

interação dos agentes. 

     As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os 

objetivos compartilhados determinam seu propósito e direção. Respeito, mente aberta e 

cooperação são elevadas qualificações. 

     Considera-se que o trabalho em equipe multiprofissional representa um dos pontos 

centrais na reorganização da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), sustentada por 

projetos assistenciais mais integrais e resolutivos que promovam mudanças nos processos de 

trabalho e nas formas de atuar sobre o processo saúde-doença através de uma maior interação entre 

os profissionais e suas ações (Costa, Enders e Menezes, 2008). 
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•   Objetivo: 

           Garantir assistência integral e humanizada aos pacientes assistidos pelo GRENDACC 

buscando sempre excelência no atendimento prestado. 

 

• Atendimentos Equipe Multidisciplinar em 2018 

 

ESPECIALIDADE  
  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL  

S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS S NS  

ENFERMAGEM 394 102 367 111 381 103 384 97 343 108 323 92 365 96 342 175 319 148 408 214 299 142 345 112 5770 

FARMACIA 36 7 30 6 34 4 42 3 36 6 38 7 41 7 33 9 30 10 17 8 16 4 16 5 445 

FISIOTERAPIA 65 15 68 13 71 15 63 14 65 14 44 17 57 14 50 21 49 14 55 23 46 15 17 15 840 

NUTRIÇÃO 58 8 42 10 41 4 34 8 27 6 41 3 46 5 58 9 40 6 34 35 33 32 32 34 646 

ODONTOLOGIA 13 7 16 15 4 7 15 11 15 5 18 7 23 12 20 7 10 4 10 16 8 5 13 5 266 

PSICOLOGIA 42 6 42 2 54 1 64 3 28 5 27 1 29 1 30 1 33 9 45 3 17 23 22 9 497 

S. SOCIAL 75 12 87 10 71 15 87 5 112 26 59 8 0 0 63 14 71 21 79 45 62 27 85 29 1063 

SADT 271 51 271 51 326 44 288 54 336 54 287 58 256 52 264 48 288 41 274 91 180 75 129 80 3869 

TOTAL 954 208 923 218 982 193 977 195 962 224 837 193 817 187 860 284 840 253 922 435 661 323 659 289 13396 

TOTAL GERAL 1162 1141 1175 1172 1186 1030 1004 1144 1093 1357 984 948  
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10.1.2. Enfermagem: 

 

• Apresentação:  

                    Este profissional está ativamente envolvido na prestação do cuidado à crianças / 

adolescentes e no apoio aos seus familiares.  É empenhado em associar a humanização ao 

conhecimento técnico científico, a fim de oferecer uma assistência de enfermagem planejada e 

estruturada. E se divide na assistência nos setores de Ambulatório de quimioterapia, Internação, 

Centro Cirúrgico e UTI – Pediátrica. 

                    O ambulatório de quimioterapia/ Enfermagem do GRENDACC é um setor que realiza 

assistência a crianças e adolescentes portadores de doenças graves e complexas, que necessitam de 

cuidados elaborados com domínio técnico e conhecimento científico específico. 

• Ambulatório: é o local destinado a procedimentos ambulatoriais, infusões e procedimentos de 

no máximo 8hs para sua realização, dispondo de 8 leitos para procedimentos, infusão de 

quimioterapia e outras terapias de suporte para manutenção do tratamento onco hematológico 

e   1 sala para realização de procedimentos invasivos sob sedação, composta de equipamentos 

de emergência para atender qualquer intercorrência. A equipe está preparada e capacitada para 

auxiliar nos diversos procedimentos realizados no ambulatório, tais como: mielograma, biopsia 

de medula, punção liquorica, entre outros.  

Presta atendimento com excelência, minimizando os erros e danos referentes à: administração 

quimioterápica, terapia endovenosa, transfusão de hemoderivados e hemocomponentes, manejo  

de cateteres venosos centrais/periféricos, terapia inalatória,  curativos, entre outros.  A equipe 

também é responsável pelo gerenciamento da agenda de enfermagem associada aos 

atendimentos dentro do setor de quimioterapia  e realiza a pós consulta dos pacientes da 

oncohematologia, e demais especialidades que necessitam da assistência de enfermagem. 

• Unidade de Internação: a equipe assitencial está preparada para  prestar cuidados de 

enfermagem aos pacientes oncológicos e de pediatria geral nos diversos procedimentos de 

enfermagem e a pacientes que necessitem de internação e que vão permanecer por período 

superior ao permitido para  atendimento ambulatorial. Realiza a Classificação de Risco dos 

pacientes atendidos e a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que através de  um 

método e/ou estratégia de trabalho científico, realiza a identificação das situações de 

saúde/doença, ajudando a prescrição e a implementação das ações de Assistência de 

Enfermagem que contribui para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo. A SAE propõe aos profissionais, assim como ao setor, à instituição de saúde, ao 

paciente e aos demais envolvidos, a utilização do conhecimento técnico-científico e de 

habilidades de forma organizada, sistematizada e orientada. Neste setor temos 11 leitos sendo 5 

quartos com 2 leitos cada e 1 quarto de isolamento composto de antecâmara e sistema de ar com 

pressão negativa. Abaixo o número de internações realizadas: 
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Unidade de Internação 

Mês 2018 
 Internações/ 

Enfermaria  
Particular SUS UNIMED 

Óbito 
Onco 

Média 
Permanência 

Média Pac/ 
dia  

Taxa de 
Ocupação 

Janeiro  17 0 10 7 0 4,22 2,45 22,29 

Fevereiro  16 0 11 5 0 3,32 6,20 30,19 

Março  21 0 13 8 0 4,32 3,48 34,84 

Abril 18 0 9 9 2 4,22 3,80 38,00 

Maio  31 0 8 23 0 3,81 3,81 34,60 

Junho  23 0 8 15 0 3,68 2,90 26,36 

Julho  19 0 7 12 0 3,40 2,19 19,94 

Agosto  22 0 10 12 0 2,14 1,52 13,78 

Setembro 19 0 07 12 0 4,82 2,73 24,85 

Outubro  57 0 43 14 1 2,87 2,87 26,10 

Novembro  47 0 34 13 0 3,63 2,32 36,33 

Dezembro 37 0 31 6 0 2,50 1,58 7,89 

Total 327 0 191 136 3 3,12 3,10 31,46 

• Unidade de Terapia Intensiva: A UTI Pediátrica é o setor dotado de sistema de monitorização 

contínua, que atende pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de 

um ou mais sistemas orgânicos e é um setor reservado e o único no ambiente hospitalar que 

oferece monitoria e vigilância 24 horas. Este setor é composto por profissionais que possuem 

experiência em atendimentos à paciente críticos e também está preparada para auxiliar as 

equipes médicas/ multiprofissional em procedimentos que requerem maior complexidade 

para garantir a manutenção da vida durante as intercorrências ocasionadas pelos mais 

diversos problemas  que põe em risco a  saúde dos pacientes. Na UTI dispomos de 5 leitos 

sendo 4 no salão e 1 isolamento composto de antecâmara e sistema de ar com pressão 

negativa. Abaixo o número de internações realizadas: 

Mês 2018 Internações/Uti Particular SUS UNIMED 
Óbito 
Onco 

Média 
Permanência 

Média Pac/ 
dia  

Taxa de 
Ocupação 

Janeiro  6 0 4 2 0 11.20 1.81 36,13 

Fevereiro  8 0 4 4 0 6.63 1.89 37,86 

Março  10 0 5 5 0 4.94 2.55 50.97 

Abril 7 0 3 4 2 3.86 0.90 18.00 

Maio  17 0 1 16 0 3.80 1.84 36.77 

Junho  10 0 1 9 0 3.83 1.53 30.67 

Julho  9 0 2 7 0 3.11 0.90 18.06 

Agosto  7 0 1 6 0 3.20 0.52 10.32 

Setembro 12 0 3 9 0 3.17 1.27 25.33 

Outubro  10 0 4 6 0 3.20 1.03 20.65 

Novembro  10 0 4 6 0 4.10 1.37 27.33 

Dezembro 5 0 4 1 0 5.50 22.0 22.00 

Total 111 0 36 75 2 4.42 1.46 27.65 
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• Centro Cirúrgico : é o lugar dentro do hospital,   convenientemente preparado e onde se 

realizam as intervenções cirúrgicas visando atender a resolução de intercorrências por meio 

da ação de uma equipe integrada. Após a após feita avaliação com  o cirurgião no consultório, 

caso seja indicado um procedimento cirúrgico o médico entrará em discussão com equipe 

médica  (cirurgiões, anestesistas, gestor, intensivistas, enfermeiros e farmacêutico) para 

decidir pelo procedimento a ser realizado,  e em seguida a enfermeira responsável pelo 

Centro Cirúrgico, faz contato com o responsável do cliente, orientando quanto ao 

procedimento a ser realizado, geralmente esse contato é feito pelo médico da criança e pela 

enfermeira do Centro Cirúrgico, que é a responsável por preparar os materiais/ insumos 

necessários para a intervenção. 

•  

Centro Cirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês 2018 
Cirurgias 

Realizadas 
SUS 

Unimed/Outros 
convênios 

Cirurgia Onco Outras Esp. Óbito 

Janeiro  4 3 1 2 1 0 

Fevereiro  5 3 2 4 1 0 

Março  9 8 1 8 1 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 

Maio  0 0 0 0 0 0 

Junho  0 0 0 0 0 0 

Julho  4 4 0 3 1 0 

Agosto  6 5 1 1 5 0 

Setembro 2 2 0 2 0 0 

Outubro  36 36 0 3 33 0 

Novembro  27 27 0 1 26 0 

Dezembro 30 29 0 3 27 0 

Total 123 115 5 27 95 0 
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Procedimento 

2017 2018 

SUS N SUS SUS N SUS 

AVC (picc, intracath) 00 03 03 01 

Biópsia 06 02 11 01 

Hepatectomia 00 01 01 00 

AVC semi impl. 01 00 01 00 

Imp Porth a Cath 04 01 10 00 

Laraposcopia 00 01 01 00 

Lobectomia 00 01 00 00 

Mielograma 01 01 04 00 

Mielograma e Liquor 01 01 00 00 

Orquidopexia 00 01 07 00 

Resseção de Nódulo 00 01 00 00 

Ressecção de Tumor 02 00 03 00 

Retirada de Porth a Cath 04 01 01 00 

Traqueostomia 00 01 00 00 

Esplenectomia 00 00 01 01 

Toracectomia 00 00 02 00 

Hernia inguinal 00 00 10 00 

Hernia umbilical 00 00 12 00 

Postectomia 00 00 47 00 

Hipospadia 00 00 05 00 

Ortopedia 00 00 03 00 

Craniotomia 00 00 03 00 

DVE 00 00 02 00 

DVP 00 00 02 00 

Total 19 15 129 03 

Total Geral 34 132 
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Equipe de Enfermagem - Grendacc 

                     Além do acolhimento da família e/ou responsável desse paciente, que habitualmente 

estão sob influência de sentimentos de medo, apreensão, incertezas e insegurança, para o 

acolhimento dessa família e/ou responsável, também é necessário uma abordagem individual, 

conhecendo as necessidades mais comuns e preparo para orientação deste. 

                    Em todos setores de enfermagem o enfermeiro realiza a  Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) que compreende: exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução  de 

enfemagem, para todos os pacientes atendidos no setor. A SAE padroniza a assistência, garante 

qualidade e prioridade na realização dos procedimentos e é parte do processo de enfermagem, bem 

como o histórico de enfermagem que possibilita colher todos as informações do paciente desde o 

seu nascimento este é o primeiro passo constituir a anamnese e exame físico de enfermagem. 

Considera-se a coleta de informações do paciente no sentido de avaliar as evidências e os fatores de 

risco que possam acrescentar ao problema de saúde atual do cliente. 

 

Objetivo:  

                Prestar atendimento de qualidade e excelência a todos os pacientes 

onco/hematológicos ou qualquer outra especialidade pediátrica atendidos no Hospital da 

Criança - GRENDACC respeitando sempre a missão, visão, valores e política de qualidade 

estabelecida pela instituição. 

 

Participação em grupos de trabalho:  

✓ Grupo de Trabalho de Humanização (GTH); 

✓ Membro da Brigada de Incêndio; 

✓ Comissão Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

✓ Núcleo de Apoio Científico (NAC); 

✓ Membro indicado da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).  

✓ Membro indicado da Comissão Interna de Cuidados Paliativos   

✓ Membro indicado da Comissão Interna de Prontuários  
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Capacitação profissional equipe de enfermagem: 

✓ Participação como palestrante na Casa do Cuidar (I Simpósio de cuidados paliativos em 

Jundiaí; 

✓ Participação como palestrante (Diagnóstico precoce do Câncer) na cidade de Jarinu  

✓ Iniciação de Curso de Pós Graduação de Gerenciamento e Liderança em enfermagem; 

✓ Iniciação de Curso de Pós Graduação em Uti Neonatal e Pediátrica; 

✓ Iniciação de Curso de Pós Graduação em Oncologia; 

✓ Iniciação de Curso de Pós Graduação em Centro Cirúrgico;  

✓ Habilitação de cateter central com Técnica Seldinger;     

✓ Participação de manuseio com equipo de Hemoderivados e Hemocomponentes;  

✓ Participação e treinamento com a empresa Suprimed sobre a linha de produtos e 

manuseio adequado de Germe Rio; 

✓ Participação do XVI Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica SOBOPE; 

✓ Curso on line Oncoensino Cuidados Paliativos e Administração de quimioterápicos;   

✓ Comissão de CCIH “Infecções relacionadas a corrente sanguínea “; 

 

Inovações: 

✓ Solidificação da pós-consulta de enfermagem para pacientes oncológicos e cirúrgicos; 

✓ Solidificação do atendimento e realização de eletrocardiograma para os pacientes atendidos 

pelos cardiologistas da instituição; 

✓ Processo seletivo com prova teórica e após aprovação, entrevista pessoal para contratação de 

profissionais de enfermagem para os setores UTI- Pediátrica, Centro Cirúrgico, Internação e 

Ambulatório de Quimioterapia (112 profissionais foram avaliados); 

✓ Treinamento de higienização correta das mãos (teórico e prático) e noções de infecção 

hospitalar para a equipe de enfermagem; 

✓ Treinamento teórico e prático das equipes de enfermagem recém contratadas referente as 

normas e rotinas da instituição, cuidados e manejo e cateter venoso central mais utilizados 

pelos pacientes oncológicos, cuidados com quimioterápicos e treinamento do sistema de 

prontuário eletrônico utilizado na instituição; 

✓ Vacinação contra influenza dos profissionais, pacientes e voluntários da instituição; 
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✓ Criação e revisão de formulários, POP’s (Procedimento Operacional Padrão), protocolos e 

manuais assistenciais, descritivos de rotinas para a assistência 24h em todos os novos setores 

inaugurados; 

✓ Inventário financeiro, dimensionamento necessário para equipe de enfermagem e 

levantamento de materiais médico-hospitalares (adquiridos e à adquirir), acomodações e 

equipamentos para previsão orçamentária para assistência 24h; 

✓ Assessoria para a compra de materiais e equipamentos necessários para os novos 

procedimentos cirúrgicos na instituição; 

 

Metas para 2018: 

✓ Revisar os processos, formulários e procedimentos padrão do setor, junto ao sistema de 

gestão da qualidade (UTI, Internação, Ambulatório, Centro Cirúrgico e Central de Materiais 

(SGQ); 

✓ Treinamentos relacionados à assistência de enfermagem às equipes; 

✓ Integrar a equipe de enfermagem em comissões internas; 

✓ Solidificar a assistência de enfermagem oncológica; 

✓ Garantir o constante crescimento da equipe de enfermagem a fim de conquistar selos de 

Qualidade no Atendimento; 

✓ Aumentar o número de materiais cirúrgicos e readequação da Central de Materiais; 

✓ Participação do Comitê Transfusional (Banco de Sangue); 

 

Procedimento 

2016 2017 2018 

SUS N SUS SUS N SUS SUS NSUS 

Administração de Medicamento 978 247 1253 165 1030 00 

Aferição de PA 00 00 00 00 25 00 

Biópsia 04 02 04 00 04 01 

Cateterismo Vesical (alivio e demora) 00 00 00 00 08 00 

Mielograma 34 19 45 09 23 06 

Punção Lombar 121 00 132 00 104 00 

Retirada de Pontos de Cirurgia Básica 06 00 01 00 02 00 

Sangria 12 00 08 00 15 00 

Sedação 00 00 00 00 34 00 

Transfusão 61 00 83 04 89 00 

Total Parcial 1319 269 1526 178 1334 07 

Total  1588 1701 1341 
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10.1.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: 

 

• Apresentação: 

 

Apresentação 

                           O Hospital da Criança do  Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC 

possui Laboratório de Análises Clínicas apto para a realização de exames laboratoriais dos pacientes 

assistidos pela Instituição nos setores de Hematologia, Bioquímica, Uroanálise e Líquidos Corporais, 

realizando desde a coleta por punção digital e venosa até a emissão final do laudo. Atualmente, 

conta com a presença efetiva de seis profissionais Biomédicos devidamente habilitados e treinados 

para a função, cinco trabalhando com carga horária 12/36 e um 8 horas como responsável técnico, 

uma técnica de coleta e uma recepcionista com carga horária de 8 horas. 

 

Objetivo 

                            Realização de exames laboratoriais dos pacientes atendidos pelo Hospital da 

Criança do Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC, desde o diagnóstico, durante 

o tratamento e após o término de sua terapia, auxiliando o corpo clínico na tomada de decisões a 

respeito da conduta terapêutica dos nossos pacientes.  

 

Realizações de  2018 

• Manutenção do convênio com Universidade Paulista – UNIP e Faculdade CEUNSP para 

recebimento de 2 (duas) alunos estagiários do último ano do curso de Biomedicina, 

diariamente por um período de 6 horas, divididos em dois turnos: manhã e tarde, conforme 

legislação vigente. O estágio curricular é fundamental para a formação do profissional 

biomédico e também agrega valor ao desenvolvimento do Laboratório em nossa instituição 

sem custo adicional. Os estagiários realizam trabalhos operacional no Laboratório do 

Hospital da Criança do Grendacc com orientação do (a) Biomédico (a) responsável, recebem 

pacientes, auxiliam na coleta de material biológico, realizam a triagem do material e 
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programação dos testes nos equipamentos automatizados, realizam o envio de materiais 

para laboratórios de apoio, recebem treinamentos mensais ou conforme a necessidade 

identificada pelo responsável, além de aplicações de questionários e provas, incentivando o 

treinamento para a apresentações em público. Conferem, registram, encaminham e recebem 

laudos dos materiais enviados a laboratórios de apoio dos exames que não são realizados em 

nosso Laboratório. 

• Manutenção dos resultados de controle de qualidade externo e recebimento do Certificado 

de Proficiência pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, 

conveniada à empresa ControlLab. 

• Manutenção os contratos com os laboratórios de apoio Hermes Pardini, Afip, Fleury, 

Cardoso de Almeida, Unifesp e Unicamp e Sollutio. 

• Realização de reforma do espaço físico do laboratório, ampliando o mesmo para que 

possamos dar início as atividades nos setores de microbiologia e agência transfusional, no 

momento finalizando a compra de material de consumo para início dos trabalhos no setor. 

 

Dados de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar de 2018 
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10.1.4. Farmácia: 

 

• Apresentação:  

 

                            De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), a Farmácia Hospitalar é uma 

unidade clínica, administrativa e econômica, coordenada por profissional farmacêutico e 

hierarquicamente subordinada ao Gestor Clínico do hospital 

                            Na área física da farmácia realizam-se atividades de recepção, armazenamento e 

dispensação de materiais e medicamentos. Para isso é necessário um espaço apropriado para 

dispensação, fracionamento de medicamentos, armazenamento, e área administrativa. 

                           Cabe ao setor de Farmácia Hospitalar,  fornecer aos profissionais da área clínica, toda 

e qualquer informação que se faça necessária em relação aos materiais e medicamento. A área 

destinada a esse fim é comumente chamada de CIM – Central de Informação sobre Medicamentos. 

                          Cabe também à farmácia selecionar e adquirir medicamentos de qualidade, cumprir 

com a missão da entidade, controlar o estoque, implementar infra-estrutura adequada para 

manutenção da qualidade do serviço. 

                           Pacientes oncológicos atendidos no Hospital da Criança do GRENDACC, e cuja 

avaliação do Serviço Social identifique que a família é comprovadamente carente e não apresente 

condições de arcar com o tratamento a base de medicamentos utilizados em domicílio, terão 

fornecidas as medicações gratuitamente pela Instituição. Os medicamentos são retirados na farmácia 

do Hospital da Criança do GRENDACC e os pais ou cuidadores recebem todo atendimento no 

formato da Atenção Farmacêutica. Os pacientes que recebem o tratamento durante o período de 

atendimento no ambulatório também são acompanhados pela farmacêutica que amplamente 

desenvolve o serviço de farmácia clínica, sendo essas duas atividades um diferencial oferecido no 

nosso serviço. 

 

• Objetivo:  

                           Garantir à equipe médica, pacientes e seus cuidadores, o fornecimento de 

medicamentos e Material Médico Hospitalar (MMH) a partir de critérios pré-estabelecidos por  
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meio da concepção da Assistência Farmacêutica, assim como todas as informações necessárias 

para o cumprimento adequado no uso de medicamentos no tratamento domiciliar. 

• Realizações: 

✓ Participação no Curso disponível pela SMP Programa Nacional de Segurança do Paciente 

✓ Participação nos Cursos disponíveis pela Onco Ensino sobre Cuidados Paliativos em 

Oncologia e Farmácia em Oncologia: Instituto de Ensino do Hospital Israelita Albert 

Einstein (11/2018) 

✓ Estágio complementar ao aluno de graduação de farmácia da Universidade Paulista- 

UNIP, para aprender sobre o sistema de dispensação, controle de estoque e atenção 

farmacêutica; (08/2018 – 12/2018) 

 

• Participação em grupos internos de trabalho:  

✓ Comissão Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); 

✓ Comissão da Reunião de Prontuários; 

 

• Inovações: 

✓ Adequação no horário de funcionamento da Farmácia (8hs–20hs) de segunda a segunda; 

✓ Adequação do quadro de Farmacêuticos; 

✓ Participação de novos fornecedores para compra de materiais e medicamentos para 

atender as cirurgias na instituição; 

✓ Qualificação de todos os fornecedores; 

✓ Montagem de kits cirúrgicos; 

✓ Solidificação da rotina no atendimento do Centro Cirúrgico para acompanhar o fluxo 

das cirurgias eletivas. 
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10.1.5. Nutrição Clínica: 

 

• Apresentação: 

                           É uma área da nutrição específica que tem a finalidade de tratar as doenças, além 

de promover o crescimento e desenvolvimento da criança, por meio da alimentação, equilibrada 

e saudável, considerando o paciente e seu histórico de vida. O cuidado nutricional permite 

desenvolver a autonomia para as escolhas alimentares, o que melhora a qualidade de vida.   

                           No ano de 2018, as ações da área da nutrição clínica compreenderam os 

atendimentos ambulatoriais, os atendimentos para os pacientes internados e as atividades de 

educação em saúde, voltadas a alimentação da criança e de sua família. 

                           Nos atendimentos ambulatoriais são desenvolvidas as habilidades para as 

escolhas alimentares, o incentivo para a produção da alimentação em ambiente domiciliar com 

a disposição de receitas culinárias, além da introdução de novos alimentos, a fim de tratar a 

doença, aumentar a variedade de alimentos consumidos e melhorar a saúde.  

                           Para os pacientes internados, a nutrição clínica hospitalar, avalia o risco para os 

desvios nutricionais e propõe dietoterapia específica e individualizada por meio de alimentação 

via oral (VO) e uso de suplemento nutricional, quando necessário. A nutrição hospitalar tem 

como maior objetivo a manutenção e a recuperação do estado nutricional dos pacientes. A 

triagem nutricional é fundamental para detectar os pacientes em risco nutricional, e permite 

intervenção nutricional precoce, o que possibilita menor tempo de internação, bem como menor 

tempo para reabilitação do paciente. 

                           Das atividades de educação nutricional, mensalmente ocorrem dois tipos de 

ações:  

• Oficinas Culinárias para os pacientes em tratamento oncológico e; 

• Ações de Educação Alimentar e Nutricional para todas as crianças e seus familiares na sala 

de espera.  
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Objetivo:  

                            Recuperar e/ou manter o estado nutricional adequado e melhorar qualidade de vida 

das crianças e adolescentes atendidos pelo Hospital da Criança do GRENDACC por meio da 

alimentação. 

 

Realizações: 

• Supervisão de estágio obrigatório de Nutrição Clínica da Universidade Paulista - UNIP; 

• Desenvolvimento do Protocolo de Triagem Nutricional para pacientes internados; 

• Padronização da Terapia Nutricional Hospitalar: fórmulas enterais, suplementos orais e 

fórmulas infantis;   

• Participação nas reuniões da Equipe Multiprofissional; 

• Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde. 

 

Capacitação profissional: 

• Curso de Aperfeiçoamento em Práticas de Nutrição Clínica Pediátrica, Hospital da Criança da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo 

 

Novas propostas de trabalho: 

• Desenvolvimento de uma horta com os pacientes; 

• Desenvolvimento de oficinas culinárias para crianças; 

• Desenvolvimento de livro de receitas com os pacientes em tratamento oncológico. 
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Dados de 2018 – Atendimento Ambulatorial: 

 

Oficinas culinárias em 2018 

Mês Tema 

Setembro • Pão caseiro sem sal 

Outubro • Cupcake de abóbora 

Novembro • Culinária oriental 

Dezembro • Biscoitinhos de Natal 
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Ações de educação alimentar e nutricional em 2018 

Mês Tema 

Outubro • Semana Mundial da Alimentação: 

• Adivinhação de hortaliças folhosas 

Outubro • Semana Mundial da Alimentação: 

• Caixa mágica de frutas 

Novembro • Frutas da época da primavera 
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14.2.7 - Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 

 

• Apresentação: 

                           A subnutrição é considerada um sério problema entre pacientes hospitalizados, 

especialmente na oncologia pediátrica, a qual pode levar a um aumento na morbi-mortalidade. 

                           O Serviço de Nutrição e Dietética (S.N.D.) do Hospital da Criança do Grupo em 

Defesa da Criança com Câncer - GRENDACC realiza a produção e distribuição de todos os 

alimentos hospitalares (refeições, dietas de rotina e especiais) a pacientes, acompanhantes e 

demais membros da equipe, conforme “Manual de Boas Práticas de Fabricação” elaborado de 

acordo com a legislação vigente do segmento garantindo a prestação de serviços com qualidade e 

segurança. Presta assistência nutricional individualizada e fornece alimentos saudáveis e 

seguros, compondo refeições balanceadas e voltadas às necessidades de cada paciente, visando 

a satisfação pessoal pela qualidade da alimentação oferecida durante sua permanência na 

instituição.   

                           O padrão das refeições servidas nas diferentes unidades está descrito abaixo: 

 

• Ambulatório: Lanche da manhã / Almoço / Lanche da tarde/ Jantar 

• Internação: Desjejum / Almoço / Lanche da tarde / Jantar / Ceia 

• UTI: Desjejum / Almoço / Lanche da tarde / Jantar / Ceia 

 

                           O SND auxilia ainda no fornecimento de complementação alimentar através de 

doações de alimentos, mediante avaliação socioeconômica, clínica e nutricional, para que o 

paciente possa dar continuidade em casa ao Plano Alimentar proposto pelo nutricionista. 

 

                           Este trabalho sincronizado com os demais membros da equipe permite como 

resultado um atendimento nutricional completo, visto que o consumo alimentar adequado e 

equilibrado é fator tão importante quanto às demais necessidades do paciente. 

 

                           Em Março de 2017, com o hospital 24 horas a Instituição passou a fornecer 

refeição aos colaboradores dos turnos diurno e noturno, e o SND passou a funcionar 24 horas.  

 

• Objetivo:  

                           Tem como objetivo principal prestar assistência nutricional individualizada 

embasada em fundamentos técnicos-científicos a todos aqueles que fazem uso de seus serviços. 
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• REFEIÇÕES SERVIDAS 

Ambulatório 

 SUS Convênios Total 

Pac. Acomp. Pac. Acomp. Pac. Acomp. 

Desjejum 21 00 01 00 22 00 

Almoço 379 386 40 41 419 427 

Lanche 104 00 19 00 123 00 

Jantar 09 13 01 02 10 15 

Sub -Total 513 399 61 43 574 442 

Total 1016 

 

Internação 

 SUS Convênios Total 

Pac. Acomp. Pac. Acomp. Pac. Acomp. 

Desjejum 562 646 299 401 861 1047 

Almoço 557 657 296 389 853 1046 

Lanche 543 603 273 364 816 967 

Jantar 580 646 274 359 854 1005 

Ceia 543 610 257 360 800 970 

Sub - Total 2785 3162 1399 1873 4184 5035 

Total 9219 

 

UTI 

 SUS Convênios Total 

Pac. Acomp. Pac. Acomp. Pac. Acomp. 

Desjejum 90 133 127 340 217 473 

Almoço 91 139 129 340 220 479 

Lanche 91 137 132 337 223 474 

Jantar 90 133 133 346 223 479 

Ceia 89 00 107 00 196 00 

Sub - Total 451 542 628 1363 1079 1905 

Total 2984 
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Quantidade de pacientes que fizeram uso de dieta enteral 

  
  

SUS  Convênios 

Ambulatório  Internação  UTI  Ambulatório  Internação  UTI  

Quantidade  1 2 0 0 2 10 

 

• Gasto com dieta enteral: R$ 14.153,47 

• Gasto com suplemento nutricional vira oral: R$ 3.444,28 

 

FUNCIONÁRIOS  

 

• Almoço: 16.126 refeições / 1.344 refeições/mês 

• Jantar: 4.304 refeições / 359 refeições/mês  

 

 

Realizações 

• Adequação do espaço do SND para atender o hospital 24 horas, aquisição de equipamentos 

e utensílios; 

 

• Contratação e capacitação de funcionários: 

 

• Atualização de documentos: Manual de Boas Práticas / Pop’s (Procedimentos Operacionais 

Padronizados); 

 

• Desenvolvimento de novos formulários / procedimentos / documentos obrigatórios para o 

Serviço de Nutrição e Dietética; 

 

• Supervisão de estágio obrigatório de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) da 

Universidade Paulista – UNIP; 

• Implantação do Controle de resto ingesta como instrumento de controle de produção x 

aceitação; 

• Implantação do “Caderno de Opiniões”; 

• Implantação de Informativos de Alimentação Saudável aos Usuários. 
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10.1.6. Odontologia: 

 

• Apresentação:  

    O planejamento do tratamento odontológico deve priorizar a orientação e o 

treinamento em higiene bucal para que se tenha o controle das doenças cárie e periodontal, evitando 

a disseminação de microrganismos que, em pacientes imunossuprimidos, representam grande risco. 

 

• Objetivo:  

➢ Atender os pacientes em tratamento de forma preventiva e curativa, removendo todos os focos 

de infecção. 

➢ Ensinar e reforçar a importância da higiene oral durante o tratamento. 

➢ Tentar minimizar os efeitos colaterais que afetam a via oral em decorrência do tratamento, em 

especial a mucosite. 

 

• Atividade realizada no ano 2018 

➢ IV Curso continuado de odontologia para pacientes oncológicos. 

➢ 5º Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer, realizado de    25 a 27 de setembro no 

WTC Events Center – São Paulo- SP/ 24horas. 

➢ Hospital Sírio Libanês Ensino e Pesquisa. Setembro 2018/60horas. 

➢ Assistência Odontológica para funcionários do Grendacc; 

➢ Atendimento Odontológico ao público através de consultas populares e convênios.  
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Atendimentos 2018: 

 

 

 

Realizações: 

 

Tipo de procedimento 2016 2017 2018 

Profilaxia  e remoção de Placa Bacteriana 37 17 28 

Ação Coletiva Aplicação de Fluor 01 00 00 

Acesso a Polpa Dent e medicação 03 05 02 

Curativo de Demora 01 00 01 

Obturação de Dente Decíduo 02 00 50 

Profilaxia/Remoção de Placa Bacteriana 00 17 39 

Radiografia Periapical 03 00 00 

Raspagem Alisamento Subgengival 01 01 00 

Raspagem e Alisamento Supragengival 01 00 00 

Raspagem Corono Radicular 02 00 00 

Restauração Dente Decíduo 32 48 00 

Restauração Dente Permanente Posterior 17 13 21 

Restauração Dente Permanente Anterior 04 05 04 

Total 104 106 145 
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10.1.7. Fisioterapia: 

 

Apresentação: 

                           A Fisioterapia pode ser definida como uma ciência aplicada à prevenção e 

tratamento de doenças por meio de recursos físicos e manuseios em regiões especificas do corpo que 

levam os pacientes a uma melhor organização sensitiva e motora. Sua aplicação necessita do 

entendimento das estruturas e funções do corpo humano. Ela estuda, diagnostica, previne e trata os 

distúrbios de movimento e funcionalidade humana, decorrentes de alterações genéticas, traumas 

e/ou doença adquirida. 

Objetivos:  

• Avaliar e Reabilitar o paciente que está em acompanhamento no Hospital da Criança do 

Grendacc a nível ambulatorial e que necessita de atendimento de fisioterapia motora e 

respiratória; 

• Prevenir limitações e sequelas que podem surgir por conta do tratamento; 

• Promover maior nível de independência funcional quando existe doença residual e a 

incapacidade progressiva é antecipada; 

• Proporcionar uma melhor qualidade de vida, promovendo o máximo de independência 

funcional ao paciente; 

• Aumentar ou manter o conforto e a independência em pacientes em estágios finais da 

doença; 

• Orientar a família na utilização de adaptações para que o paciente não tenha risco de 

acidentes domiciliares (por exemplo: retirada de tapetes, uso de barra em banheiro, retirada 

de móveis). 

 

Realizações: 

• Fisioplay: O programa vem sendo realizado desde de Março de 2012, é utilizado como uma 

ferramenta para reabilitação, realizado duas vezes na semana, com sessões de 

aproximadamente 30 minutos, onde se aplica três vezes o mesmo jogo para cada paciente. 

Os jogos são selecionados de acordo com objetivo de tratamento para cada paciente (jogos  
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aeróbicos, coordenação motora, equilíbrio, treino cognitivo, amplitude de movimento, 

movimentos precisos e força muscular).   

Essa atividade tem sido bem aceita pelos pacientes e por essa razão a adesão ao tratamento 

tem sido considerada.  A interação do vídeo game com o paciente, faz com que o tratamento 

se torne mais motivador. Além disso, a melhora pode ser observada em cada sessão através 

da pontuação de cada jogo, com essa evolução o paciente percebe seu desenvolvimento no 

jogo. O ambiente virtual agrega grandes benefícios na melhora do equilíbrio, força muscular, 

coordenação motora, propriocepção e aprendizado motor, não só na saúde física como na 

qualidade de vida em geral, proporcionado segurança, estabilidade e maior independência 

nas atividades de vida diária. 

 

• Bandagem Terapêutica Therapy Taping®: Essa técnica foi introduzida no mês de maio de 

2014 como mais uma ferramenta para ser utilizada junto com outros recursos dentro da 

fisioterapia. É uma técnica conceituada que busca uma melhor qualidade de vida e melhora 

funcional daqueles pacientes que necessitam.   

 

• Pilates na Reabilitação: O programa teve início no mês de Fevereiro de 2014. As terapias são 

realizadas com exercícios de solo ou aparelho, individualmente ou em grupo de no máximo 

3 pessoas. Os exercícios são realizados de acordo com a indicação terapêutica (exercícios com 

sem uso de acessórios, exercícios para equilíbrio, fortalecimento muscular global associado 

com exercícios respiratórios). Esse método foi utilizado para pacientes em tratamento onco-

hematológico, com disfunções urinarias e pacientes em reabilitação neurológica. Essa 

atividade tem sido bem aceita pelos pacientes principalmente pelos adolescentes, realizar 

atividades desafiadoras e recreativas faz com que o paciente interaja com os exercícios 

propostos e sinta-se capaz de realizar suas atividades rotineiras. 

 

• Estimulação precoce: A estimulação precoce é um termo que abrange uma variedade de 

estímulos para auxiliar o desenvolvimento motor e cognitivo de lactentes e crianças. O 

programa teve início em abril de 2016. As terapia são destinadas à pacientes com quadro de 

atraso no desenvolvimento pisco motor de 0 a 3 anos de idade. 
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A intervenção precoce baseia-se em exercícios que tendem ao desenvolvimento da criança 

de acordo com a fase em que ela se encontra. Assim, o implemento de um conjunto de 

atividades destinadas a proporcionar à criança, nos primeiros anos de vida, com objetivo 

pleno do desenvolvimento, através de estímulos sensoriais, e movimentos normais, o rolar, 

o sentar, o engatinhar, a deambulação, a coordenação visual e motora, a socialização e a 

cognição.  A ausência de estímulos pode acarretar a perda definitiva de algumas funções, 

por isso é importante um trabalho de desenvolvimento, onde a criança interaja com as 

brincadeiras propostas, aproveitando todo o tempo da terapia para progredir e adquirir 

autonomia. 

 

 

Outras atividades: 

• Membro do Comitê Executivo na Organização do V Simpósio em Reabilitação Oncológica –

WTC- São Paulo / ABRALE. 

• Participação no 5º Congresso Brasileiro TODOS JUNTOS CONTRA O CANCER -  Setembro 

de 2018- WTC/SP. 

• Assistente do curso Internacional de Drenagem Linfática Méthode Leduc – Básico/ 

Avançado – (42h), Dezembro de 2018. SP, Brasil. 

• Membro do Comitê de Fisioterapia da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, desde 

2012, participando de reuniões semestrais. 
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Dados Atendimento Ambulatorial 2018: 

 

 

 

Procedimentos Fisioterápicos SUS 2016 2017 2018 

Atendimento Fisioterápico em Paciente Oncologico Clínico 151 267 185 

Atend. Fisiot. em pac. No Pré e Pós Oper. Nas Disf. Musc. 
Esq. 

122 211 90 

Atend. Fisiot. nas Alt. Motoras 622 611 579 

Atend. Fisiot. nas Desord do Desenvol Neuro Motor 67 17 116 

Atend. Fisiot. em Pac c/ Comprom Cognit 112 45 34 

Atend. Fisiot em Pac. c/ Cuidados Paliativos 02 00 00 

Atend. Fisiot em Pac  c/ Transt. Resp. c/ Complica. Sistem. 198 167 75 

Total 1.274 1318 1079 
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10.1.8. Psicologia: 

• Apresentação:  

                           A atuação do psicólogo no contexto hospitalar não se refere apenas à atenção 

direta ao paciente, refere-se também a atenção que é dispensada à família. Essa atuação visa 

o bem-estar e busca dar suporte emocional aos pacientes e/ou acompanhantes/familiares 

com qualidade, excelência e ética; objetivando amenizar o sofrimento inerente ao processo 

do adoecer. O acompanhamento psicoterápico acontece durante todo o período de 

tratamento, respeitando sempre a missão, a visão, os valores e política de qualidade 

estabelecida pela instituição GRENDACC. 

                           O psicólogo hospitalar, deve-se estar alerta, principalmente, para a maneira 

como o paciente reage frente ao diagnóstico de sua doença, como a sua vida psíquica e sua 

vida social interfere na dinâmica subjetiva, e também como se estabelecem as relações 

psicológicas entre o paciente, a família e a equipe de saúde. 

                           Nesse sentido, pode-se acrescentar que o psicólogo avalia o estado emocional 

do paciente e da família e o impacto do adoecimento e da internação para ambos. Avalia 

também as possíveis crenças ou ideias distorcidas que os familiares têm em relação ao 

quadro clinico do paciente, e a relação do paciente e da família com a equipe profissional, 

uma vez que todos esses fatores podem influenciar no tratamento. A partir destas 

considerações o profissional da psicologia fará suas intervenções. 

 

• Objetivo Geral: 

                           Atuar no tratamento das enfermidades atendidas na instituição por meio da 

identificação de fatores psicológicos que possam interferir no diagnóstico, tratamento e 

resultado final do paciente e sua família e/ou acompanhante. Humanizar o atendimento às 

crianças e seus familiares e/ou acompanhantes, reduzindo com os atendimentos as 

manifestações psíquicas e comportamentais de medo, insegurança e temor ao desconhecido. 
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• Realizações: 

 

• Acolhimento psicológico 

• Acolhimento psicológico ao paciente e/ou familiar/acompanhante no momento do 

diagnóstico da doença oncológica ou hematológica 

• Avaliação Psicológica 

• Triagem Psicopedagógica 

• Atendimento Psicológico (Ambulatório, Internação e UTI) 

• Atendimento em conjunto com outro profissional da equipe 

• Assistência Psicológica em Procedimentos 

• Assistência Psicológica em Processo Cirúrgico 

• Assistência Psicológica em situação de Crise 

• Assistência Psicológica ao Óbito 

• Acompanhamento e orientação aos Estagiários de Psicologia 

 

Outras Atividades e Projetos: 

• BEABÁ DO CÂNCER: 

                           O BEABA é uma entidade sem fins lucrativos com a missão de desmistificar 

o câncer e informar de maneira clara, objetiva e otimista sobre a doença e o tratamento para 

crianças, adolescentes e seus acompanhantes. É formado por pacientes, profissionais da 

saúde, criativos e empreendedores. 

                           A entidade criou um guia, que é distribuído gratuitamente para crianças e 

adolescentes em tratamento, com 100 termos do ambiente oncológico, ilustrados e 

explicados, de uma maneira clara, objetiva e otimista. 

 

• MAKE-A-WISH  BRASIL: 

                           É uma das 38 afiliadas da Make-a-Wish Internacional, entidade sem fins 

lucrativos cuja missão é a realização de sonhos de crianças com enfermidades que colocam 

em risco as suas vidas, enriquecendo a experiência humana com esperança, força e alegria. 
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                           Fundada em 2008, a Make-A-Wish® Brasil é certificada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e já realizou mais de 1.400 

sonhos de crianças de todo o país com o auxílio de uma a rede de voluntários e parceiros de 

sonhos que colaboram com recursos financeiros, produtos e serviços. 

                           A psicóloga e a assistente social do GRENDACC estabelecem o canal de 

comunicação com a equipe da Make-a-Wish realizando a inscrição dos sonhos e enviando os 

formulários necessários. 

 

• PROJETO DODÓI: 

                           Com o objetivo de desenvolver um projeto voltado a crianças com câncer, o 

Instituto Maurício de Sousa e a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) 

firmaram parceria para conceber esse projeto na intenção de amenizar o sofrimento e integrar 

a criança e seus familiares ao tratamento. 

                           Brincar é parte integrante da vida das crianças e o modo pelo qual elas 

desenvolvem seu entendimento para o mundo. Ao brincar a criança, mesmo doente, pode 

recuperar capacidades, desenvolver senso de controle, e exercitar mecanismos de adaptação, 

exercendo uma forma de terapia e podendo vivenciar experiências através do uso do 

brinquedo. Desde 2011 o GRENDACC integra o grupo de hospitais atendidos pelo projeto. 

 

Objetivo geral do projeto:  

                           Facilitar os processos de expressão de sentimentos e de comunicação e 

integração entre a criança internada, vítima de patologia onco-hemato. Atendimento 

humanizado é uma das grandes metas do serviço de Psicologia do GRENDACC oferecendo 

condições de suporte aos pacientes e familiares. 
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Inovações 2018 

• Criação de um grupo de apoio às mães e/ou cuidadores com o tema “Cuidando de quem 

cuida”, um trabalho de humanização e cuidado. Realizado em conjunto com a oficina de 

culinária coordenado pelo Nutricionista Clínico; 

• Acompanhamento e orientação aos estagiários de Psicologia que iniciaram atendimento 

de suporte psicológico aos acompanhantes e/ou familiares na Quimioterapia; 

•  Iniciamos juntamente com a equipe multiprofissional (Administração, Médico, 

Enfermeira, Serviço s Social e Psicologia) a implantação do serviço de Cuidados 

Paliativos 

 

Capacitação Profissional em 2018 

• Curso Morte e Luto – Universidade São Camilo – 33 hs 

• Curso de férias Psicologia Hospitalar – Psicocare- 15hs 

• II Simpósio sobre Perdas e Luto – Partilhas , Reflexões e Inovações – Itaci – 8hs 

• 5º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer – 26 e 27 de setembro 

• I Simpósio de Cuidados Paliativos – Escola de Gestão Pública de Jundiaí – 8hs 

• Curso de Psico-oncologia realizado pelo programa de capacitação Onco Ensino – 12 

hs. 
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Dados de 2018 – Atendimento Ambulatorial 

 

10.1.9. Serviço Social: 

 

• Apresentação: 

                           Atendimento humanizado é uma das grandes metas do Serviço Social do 

GRENDACC, oferecendo condições de suporte aos pacientes e familiares através de 

orientações que auxiliem na identificação de recursos que favoreçam o tratamento, 

democratizando o acesso aos programas públicos e institucionais. 

 

• Objetivo: 

 

➢ Identificar problemas que impeçam o indivíduo ou sua família de alcançar um padrão 

socioeconômico compatível com a dignidade humana, estimulando a elevação desse 

padrão por meio de ações internas ou encaminhamento para ações externas (públicas ou 

privadas). 

➢ Intervir em nível preventivo para evitar que a condição familiar, comunitária ou 

socioeconômica interfira no tratamento do paciente. 

➢ Colaborar com a equipe para compreensão das situações vivenciadas pelos pacientes e seus 

familiares, que possam influir na situação de saúde dos mesmos bem como levar ao 

conhecimento da equipe, intercorrências, propondo medidas preventivas  
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• Ações: 

 

➢ Fornecimento de Cesta básica – Mediante avaliação nutricional e sócio econômica, é feita 

doação de cesta básica para complementação da alimentação do paciente; 

➢ Suporte ao óbito: Tem como objetivo realizar o acompanhamento e orientações facilitando a 

conduta da família ou responsável nas questões que dizem respeito aos tramites legais – 

registro do óbito, translado e sepultamento; 

➢ Visita domiciliar: As visitas domiciliares ocorrem como uma forma de proporcionar uma 

visão mais ampla das reais condições de vida do paciente e da família, com possibilidade de 

interação em ambiente tanto familiar, quanto social, visando uma melhoria nas condições de 

atendimento. Foram realizadas visitas domiciliares entre as cidades de Jundiaí, Várzea 

Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Cabreúva, Itupeva e Itatiba  

 

Outras atividades: 

➢ Projeto Felicidade: Formado por um grupo de voluntários que recebem apoio comunidade 

e empresas, proporcionam 5 (cinco) dias de diversão a crianças com câncer e seus familiares. 

A família fica hospedada em hotel e participam de diversos passeios. A assistente social é a 

responsável pelo contato com os responsáveis do paciente, preenchimento do formulário e 

envio do mesmo; 

➢ Projeto Make a Wish- É uma Associação de apoio a crianças e adolescentes com sede em São 

Paulo que conta com uma a rede de voluntários e parceiros de sonhos que colaboram com 

recursos financeiros, produtos e serviços. Sua finalidade é de promover a assistência social, 

o voluntariado, os direitos humanos, a cidadania, a dignidade e outros valores universais 

através da realização de um sonho de crianças portadoras de doença grave, cuja vida esteja 

em risco, e seja elegível ao benefício; 

➢ Contato com Assistente Social do Hemocentro de Campinas para parceria com Grendacc 

na captação de doadores de medula óssea – Realizado cadastro de 805  doadores em 

07/04/2018; 

➢ Dia da beleza com consultora Mary Kay – Em comemoração ao Dia das Mães -  25 mães 

beneficiadas – Maquiagem e cabelo; 

➢ Dia de massagem com alunos de massoterapia do Senac  - em comemoração ao Dia das 

Mães -  Onde participaram pacientes e acompanhantes; 

➢ Participação em reuniões semanais e mensais clínicas, da CIPA, Conselho Gestor 

(secretária), Comissão de Cuidados Paliativos montada recentemente em dezembro de 2018.   
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• Capacitação Profissional em 2018: 

 

➢ 5º Congresso Todos Juntos contra o câncer- 2018. (Carga horária: 14h). Associação Brasileira 

de Linfoma e Leucemia, ABRALE, SP; 

➢ Treinamento da brigada de incêndio Projeted  –– Jarinú –8 horas; 

➢ Curso de formação de Cipeiro CIPA Grendacc- Jundiaí 20 horas ; 

➢ 1º Simpósio de Cuidados Paliativos de Jundiaí – Escola de Gestão Pú-  blica de Jundiaí –

Programa Melhor em casa EGP8 horas; 

➢ Fórum Cáritas do terceiro setor e políticas sociais CEBAS – Principais aspectos  para 

deferimento nas áreas de Assistência Social e Educação- JGA- Treinamento de cáritas 

Diocesana de Jundiaí; 

➢ Curso de extensão universitária - 13ª turma do curso SUPERA- SENAD Sistema para 

detecção e do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas; encaminhamento, 

intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. UNIFESP- UNIVESP – EAD 170 

horas – Out 2018 a fev 2019 _ em andamento; 

➢ Gravação de aulas EAD de assuntos pertinentes ao trabalho de Assistente Social em Hospital 

Oncológico  realizadas no Grendacc; 

➢ Tutora EAD-  Aplicação de aulas de Serviço Social, na plataforma educacional Onco Ensino, 

que presta apoio às unidades de saúde e realizam diagnóstico , tratamento oncológico em 

todo Brasil, promovida pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE em 

parceria com o Hospital Albert Einstein - SP desde agosto de 2018. 

 

Dados 2018 – Atendimento Ambulatorial 
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Realizações Quantidade 

2016 2017 2018 

Notificações para o Conselho Tutelar 10 13 07 

Orientação e Encaminhamento para Benefícios Sociais 15 16 31 

Encaminhamento para Saque do FGTS/PIS/PASEP 07 16 09 

Encaminhamento ao CRAS 36 20 13 

Encaminhamento ao Poupa Tempo (confecção de documentos) 58 25 25 

Encaminhamento para UBS – Cadastro de CNS e NIS 13 15 16 

Encaminhamento UBS- Cadastro Programa Viva Leite 04 02 03 

Marcação de Perícia Médica para BPC 15 17 14 

Encaminhamento ao PAT 25 10 09 

Encaminhamento para Cursos (primeiro emprego, menor aprendiz) 07 08 03 

Convocações de Comparecimento de Responsáveis Legais na 

Instituição 
07 05 13 

Empréstimo de Peruca e outros Gêneros 06 03 09 

Solicitação de Transporte 42 31 35 

Cestas Básicas 19 42 61 

Kit de Alimentos (variados) 00 00 124 

Doação de Suplementos (SUSTSGEM®, NUTREN® - latas) 00 00 73 

Doação de roupas (pç) 21  55  60  

Naninhas do Bem 00 00 90 

Suporte ao Óbito 05 06 10 

Projeto Felicidade (nº de famílias) 07  08 20 

Doação de Fraldas  00 00 76 

Encaminhamento Saúde da Mulher 00 01 01 

Visita Domiciliar 00 07 10 

Total 304 315 712 
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Mês 

2017 2018 

SUS 
Não 

SUS 
SUS 

Não 

SUS 

Janeiro 3.002 1.460 3.694 546 

Fevereiro 2.408 1.223 3.523 628 

Março 2.785 1.333 4.152 564 

Abril 2.245 815 3.956 607 

Maio 2.492 598 4.268 565 

Junho 1.952 537 3.813 559 

Julho 1.898 462 2.276 594 

Agosto 2.219 489 2.129 676 

Setembro 2.057 576 2.758 612 

Outubro 1.982 605 3.371 823 

Novembro 2.384 678 2.704 499 

Dezembro 3.750 563 2.198 472 

Total 29.174 9.339 38.842  7.145  

 

 

 

(*) Atendimentos Não SUS ambulatorial e internação 
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11. GRUPOS E COMISSÕES 

 

               Os Grupos e Comissões do GRENDACC são grupos formados por colaboradores e 

voluntários de setores diversos, que se unem para dar suporte à Instituição, seja através do reforço 

de valores éticos ou atenção ao paciente, dando suporte ações de aconselhamento e em 

procedimentos variados. No total, são 05 (cinco) Comissões citadas a seguir. 

 

11.1.          NÚCLEO DE APOIO CIENTÍFICO:   

 

• Apresentação e Objetivos: 

           

     O Núcleo de Apoio Científico (NAC) é a Comissão encarregada da avaliação dos 

projetos científicos que envolvem o GRENDACC. A análise é feita por profissionais de nível superior 

que avaliam e dão o parecer sobre os projetos de pesquisa a serem apresentados dentro ou fora da 

Instituição, seja por profissionais da saúde ou estagiários, com o objetivo de desenvolver atividades 

de caráter educativo, atualização profissional, estudos, trabalhos e pesquisas sobre crianças e 

adolescentes, promover o intercâmbio científico entre a Instituição e organizações e a divulgação 

das pesquisas por meio de eventos e publicações. 

 

 

11.2.   FARMÁCIA E TERAPÊUTICA: 

 

• Apresentação: 

           

     Órgão consultivo e de assessoria da equipe assistencial do Hospital, que tem como 

principal objetivo regulamentar a seleção de medicamentos e materiais médicos no receituário 

hospitalar e estudar aspectos farmacológicos dos medicamentos padronizados. Entre outras 

funções, a Comissão ajuda a garantir a segurança na prescrição e administração de medicamentos, 

reduzindo a incidência de reações adversas, toxicológicas e etc. 
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11.3. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR -  CCIH: 

 

• Apresentação: 

 

              A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é um grupo permanente de 

profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, elaborar, 

implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecções Hospitalares – (PCIH). 

 

               Tem por finalidade desenvolver um conjunto de ações deliberadas e sistemáticas, 

com vistas à redução máxima possível da incidência e da morbidade das infecções hospitalares, e 

assim, melhorar a qualidade da assistência prestada. Endente-se por infecção hospitalar, também 

denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um 

paciente em hospital e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder 

ser relacionada com a hospitalização. 

 

 

11.4.  EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL (EMTN): 

 

• Apresentação: 

 

              A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) é formado por um grupo 

de pessoas com objetivo de analisar a situação nutricional dos pacientes e indicar a utilização de 

suporte nutricional, assegurando a qualidade da Terapia Nutricional através da definição de 

parâmetros técnicos, higiênicos, sanitários e estruturais de equipamentos, bem como da competência 

de elementos que atuam em Terapia Nutricional conforme os critérios estabelecidos no presente 

regulamento. Tem caráter interdisciplinar, é vinculado ao GRENDACC e subordinado a sua 

Diretoria. 
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11.5.  GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO (GTH): 

 

• Apresentação: 

 

              O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um espaço coletivo organizado, 

participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de resgate da 

humanização na assistência em saúde, em consonância com a Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde, em benefício dos usuários e dos profissionais de saúde. 

 

• Realizações: 

 

- Aplicação da Pesquisa de Satisfação Junto ao Usuário: 

 

   A Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Grupo em Defesa da Criança com 

Câncer -GRENDACC é um instrumento fundamental adotado pela Instituição, com 

o objetivo principal de conhecer o grau de satisfação de seus usuários.  

 

  Por meio deste instrumento é possível obter informações úteis para 

conhecimento da qualidade dos serviços prestados pelos diversos profissionais de 

saúde, bem como, auxiliar no aperfeiçoamento da gestão das diversas áreas, na 

tomada de decisões dos gerentes e gestores e, assim, melhorar as características e a 

qualidade do atendimento prestado.  

 

   A gestão de qualidade é um modo de gerenciamento de uma instituição 

centrada na qualidade. Os princípios básicos dessa metodologia são: gestão 

participativa, satisfação do cliente e desenvolvimento de estratégias para benefícios 

de todos os membros da organização e sociedade (REGO; PORTO, 2005). 

  Para que possamos satisfazer as necessidades do usuário é preciso que se 

tenha a compreensão de suas necessidades e à partir daí, construir processos de 

trabalho que possam resolver estas necessidades. Para a construção destes, é 



 
 

 

- 63 - 
 
 

imprescindível a participação efetiva de todos os atores além de estimular o 

atendimento humanizado. 

 

  A necessidade de humanização da relação profissional-paciente, com base no 

desenvolvimento de uma relação empática e participativa, é uma prioridade no 

GRENDACC. 

 

  De acordo com Mendes (1999) e Merhy (1997), não basta a preocupação com 

os procedimentos organizacionais e financeiros das instituições de saúde, se não há 

mudanças no modo como os trabalhadores da saúde se relacionam com o seu 

principal objeto de trabalho: a vida e o sofrimento dos usuários do serviço. 

 

 

- Metodologia: 

 

  Em função dos ajustes ocorridos nos contratos/parcerias com os órgão 

públicos, foram criados outros instrumentos para medir a satisfação dos usuários, 

sendo eles: 

 

➢ Pesquisa de Satisfação realizada no primeiro semestre de 2018 (resultados apresentados em 

anexo neste relatório); 

 

- O Questionário Abordou os Seguintes Aspectos: 

- Tempo de espera para os atendimentos. 

- Qualidade das informações prestadas. 

- Higiene e limpeza das diversas áreas. 

- Qualidade da alimentação servida. 

- Cordialidade dos profissionais. 
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➢ Banco de Idéias: foram disponibilizados formulários para que os usuários pudessem fazer 

críticas, elogios e ou sugestões. Mensalmente os formulários são recolhidos, analisados e as 

áreas citadas são informadas sobre o elogio/sugestão ou crítica. Os pontos mais observados: 

- Críticas: demora do atendimento na recepção 

- Elogios: qualidade da equipe; 

- Sugestões: Oferta de maiores atividades na recepção 

 

➢ À partir do mês de dezembro iniciou-se um piloto para aplicação da pesquisa de satisfação 

diariamente. Foi colocado um computador na recepção, onde voluntários e a equipe da 

Capelania Evangélica foi orientada a informar os usuários sobre a pesquisa e a importância 

de ser respondida (resultados apresentados em anexo). 
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12.  ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

16.1 - EQUIPE ADMINISTRATIVA:  

 

• Gerente Geral: Gilberto Antonio Butalo 

• Gerente Adjunto: Kátia Terezinha Butalo Franciosi 

• Gestor Médico e Responsável Técnico: Dr. Marcelo Rizzatti 

• Gestor de Suporte e Qualidade: Daniel Thome Catalan 

• Gestora de Pessoas: Simone Alves de Souza Calzavara 

• Controladoria e Financeiro:  

           Duílio Bonazzi Júnior 

           Hosano Lima 

• Coordenadora de Telemarketing:  

           Sandra Regina Domingues Manga 

           Janaina Fernanda Marcelino 

• Coordenadora de Voluntariado:  

           Lilian Perez Gonsalez  

           Verci Andreo Butalo 

• Analista de Custos: Ricardo Nobrega da Silva 

• Técnico em Segurança do Trabalho:  

          Grasiela Alves Siqueira; 

          Regiani Glaucia de Jesus 

 

 

16.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

 

• Apresentação: 

 

    O estabelecimento hospitalar é aquele que se constitui em um centro de serviços onde 

são despendidos esforços técnicos, de pesquisa e de gestão, realizados por diferentes tipos de 
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profissionais. Sendo assim, a gestão de tais estabelecimentos possui papel fundamental, cabendo aos 

gestores a disponibilização de recursos materiais, físicos e humanos, distribuindo-os 

adequadamente, coordenando ações e resultados, buscando sempre, aproveitar da melhor forma 

possível todos os recursos que a Instituição dispõe.  

 

    As organizações hospitalares têm buscado em seus processos de gestão, aumentar a 

competitividade, através da eficiência e redução de custos, lembrando que esta redução se faz sem 

prejuízo da qualidade dos serviços prestados aos nossos pacientes. (CHERUBIN; SANTOS, 2002). 

 

 

• Objetivo:  

 

    Gerenciar os processos inerentes à gestão de atenção ao cliente e do relacionamento 

com as fontes pagadoras, indicando o melhor uso de recursos e os meios para alcançar de maneira 

efetiva as metas e resultados, através de serviços e uma gestão eficaz dos diversos setores e 

departamentos.  Esta atuação se dá por meio da implantação consciente de modelos de gestão 

centrados no cliente dos serviços de saúde, na qualidade da atenção assistencial e na efetividade dos 

custos. A formação do profissional envolve o desenvolvimento de competências como visão 

estratégica, relacionamento interpessoal, liderança e raciocínio crítico. 

 

• Realizações: 

- Participação nas reuniões da Oncorede (Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 

x Secretaria de Saúde de Jundiaí) para discussão dos protocolos e procedimentos; 

- Participação nas reuniões da Oncorede na DRS-7 com apresentação do serviço e 

discussão da proposta para que o GRENDACC seja referenciado como UNACON; 

- Implantação do serviço 24 hrs; 

- Desenvolvimento de fornecedores para equipamentos, material e medicamentos; 

- Visitação a todas as prefeituras e Secretarias de Saúde a Região para apresentação 

da Instituição e oferta de serviços; 

- Implantação do Setor de Controladoria; 
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- Consolidação das consulta populares e implantação de exames laboratoriais nos 

mesmos moldes da consulta popular; 

- Contato com diversas operadoras de serviço a fim de contratualizar o atendimento 

à nível hospitalar e implementar os atendimentos ambulatoriais; 

 

 

Operadora 

Status da Negociação em Dezembro de 2018 

Ambulatório Hospital 

COOPUS Finalizado – em atendimento Finalizado – em 
atendimento 

UNIMED Jundiaí Finalizado – em atendimento Finalizado – em 
atendimento 

SulAmérica Finalizado – em atendimento Negado 

Saúde Bradesco Finalizado – em atendimento Finalizado – em 

atendimento 

Intermédica Finalizado – em atendimento Negado 

Allianz Finalizado – em atendimento Em tratativa 

Porto Seguro Finalizado – em atendimento Em tratativa 

SOBAM Finalizado – em atendimento Negado 

Interclínica Finalizado – em atendimento Negado 

Grupo Gabeta Finalizado – em atendimento Não tem a modalidade 

Concard Finalizado – em atendimento Não tem a modalidade 

 

 

10.2.1-  Recursos Humanos:  

 

• Objetivo:  

Apresentar o desenvolvimento das ações executadas pelo Departamento de Recursos 

Humanos (DRH). 

                         As ações realizadas pelo DRH do Grupo em Defesa da Criança com Câncer - 

GRENDACC no período relativo ao exercício de 2018 servirão para fornecer subsídio para uma 

análise das atividades executadas a fim de contribuir na melhoria das ações do setor de Recursos 

Humanos. 
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                         Este departamento inclui aspectos operacionais bem como, todas as atividades do 

Departamento Pessoal, compreendendo as rotinas mais comuns e obrigatórias, relacionadas à 

pagadoria, tais como Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, Banco de Horas, Contabilização da 

folha, Encargos, Admissão, Demissão, Férias, Afastamentos, Benefícios, Fiscalização Trabalhista, 

Acompanhamento de Legislação e Serviços Anuais (Dirf e RAIS).  

                         Inclui também aspectos estratégicos como: controle e gestão do sistema de metas 

e métricas da empresa para avaliação das competências de seus colaboradores, possibilitando a 

administração do desenvolvimento dos funcionários e a possibilidade dos colaboradores 

realizarem sua auto avaliação. Permite a programação de avaliação por metas e/ou 

competências, auto avaliação, Controle das Avaliações pelo Gestor e pela área de RH; 

recomendação de planos de ações a partir dos “GAP’s” de competências identificadas.  

 

1. Recursos Humanos 

                         A principal premissa do Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

do Grupo em Defesa da Criança com Câncer - GRENDACC é proporcionar um 

ambiente favorável aos funcionários e prestadores de serviço que estimule a 

integração dos profissionais e auxilie na obtenção dos resultados e metas 

institucionais alinhados à missão da instituição e às estratégias estabelecidas. 

                         Desta forma, é possível contribuir para a construção do futuro da 

instituição por meio do bom relacionamento entre as equipes e comprometimento, 

criando um ambiente onde o funcionário possa criar e desempenhar seu papel junto 

ao seu gestor e/ou subordinados, tendo como resultado a produtividade, a eficácia 

no atendimento e a satisfação dos pacientes e familiares.  

 

2. Política do Departamento de Recursos Humanos  

                         Alinhar todas as ações de forma a valorizar o capital humano existente na 

Instituição, para que desenvolvam e assegurem de forma ética e profissional a excelência no 

atendimento ao paciente e contribuam com o bom desempenho dos resultados 
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organizacionais. É nesse sentido que o DRH atua trabalhando para valorizar, desenvolver e 

reter seus talentos. 

                         O DRH, apresenta neste relatório resultados operacionais da gestão de 

projetos e atividades realizados nas áreas de atuação, no ano de 2018. Apresenta também de 

forma transparente uma visão geral das atividades realizadas e dos resultados obtidos 

procurando demonstrar preparo para vencer novos desafios no cumprimento de seu 

planejamento estratégico que é: contribuir para que o GRENDACC alcance seus objetivos 

organizacionais e, simultaneamente, incentivar os objetivos individuais de seus 

colaboradores, buscando a excelência.  

Apresentaremos a seguir resultados dos escores que compõem este setor, distribuídos em:  

• Profissionais por área de atuação; 

• Perfil dos profissionais; 

• Estagiários por área de atuação; 

• Escolaridade; 

• Treinamentos 

• Horas de Treinamentos 

• Investimento com Treinamentos; 

• Benefícios; 

• Turnouver 

• Motivo dos desligamentos 

• Absenteísmo; 

• Afastamentos. 

Bem como, planejamento estratégico e seus impactos de melhorias para o ano de 2019 

 

1.1 RESULTADOS 

 

1. Administração de Pessoal 

                    As atividades de administração de pessoal são constituídas de tarefas cotidianas 

de gerenciamento do fluxo documental e burocrático aos processos de:  
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1.1 Profissionais por área de atuação 

 

• Área Assistencial: são as áreas que prestam assistência diretamente no atendimento ao 

paciente e acompanhante, são elas: Serviço Social, Psicologia, Nutrição Clínica, Fisioterapia, 

Atendimento Médico, Enfermagem Ambulatório, UTI, Centro Cirúrgico, Laboratório, 

Transporte, Odontologia, Recepção, Same, Serviço de Nutrição e Dietética, Farmácia, 

Hotelaria, Faturamento, Portaria e Gestão Médica. 

 

• Áreas Administrativa: são áreas que apoiam as áreas assistenciais e que auxiliam o 

gerenciamento da rotina diária da organização, desde o controle dos recursos financeiros, 

materiais e humanos ao desenvolvimento de estratégias, são elas: Diretoria, Administração 

Geral, Gerência Adjunto, Telemarketing, Contabilidade, Financeiro, Comunicação, 

Voluntariado, Artesanato, Gestão de Suporte e Qualidade, Recursos Humanos, Gestão de 

Pessoas, Higienização, Manutenção Geral, Compras, Eventos, Bazar, Jurídico, Tecnologia da 

Informação, Custos e  Segurança do Trabalho.  

 

Gráfico 01: Funcionários celetistas por área de atuação. 
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1.2 Perfil dos profissionais 

                    Como resultado do fechamento do ano de 2018, referido no mês de 

Dezembro, o Quadro de Pessoal do Grupo em Defesa da Criança com Câncer – 

GRENDACC constitui-se por Funcionários, contratados por prazo determinado e 

indeterminado, bem como para o exercício de função de confiança nos termos da CLT, 

Estagiários. 

 

Gráfico 02: Profissionais conforme vínculo. 

                    O GRENDACC possui um programa de apoio ao ensino superior para que jovens 

tenham mais oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. 

                         Nossos estagiários têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão 

por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos 

projetos da empresa, sempre orientados a criar valor de longo prazo, com excelência, e 

comprometimento. 
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Ao longo do ano de 2018 tivemos ao todo 38 estagiários distribuídos em diferentes áreas; 

 

Gráfico 03: Estagiário por área  

 

1.3 Grau de escolaridade dos profissionais celetistas 

 

 

Levantamento de um estudo que traça o perfil de escolaridade do nível hierárquico dos 

profissionais celetistas que compõem o quadro de pessoal; 
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Gráfico 04: Grau de escolaridade   

 

2. Treinamento e Desenvolvimento de pessoal  

                         Um dos objetivos estratégicos para o crescimento e aprimoramento de todos 

os funcionários é o desenvolvimento contínuo e atualização em todos os departamentos.  

                         O treinamento visa fornecer ao empregado, melhores conhecimentos, 

habilidades e atividades para que não se dissolva das inovações em relação ao seu campo 

de atividade. O desenvolvimento tem como objetivo, explorar o potencial de aprendizagem, 

e a capacidade produtiva do colaborador, tendo novas habilidades e conhecimentos, o 

desenvolvimento maximiza o desempenho profissional e motivacional do colaborador.                              
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Apresentaremos a seguir índices que correspondem ao fator Treinamento e 

Desenvolvimento de pessoal realizado no ano de 2018. 

  

 

Gráfico 05: Tipos de Treinamento 
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Gráfico 06: Horas de Treinamento 
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Gráfico 07: Investimento com Treinamentos 

 

                         No ano vigente de 2018 foram computadas 331:30:00 horas de treinamento 

com um total de R$ 19241,85 sendo 119 treinamentos realizados na própria Instituição, 16 

Externo e 3 treinamentos realizados online.  

 

3. Benefícios 

                         Oferecer benefícios compatíveis ao mercado da saúde está entre os objetivos 

estratégicos do GRENDACC. Esses benefícios atualmente complementam a remuneração 

total, impactando diretamente na retenção dos talentos institucionais, além de se tornar um 

fator motivacional. 
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                         O GRENDACC procura implantar formas criativas e participativas para a 

administração dos benefícios e gestão de custos (seguro de vida, assistência médica, 

convênio farmácia, vale transporte, vale alimentação, auxilio creche, entre outros). 

 

 

 

Gráfico 08: Investimento em benefícios aos funcionários celetistas. 

 

                         Além destes benefícios, o GRENDACC oferece aos funcionários celetistas 

outros que não exigem investimento financeiro por parte da Instituição. (Convênio Farmácia, 

Empréstimo Consignado, Convênio com Universidades). 

 

4. KPY – Indicadores Chave de Desempenho 

                         São ferramentas de gestão para verificação do nível de desempenho ou de 

sucesso de uma organização em uma meta especifica ou geral, contribuindo para 

acompanhamento de forma sistemática dos objetivos a fim de que os gestores da empresa 

possam verificar se estão no caminho correto. 

                         Medir resultados é um dos itens mais importantes para que se possa saber se 

o planejamento traçado pela organização está caminhando como deveria ou se mudanças 
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de rota são necessárias até que se possa alcançar os objetivos propostos. Apresentaremos 

índices de indicadores presentes na Instituição no ano de 2018; 

 

4.1 Rotatividade ou Turnover 

Refere-se à relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de trabalhadores antigos 

por novos. 

 

Gráfico 09: rotatividade dos funcionários celetistas  
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Gráfico 10: Turnover dos funcionários celetistas  

                          

                          A meta da Instituição é ter o menor índice de rotatividade possível, mostrando 

que pode ser um lugar favorável ao crescimento e com maior índice de retenção corporativa. 

No ano vigente, o índice de rotatividade de pessoal apresenta variáveis significativa de 

desligamentos no mês de Maio em virtude de redução do quadro de pessoal, estratégia 

utilizada pela instituição a fim de diminuir as despesas com folha de pagamento. 

 

4.2 Motivo de desligamentos  

 

                         Realizamos um levantamento das principais causas e motivos dos 

desligamentos ocorridos no ano de 2018, com isso é possível diagnosticar fatores importantes 

e atribuir um plano de ação afim de reduzir o índice de rotatividade de pessoal. 
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Gráfico 11: Motivos de desligamentos 

4.3 Desligamentos por setor  

                         Levantamos quais os setores que tiveram o maior índice de rotatividade no ano de 

2018, ainda afim de diagnosticar fatores importantes e atribuir um plano de ação com o objetivo de 

reduzir o índice de rotatividade de pessoal. 

 

Gráfico 12: Quantidade de desligamentos por setor 
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4.4 Absenteísmo 

 

                         É um padrão habitual de ausências no processo de trabalho, dever ou obrigação, seja 

por falta ou atraso, devido a algum motivo interveniente. É usado também para designar a soma 

dos períodos de ausência de um funcionário de seu ambiente de trabalho. 

 

 

Gráfico 13: Absenteísmo 

 

 

 

4.5 Saúde do Trabalhador 

 

                         Cada vez mais a Instituição busca processos de trabalho mais humanizados, 

procurando proporcionar um ambiente mais equilibrado, em que os danos à saúde do trabalhador 

sejam reduzidos, e que leve em conta ambos os lados, o trabalhador e a empresa. No ano de 2018 

ocorreram ao todo 18 afastamento distribuídos em 3 categorias, como visto no gráfico abaixo; 
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Gráfico 14: Motivo dos afastamentos 

 

1.2 Projetos 2019 

 

                         O setor de RH e Gestão de Pessoas desperta para a necessidade de agir de forma mais 

capacitada para desenvolver práticas criativas dentro da Instituição e, assim, promover a inovação 

entre seus colaboradores, bem como trabalhar para reduzir índices negativos e promover 

estruturação e planos de ação para novas atividades. 

                         Desta forma temos como proposta para o ano de 2019; 

 

1. Implementar um programa de treinamento, permitindo assim a absorção contínua de 

conhecimentos e tecnologias pelas equipes da organização; 

 

2. Realizar Pesquisa de Clima Organizacional que tem como objetivo mapear aspectos criativos 

que configuram o momento motivacional dos colaboradores através de apuração de seus 

pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações; 

 

3. Revisar e adequar o Regimento Interno de Gestão de Pessoas com foco na padronização dos 

processos de contratação.  
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ANEXO (I) 

Cronograma de Treinamentos - GRENDACC 2019 

                            

Treinamentos 

            

 
Público Alvo 

Geral JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Pesquisa de Clima 
Organizacional                          

Todos os 
empregados 

Projeto -Cuidando de quem 
cuida                         

Todos os 
empregados 

GRRS                          

Todos os 
empregados 

Integração                          

Todos os 
empregados 

Normas de Conduta e Código de 
Ética                         

Todos os 
empregados 

NR 32 - Capacitação Continuada                         

Todos os 
empregados 

Ap. Res. Pesquisa / Plano de 
Ação                          

DIRETORIA / 
GERENCIA 

Palestra Luana Fernandes                         

Todos os 
empregados 

Específicos                           

Projeto -Cuidando de quem 
Cuida -enf.                         Enfermagem 

Comunicação e Relações 
Interpessoais                         Recepção 

GRRS - Higienização                         Higienização 

Reciclagem processo de 
Higienização                         Higienização 

Direção Defensiva                         

Motoristas / 
Mensageiros 

Fluxo de Acid. de T. com Exp. a 
Mat. Biológicos                           

                            

Brigada de Emergência                           

Formação de Brigadistas                         Membros da Brigada 

                            

                            

CIPA                            

Formação de Cipeiros                         

Eleitos e Indicados 
da CIPA 

SIPAT                         

Todos os 
empregados 
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Assessoria de Imprensa: 

 

• Apresentação: 

 

              Presta assessoria às diferentes áreas da instituição, nas questões relacionadas ao 

atendimento à imprensa. Responde por toda divulgação e comunicação institucional, voltadas ao 

público interno e externo, além de dar cobertura jornalística na realização e execução de eventos 

institucionais. Responde pela imagem e promoção da Instituição, proporcionando ao público 

interno e à sociedade informação de qualidade. 

 

• Realizações: 

 

 2017 2018 

Produção de Releases/ Conteúdo Diária Diária 

Entrevistas de Mídia Impressa/ Internet 489 598 

Entrevistas em Rádio 20 31 

Entrevistas em TV 38 46 

Edições de Jornais/ Informativo Grendacc 

(periodicidade trimestral) 
04 Posts Diários 
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10.2.2- Hotelaria Hospitalar: 

 

• Apresentação: 

 

                   A implantação da Hotelaria Hospitalar veio com a necessidade de prestar serviços de 

atendimento ao cliente com as devidas condições de conforto, higiene, segurança e bem estar no 

ambiente ambulatorial, dentro das normas da CCIH, com foco na humanização do atendimento. É 

responsável pela segurança, higiene, processamento e distribuição do enxoval hospitalar. Tem sob 

sua competência os serviços de Rouparia Hospitalar, de Higiene e Portaria. 

  

- Higienização: 

                O serviço de higienização hospitalar é um setor de grande importância no processo de 

atendimento ao paciente, além de ser importante mecanismo de proteção de todos os profissionais 

envolvidos. Boas práticas em higiene hospitalar e aplicar as técnicas corretas de limpeza fazem parte 

dos princípios de qualquer estabelecimento de saúde, a fim de se evitar contaminações e a 

disseminação de infecções, já que um ambiente hospitalar concentram-se inúmeros 

microorganismos, bactérias e vírus nocivos á saúde tanto dos pacientes como dos trabalhadores. 

                 Se faz necessário qualificar continuamente a equipe de profissionais que atua nas áreas 

aonde a higienização a fim de que se possa oferecer um atendimento de qualidade, proporcionando 

segurança, conforto e bem-estar a todos aqueles que utilizam o serviço se saúde. 

 

• Realizações: 

➢ Adequação dos equipamentos de higienização. 

➢ Desenvolvimento de novos fornecedores de material de higienização. 

➢ Adequação dos produtos e técnicas de limpeza. 

➢ Capacitações da mão de obra. 
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10.2.3- Rouparia: 

                   A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, descreve que “O processamento 

de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que influencia grandemente a qualidade 

da assistência à saúde, principalmente no que se refere à segurança e conforto do paciente e 

trabalhador”. 

 

 Realizações: 

 

• Aquisição e padronização dos enxovais e vestimentas dos funcionários. 

• Readequação do espaço da rouparia. 

• Terceirização da Lavanderia com uma economia de r$ 7.000,00/mês à partir de junho de 2018. 
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10.2- Voluntariado:  

 

• Apresentação: 

               Pela definição das Nações Unidas, “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido 

a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, 

a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos”.   

              O Setor de Voluntários do GRENDACC é a unidade, que congrega os voluntários, 

responsável por executar as normas, resoluções, orientações e deliberações da Diretoria do 

GRENDACC concernentes ao voluntariado, e que possui a seguinte estrutura:  

➢ Coordenadoria: é o órgão de direção do Setor de Voluntários, atualmente 

dirigido por um Coordenador remunerado, contratado pela Diretoria do 

GRENDACC. Compete à Coordenadoria, em síntese: superintender, 

organizar e dirigir o Setor de Voluntários. 

➢ Áreas Específicas de Voluntários: órgãos autônomos e independentes entre 

si, que agrupam voluntários por área de atuação. Cada Área Específica tem 

um Supervisor de Área escolhido pela Coordenadoria, que tem seu nome 

ratificado empossado pela Diretoria do GRENDACC. Compete aos 

Supervisores Setoriais, em síntese: superintender, organizar e dirigir todas 

as atividades desenvolvidas pelas Áreas Específicas e representar a Área 

perante a Coordenadoria. 

                         Desta forma, a atuação dos voluntários do GRENDACC é realizada em Áreas 

Específicas, que integram, respectivamente, as categorias de Grupo Direto, Grupo Indireto e Grupo 

de Apoio Específico, nos termos abaixo: 

➢ GRUPO DIRETO: Atua diretamente como apoio no atendimento dos pacientes no 

Ambulatório, e congrega as seguintes Áreas: Brinquedoteca, Apoio Pedagógico e Apoio 

Clínico. 

➢ GRUPO INDIRETO: O trabalho desse grupo é de grande importância, pois, mesmo não 

estando ligado diretamente aos pacientes, têm também como seu objetivo final a criança e o 

adolescente. Este grupo congrega as seguintes Áreas: Artesanato, Estoque, Bazar 

Permanente, Espaço Culinário, Eventos e Nota Fiscal Paulista. 

➢ GRUPO DE APOIO ESPECÍFICO: Atua na entidade e no Hospital com atribuições 

específicas. É composto por profissionais voluntários de diversas áreas e campos de atuação 

e Capelania Hospitalar e Aconchego. 
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• Objetivo: 

 Proporcionar um ambiente favorável para as atividades voluntárias, com treinamento 

específico para cada setor, ressaltando a missão, visão, valores e política de qualidade da Instituição. 

 

10.2-1. Projetos Desenvolvidos: 

 Aconchego: Com as atividades hospitalares, o Grupo Aconchego oi substituído pelo Grupo 

de visitação ao leito pelas equipes das Capelanias Católicas e Evangélicas, oferecendo suporte as 

famílias durante o período de internação. Os números de atendimentos são apresentados abaixo no 

quadro de Ações de Humanização 

 Brinquedoteca:  Brinquedoteca caracteriza-se como um espaço que retoma o universo 

infanto-juvenil, amenizando a convivência dos pacientes, seus acompanhantes e da equipe no 

espaço em que recebem tratamento, por meio de brinquedos, jogos lúdicos e educativos e/ou 

atividades planejadas e dirigidas, que minimizam a ansiedade, recuperam a autoimagem e a 

autoconfiança. Considerando que o brincar é área de desempenho ocupacional inseparável do 

processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, de acordo com a Lei Federal n0 11.104, de 

21 de março de 2005, que reconhece a importância do brincar de crianças e adolescentes em situações 

de risco, torna-se obrigatória a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que oferecem 

atendimento pediátrico em regime de internação. 

• Objetivos:  

➢ Proporcionar às crianças e adolescentes atendidos no GRENDACC, e a seus acompanhantes, 

oportunidades efetivas de brincar e criar, ampliando suas habilidades, suas vontades, 

mantendo neles, apesar da enfermidade, a essência querer brincar, querer criar, querer viver; 

➢ Resgatar o brincar livre e espontâneo como elemento essencial para o desenvolvimento 

integral do paciente enfermo, de sua criatividade, aprendizagem e socialização, oferecer 

oportunidade de escolha, resgatando a experiência e o exercício da autonomia, preservando 

a saúde emocional, auxiliando na sua recuperação e amenizando possíveis traumas; 

➢ Amenizar o tempo ocioso, dar apoio na chegada destes e uma opção de conforto durante o 

período em que permanecerem na instituição. 

  Quando se objetiva resgatar a saúde e melhorar a qualidade de vida, a brinquedoteca 

apresenta-se como uma proposta rica em recursos. 
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• Realizações: 

➢ Organização e participação de festas comemorativas, proporcionando acesso e estimulando 

os pacientes que estão fora de suas rotinas, para um resgate relacionado à vivência a cultura, 

ao lazer e outras atividades lúdico-socializantes. 

➢ Manutenção da organização dos jogos da Brinquedoteca em caixas plásticas, para facilidade 

de higienização e maior segurança aos pacientes, bem como numeração e classificação dos 

mesmos por faixa etária, para otimização do manuseio. 

➢ Organização e classificação de títulos da Biblioteca Solidária, por idades, permitindo fácil 

acesso à leitura a pacientes em tratamento e a seus respectivos acompanhantes, bem como 

ao uso pedagógico pelos professores voluntários. 

 

 Capelania Evangélica: O Ministério de Capelania Hospitalar consiste na assistência 

espiritual diária e voluntária aos enfermos, hospitalizados ou não, mediante a aplicação do conforto 

da Palavra de Deus, sem preconceito de raça, cor ou religião. O atendimento da Capelania é diário, 

oferecido ao paciente internado, em ambulatório e em hospital e também aos seus familiares. O 

serviço é estendido aos profissionais da saúde e funcionários que o desejarem. 

 

 Escuta Ação Voluntária:  O projeto “ESCUTA AÇAO VOLUNTARIA” tem como objetivo 

promover a integração do voluntario com a instituição como um todo, uma vez que se reconhece a 

necessidade e o valor deste sujeito para o bom desenvolvimento dos serviços prestados a 

comunidade e no processo de produção da saúde. 

   A intenção também foi criar e manter um espaço aberto, onde todos se sintam predispostos 

às trocas mútuas sobre as vivências angustiantes de seu de seu dia-a-dia no atendimento destas 

crianças e famílias, bem como a reflexão sobre maneiras de atenuá-las. 

 • Realizações: 

➢ Treinamento com os voluntários setor da Brinquedoteca – temas abordados: 

➢ Motivação, mudanças no setor, valorização do trabalho voluntário no período de 04 

encontros.  
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•             Demais Realizações do Voluntariado: 

➢ McDia Feliz: Participação de voluntários desenvolvendo as seguintes atividades: venda de 

camisetas, vendas de tickets antecipados, ornamentação das lojas, carreatas, atendimento   

aos     consumidores nas lojas, divulgação do evento; 

➢ Integração dos novos voluntários: com o objetivo de atender a demanda por voluntários dos 

diversos setores, a instituição realiza a captação de novos voluntários 2 vezes ao ano. Durante 

a integração o novo voluntário recebe todas as informações necessárias sobre o GRENDACC, 

assim como os critérios para uma conduta ética dentro do voluntariado; 

➢ Colaboração de voluntários nos Bazares; 

➢ Confraternização dos voluntários em homenagem ao Dia Internacional do Voluntário. 

➢ Colaboração dos voluntários para a digitação dos cupons fiscais com a finalidade de auxiliar 

na captação de recursos para a Instituição; 

➢ Treinamento de brinquedistas e dos voluntários do Projeto Aconchego; 

➢ Participação em eventos como: palestras diversas, Feira da Amizade, Bazares e demais 

eventos. 

 

Ações de Humanização 

Atividade Atendimentos 

Visita ao Leito 105 

Atendimento Capelania Católica 121 

Capelania Evangelica 357 

Doação de Alimentos (Ovos de Páscoa, 
alimentos) 

156 

Classe Hospitalar 78 

Brinquedoteca 2273 

Total 3090 
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  Desta forma apresentamos com muito orgulho nossas Atividades referente ao  

exrecício de 2018 e agradecemos a todos que contribuiram para estas tarefas.  

 

 

Jundiaí, 03 de março de 2019 

 

Grupo em Defesa da Criança com Câncer - GRENDACC 

 

           VERCI ANDREO BUTALO                                                                  CESAR IOTTI 
                  Diretora-Presidente                                         Diretor-Tesoureiro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


