PORTFÓLIO

REDE FEMININA
ESTADUAL DE
COMBATE AO CÂNCER
DO PIAUÍ

ENTIDADE FILANTRÓPICA DE APOIO
AO PACIENTE ONCOLÓGICO

RFCC-PI

VISÃO
GERAL DA
INSTITUIÇÃO
A Rede Feminina
Estadual de Combate ao Câncer do
Piauí (RFCC/PI) é
uma entidade
lantrópica que
empreende na luta
social contra o
câncer desde 1987.
Situada em Teresina-Pi, tem o objetivo de contribuir
com o bem-estar do

doente oncológico
em situação de vulnerabilidade social,
decorrente da pobreza e da carência
de saúde, alicerçada na missão de
atuar com exce lência na prevenção
do câncer e assistir
os pacientes e familiares.

Missão
Atuar com excelência na prevenção
do câncer e assistir os pacientes e familiares

Valores
Credibilidade, Organização, Comprometimento e
Respeito à pessoa
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PROJETO
ABRIGAR
O Projeto Abrigar consiste
na Casa de Apoio à Criança
com Câncer - Lar de Maria,
uma estrutura de apoio e
acolhimento temporário para
crianças portadoras de câncer,
em situação de vulnerabilidade social, provenientes
do interior do Piauí e outros
estados, durante o tratamento
oncológico em Teresina.
Através da Casa de Apoio,
são disponibilizados aos pacientes e acompanhantes,
além da hospedagem, alimentação adequada, transporte aos serviços de saúde,
atividades educativas, orientações de promoção à saúde,

estímulo ao processo de
adesão ao tratamento e
cuidados pessoais, ações
de cuidados à saúde com
atendimento em sioterapia, orientação nutricional e assistência social.
Re c e b e m a i n d a a p o i o
pedagógico e atendimento
odontológico por meio de
parcerias.
Além disso, as recursos
terapêuticos do Lar de
Maria possibilitam a permanência do oncológico
no tratamento, pois diminui os desgastes físicos e
mentais ocasionado pelo
câncer.

+ de 800

CRIANÇAS ATENDIDAS NO

ano de 2018;

‘‘

Onde amamos é o nosso lar:
lar que nossos pés podem deixar,
mas não nossos corações.’’
Oliver Wendell Holmes

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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PROJETO
ALIMENTAR
Por meio do Projeto
Alimentar, a RFCC/PI proporciona alimentação saudável aos doentes oncológicos e seus responsáveis,
por entender que alimentar-se adequadamente é
um passo importante para o
sucesso do tratamento,
colabora tanto com o processo de reabilitação quanto de recuperação, pois os
alimentos fornecem nutrientes e a energia necessários para ativar as defesas
do organismo.
Neste contexto, o projeto

consiste na distribuição de
pacotes de leite em pó aos
pacientes que tiveram alta
médica e encontram-se em
vulnerabilidade social; na
oferta de lanches diários na
sala de recreação e de
radioterapia para pacientes
em tratamento. A Casa de
Apoio Lar de Maria fornece
aos pacientes e acompanhantes seis refeições
saudáveis e diversicadas
diariamente, além de subsidiar a doação de cestas
alimentícias.

+ de 3MIL

cestas básicas distribuídas
no ano de 2018;

+ de 42mil

PACOTES DE leite distribuídos
no ano de 2018;

‘‘

O importante
não é o que se dá, mas
o amor com que se dá.’’
Madre Teresa de Calcutá
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Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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PROJETO
ALERTAR
Com o Projeto
Alertar, a RFCC/PI busca
informar, orientar e
alertar sobre o câncer,
divulgando informações
acerca da detecção
precoce, identicação
de alterações suspeitas
e recomendação de
realização de exames.
A conscientização é
feita através de palestras, campanhas educativas e postagens em
rede social, visando
atingir a sociedade em
geral sobre a prevenção
do câncer, principalmente em crianças, por
entender que a preven-

ção pode impedir que o
câncer se desenvolva
e/ou detectá-lo ainda
na forma benigna,
aumentando as chances
de cura.
Pacientes oncológicos infantis possuem
curtos períodos de
latência, altas taxas de
proliferação e maior
caráter invasivo. Contudo, o câncer infantil
possui melhores respostas aos tratamentos,
ou seja, há possibilidades de um prognóstico satisfatório desde
que descoberto inicialmente.

‘‘

Enquanto

houver vontade
de lutar haverá
esperança de
vencer.’’
Santo Agostinho

Foto: Campanha Setembro Dourado 2018; Texto: produção própria.
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PROJETO
ALIVIAR

‘‘

Ninguém
pode achar que
falhou a sua
missão neste
mundo, se
aliviou o fardo
de outra
pessoa.’’

No âmbito do Projeto
Aliviar, a entidade atua
fortemente na humanização do tratamento, no
bem estar dos pacientes e
familiares bem como na
melhoria da qualidade do
tratamento.
Por meio deste projeto,
a RFCC/PI disponibiliza
medicamentos e exames
não subsidiados pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), essenciais para

continuidade do tratamento, tendo em vista a
vulnerabilidade social que
os assistidos se encontram. O projeto também
viabiliza a promoção de
momentos lúdicos e de
festividades para pacientes hospitalizados nas
enfermarias da ala oncológica do Hospital São
Marcos, amenizando o
sofrimento dos pacientes e
seus familiares.

+ de 6mil

medicamentos distribuídos
no ano de 2018;

Charles Dickens

+ de 2mil

kits de higiene pessoal
distribuídos no ano de 2018;
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Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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PROJETO
APOIAR
Com o Projeto Apoiar, a instituição
dá conforto e apoio psicológico a
pacientes oncológicos, por meio de
conversas, interações sociais e individuais,
que atuam diretamente na amenização
do sofrimento psicossocial e biológico do
paciente.
O projeto oferece também apoio
nanceiro mensal a transplantados, que
necessitam de cuidados especiais
constantes, e pacientes que se deslocam
para outros estados em busca de
tratamento e/ou exames especializados,
que não são encontrados em Teresina.

‘‘

Não há nada

mais graticante do
que o afeto
correspondido, nada
mais perfeito do que
a reciprocidade de
gostos e a troca de
atenções.’’
Cícero

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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SETEMBRO
DOURADO
+ de 2mil

pessoas atendidas
na campanha de 2018;
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Dentre os projetos e campanhas desenvolvidos pela
RFCC/PI, ressalta-se a
Campanha Setembro Dourado,
que busca alertar a comunidade
sobre o diagnóstico precoce do
câncer infantojuvenil.
Ressalta-se que a grande maioria de pacientes oncológicos
infantojuvenis conseguem tratamento com a doença já em estágio avançado, dicultando a
cura. Dentre os diversos motivos
geradores dessa situação, destacam-se: a desinformação dos
pais; o medo do diagnóstico de
câncer; a desinformação dos prossionais de saúde, pois alguns tipos de tumores têm sintomas semelhantes às doenças comuns à
infância; e a diculdade no acesso aos serviços de saúde. Assim, o

enfoque deve ser dado ao diagnóstico precoce e orientação
terapêutica de qualidade.
Na edição de 2019, a instituição pretende inovar criativamente na conscientização da sociedade, realizando um
momento lúdico educativo e
interativo em escolas públicas,
através da arte cênica teatral,
com prossionais qualicados,
para informar, orientar e alertar
pais e professores sobre o câncer
infantojuvenil; pretende também
divulgar informações para a
população em geral em mídias
de massa, além de capacitar
prossionais da área de saúde
acerca da importância da
detecção precoce, identicação
de alterações suspeitas e
recomendação de realização de
exames.

Foto: Campanha Setembro Dourado 2018; Texto: produção própria.
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KA KA KA
PALHAÇARIA
NO HOSPITAL
O projeto ka ka ka
palhaçaria no hospital, tem
como objetivo intervir junto
ao paciente hospitalizado
promovendo momentos de
diversão, socialização e
alegria no ambiente
hospitalar.
O trabalho é desenvolvido por prossionais da
arte do circo ou arte cênica
especialmente treinados
para o desenvolvimento de
brincadeiras e metodologias

Foto: Retirada da Internet; Texto: produção própria.

apropriadas às crianças
em tratamento.
A introdução da atividade lúdica no hospital
colabora com o método
anestésico, favorece o
humor, intensica a imunidade, reduz a tensão
muscular, diminui a exaustão, ansiedade e alergias
através de neurotransmissores que proporcionam o
bem-estar.
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QUARTA
SOLIDÁRIA
+ de 2,5mil

cestas básicas distribuídas
no ano de 2018;

‘‘

A Quarta Solidária é
uma ação realizada
pela RFCC/PI há mais
de 8 anos. Todas as
quartas-feiras, a ação
reúne pacientes para
um dia de entretenimento e socialização
que corrobora positivamente no tratamento.
Durante a ação semanal, são utilizadas
técnicas como a musicoterapia, que viabiliza a melhoria da
expressão

d o h u m o r, d a
ansiedade e da dor
também em pacientes
adultos.
São fornecidos lanches e cestas de alimentos saudáveis,
como frutas e verduras,
doados por colaboradores da Central de
Abastecimento do Piauí
- CEAPI, sempre objetivando a manutenção
da saúde destes pacientes

É muito bom o que as
voluntárias fazem aqui. As doações
ajudam muito na nossa
alimentação e é um momento
alegre para nós.’’
Dona Lourdes
(Paciente participante do Projeto)
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Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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MAGIC
DAY
O Magic Day é um
espetáculo que proporciona
um dia de diversão e fantasia com o desle de personagens e super-heróis da
Disney e apresentações infantis às crianças com câncer internadas no Hospital
São Marcos, às residentes
na Casa de Apoio Lar de
Maria e às que vão prestigiar o evento com suas famílias.
Sabe-se que o estado de
internação impõe às crianças a perda de um momento
único da vida, impossibilitando a

‘‘

realização brincadeiras e
atividades próprias dessa
fase, dicultando o progresso clínico e pessoal do
paciente.
O Magic Day propicia o
resgate dessa fase importante agindo inclusive
na recuperação e aceitação
ao tratamento, com momento lúdico repleto de
magia e diversão, através
da retirada momentânea
da criança do ambiente
hospitalar, minimizando o
sofrimento causado pelo
processo de adoecimento e
hospitalização.

Eles cam bem felizes. Em um
lugar como hospital em que vemos muita
tristeza, hoje o evento traz alegria.”

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.

Marlene Silva
(mãe de uma criança de 11 anos em
tratamento contra o câncer no Hospital)
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MC DIA
FELIZ

‘‘

É muito
graticante poder
contribuir para
uma causa tão
nobre. Elas
precisam muito.’’
Voluntário do Projeto

+ de r$ 140mil

arrecadados na campanha
mc dia feliz no ano de 2018;
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O McDia Feliz é atualmente a maior campanha
em prol da cura do câncer
infantojuvenil no Brasil. O
trabalho é coordenado
nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald,
cuja missão é promover a
saúde e a qualidade de
vida de adolescentes e
crianças com câncer.
A campanha tem o intuito
de despertar a atenção de
toda a sociedade e
sensibilizá-la para a maior
causa de morte por doença
entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos.
Para tanto, provoca um dia
de reexão e alerta contra
o câncer e destina o valor

arrecadado das vendas de
sanduíches Big Mac,
realizadas nos mais de 900
restaurantes McDonald's
de todo o país, para
instituições de apoio que
lutam pela cura do câncer
infantil e juvenil, como é o
caso da RFCC/PI.
A ação é um sucesso
graças à participação de
instituições, funcionários,
franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de
voluntários que incentivam
a sociedade a abraçar a
causa em prol de adolescentes e crianças com
câncer.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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CONDOMÍNIO
BEM-ME-QUER 1
Em fase de implantação,
o Projeto Condomínio Bem
Me Quer I consiste em um
empreendimento habitacional voltado para beneciar famílias assistidas
pela RFCC/PI, que possuem
um membro familiar em
tratamento oncológico.
A empreitada será subsidiada pelo programa
Minha Casa Minha Vida
(MCMV) – Entidades, por
meio da Gerência de Habitação da Caixa Econômica
Federal.
Inicialmente serão nan-

26

ciadas 26 casas, totas com
estrutura adap-tada para
acessibilidade e conforto
dos pacientes. Além disso, o
condomínio contará com
áreas comuns voltadas para
a prossionalização e
s o c i a l i z a ç ã o d a
comunidade.
O projeto, além de garantir moradia acessível às
famílias em situação social
de vulnerabilidade, dará à
RFCC/PI o título de primeira
entidade a encabeçar e
desenvolver esse tipo de
projeto em todo o Brasil.

famílias

beneficiadas com o
projeto.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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NATAL
SOLIDÁRIO
O Natal Solidário é um
evento solene de comemoração do nascimento de
Jesus Cristo, que visa oportunizar um momento de
amor e compaixão com o
próximo.
O evento possui dois
momentos, um no Hospital
São Marcos para os pacientes em tratamento, onde
as crianças escreveram
cartas contando o que gostariam de ganhar no Natal e
benfeitores as presenteiam.
Outro momento é na Casa
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de Apoio Lar de Maria,
objetivando proporcionar
conforto e alegria aos
acompanhantes do pacientes e às famílias carentes,
com a celebração de missa,
monção musical aprazível,
doação de cestas básicas e
lanches.
O Projeto auxilia na recuperação e na qualidade de
vida desses indivíduos
através da humanização
desses momentos em que o
amor ao próximo é a regra
de ouro.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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ANIVERSARIANTES
DO MÊS
Através desse projeto, a
RFCC/PI realiza mensalmente uma festividade em
comemoração aos pacientes aniversariantes do mês,
por entender que o dia do
nascimento é importante
para eles, pois marca o m e
o início de um novo ciclo, e
que cada ano representa um
árdua e contínua luta contra
o mal oncológico.
Neste sentido, o projeto
busca oferecer um dia de
entretenimento e alegria
aos pacientes e seus familiares por meio de uma feskdkd

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.

ta ornamentada e com
buffet infantil saudável,
atendendo a necessidade
deles, sem incorrer em
complicações futuras decorrente de produtos alimentícios que beneciam a enfermidade.
Com isso a entidade
consegue também: integrar
voluntários e pacientes;
construir um momento de
descontração; e valorizar a
vida de cada paciente, estabelecendo vínculo emocional entre eles as voluntárias.
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BAZAR
SOLIDÁRIO
A Rede Feminina Estadual
de Combate ao Câncer do
Piauí realiza anualmente o
Bazar Solidário, onde são
vendidas peças de vestuário
a um preço simbólico diante
do preço de mercado do
produto. Como é comum
que durante todo o ano a
entidade receba doações de
roupas, calçados e acessórios de vários modelos e
estados de conservação
(novos e usados), uma vez
que essas doações supram
as necessidades dos pacientes assistidos pela entidade,
são selecionadas as peças
que estão em melhor estado
e colocadas à venda no
Bazar Solidário da RFCC/PI,
com o objetivo de contribuir
nanceiramente com a ma-
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nutenção dos seus projetos.
Desse modo, devido à boa
aceitação do público, tanto
pela causa benecente da
entidade como pela disponibilidade de produtos a um
preço bastante acessível, o
bazar se consolidou no calendário da instituição e já é
esperado de maneira positiva pelos compradoresdoadores, sempre acontecendo nos mêses de
Novembro e Dezembro.
Entretanto, em situações excepcionais, quando há doações especícas como a
doação de um contêiner de
produtos apreendidos pela
Receita Federal em abril de
2017, o bazar é realizado
mais de uma vez no ano,
ocorrendo em outros meses
também.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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LANCHE
FELIZ
O Lanche feliz é um
projeto desenvolvido na
enfermaria e na área de
recreação da ala oncológica infantil do Hospital
São Marcos. Mediante ele,
a RFCC/PI fornece a cada
doente oncológico em
tratamento radioterápico
dois lanches diários, entre
as refeições.
Para o preparo dos
lanches, são utilizados ingredientes saudáveis, com
baixo teor de sal e açúcar, e
é elaborado com altos pa-

drões de higiene, garantindo segurança alimentar
aos enfermos que já se
encontram debilitados por
conta do tratamento.
Com já se sabe, alimentar-se adequadamente
é etapa fundamental para
conseguir atingir a tão
esperada cura, pois provê
às crianças nutrientes essenciais ao correto desenvolvimento do corpo humano e fortalece o sistema
imunológico desses indivíduos.

+ de 25mil

lanches distribuídos no
ano de 2018.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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BOUTIQUE
LÁDOCORAÇÃO
Em fase de reabertura, a
Boutique Ládocoração é
uma iniciativa da RFCC/PI
que tem como objetivo
arrecadar fundos para
entidade que serão investido nos projetos que já
desenvolve e em futuras
ações em benefício do doente oncológico.lkllklklklkll
Sabe-se que as entidades que compõem o
terceiro setor, como é o
caso da RFCC/PI, ne cessitam de recursos para
nanciamento de suas
atividades. Ressalta-se que
os auxílios oriundos do
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governo e a arrecadação
de doações de benfeitores
são de grande importância, mas há a necessidade
de diversicação da origem das receitas, a m de
diminuir a excessiva dependência de uma única
fonte de recurso.
Dessa maneira, a Boutique Ládocoração surge
como estratégia alternativa de captação de
recursos. Ela possuirá foco
no varejo de vestuário,
acessórios e utilitários, e
cará situada em shopping center da cidade.

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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RAIOS
SOLIDÁRIOS
Esse projeto consiste na
instalação painéis solares
fotovoltaicos na Casa de
Apoio à Criança com Câncer Lar de Maria, objetivando a redução signicativa do gasto mensal
decorrente do consumo de
energia elétrica, e tornar o
consumo elétrico mais
sustentável.
O Lar de Maria é uma
imensa estrutura com diversas salas destinadas a
hospedagem de pacientes
infantis e seus acompanhantes. Nela encontra-se
também a sede da
RFCC/PI, a área
administrativa da
instituição, cozinha, banheiros, consultórios médi-

cos e odontológicos, etc.
Todo esse aparato incorre
em elevado gasto mensal
resultante do consumo de
energia elétrica.
Nesse contexto, ressaltase que a energia solar é
abundante por longos períodos do ano na capital
Teresina. Sendo assim, com
o projeto Raios Solidários, a
instituição, além de conseguir reduzir consideravelmente a despesa com
energia elétrica, orienta-se
para um futuro sustentável,
onde a energia limpa e
renovável congura-se como principal motor dessa
tendência.

Com a
implantação do
Projeto Raios
Solidários a Casa
de Apoio Lar de
Maria produzirá
toda a energia
necessária para o
seu funcionamento.

+ de r$ 60mil
de economia anual, após
implementação.
Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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DATA
MANAGER
CONTROLE DE REGISTRO HOSPITALAR
Em parceria com a Associação Piauiense de Combate
ao Câncer/Hospital São
Marcos e com o Instituto Ronald McDonald, a RFCC/PI,
objetivando contribuir com o
avanço no acompanhamento,
diagnóstico e tratamento
contra o câncer, implantou o
Projeto Data Manager.
O projeto consiste em uma
equipe composta por estatístico e médicos especialistas
em hematologia e oncologia
pediátrica, responsáveis por
coletar, vericar e organizar
um conjunto de dados relativos a pacientes oncológicos
infantojuvenis, para que
estejam disponíveis para
análises e possam ser inseridos nos Protocolos Clínicos
da Sociedade brasileira de On-
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1

2
2

logia Pediátrica (SOBOPE). O
repasse dos dados coletados é
de fundamental importância
para avanço no diagnóstico,
acompanhamento e tratamento contra o câncer infantojuvenil, pois, em posse deles a
SOBOPE consegue atingir
sua missão de disseminar
conhecimento referente ao
câncer infantojuvenil e seu
tratamento para todas as
regiões do país; uniformizar
métodos de diagnóstico e
tratamento do câncer na
infância; estimular as investigações clínicas por meio de
modernos protocolos multidisciplinares; e criar um sistema amplo de informações
sobre resultados de tratamento e efeitos tardios.

5
5

%
%

7
7

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.
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ENFERMARIA
A RFCC/PI busca
oferecer maior conforto e
bem-estar aos pacientes e
seus acompanhantes
durante o período que
encontram-se hospitalizados na enfermaria
para o tratamento. Para
tanto, utiliza de móveis e
equipamentos aconchegantes e que atendam
às exigências técnicas
fundamentais aos espaços
hospitalares.
Nesse sentido, a enfermaria é essencial para dar
continuidade ao tratamento e proporcionar conforto
ao doente oncológico dukdkdk

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.

rante o período enconram-se fragilizadas, fíca e
psicologicamente, em
decorrência do processo
de cura, muitas vezes
invasivo.
Além disso, a enfermaria conta com uma
salinha de informática com
intuito recreativo para as
crianças, contendo jogos e
brinquedos educativos
próprios para idade, que
colaboram com o desenvolvimento das crianças e
com a permanência destas
no tratamento.

21

RFCC-PI

NOSSOS PROJETOS

TERAPIA
INTEGRATIVA
Desde 2006, o Sistema
Único de Saúde incorporou
em seu escopo de serviços
públicos as terapias alternativas. Também conhecidas
como medicina alternativa,
elas constituem um conjunto
de práticas que foca no
indivíduo de forma global,
por considerar o corpo um
organismo plenamente
interligado.
Nesse contexto a RFCC/PI
oferece a seus assistidos
sessões semanais de terapia
alternativa, desenvolvida
por prossional capacitado.
Nas sessões, os pacientes
participam de atividades
kdndkn
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que incluem interação e
massagens, que proporcionam relaxamento dos
oncológicos e auxiliam na
recuperação e tratamento
dos mesmos.
Sublinha-se o baixo custo
de implantação dessas
atividades; o imenso retorno
que produz; e a facilidade
de integração com meio
ambiente, revelando o
aspecto sustentável desse
projeto. Ressalta-se ainda
que evidências cientícas
têm raticado os benefícios
do tratamento integrado
entre medicina tradicional e
a terapia alternativa.

Foto: Retirada da Internet; Texto: produção própria.
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NOSSOS PROJETOS

CATETERES
Durante o tempo que os
pacientes oncológicos ﬁcam internados no hospital, debilitados pelo efeito
da doença e do tratamento,
muitas vezes agressivos,
precisam ser administrados medicamentos
prescritos pelos médicos
que auxiliam na cura.
Para serem administrados, geralmente utiliza-se
o cateter, que consiste em
um instrumento em forma
de tubo que pode ser
inserido em um vaso sanguíneo, possibilitando a

Foto: Arquivo Institucional; Texto: produção própria.

drenagem, injeção de
ﬂuidos ou até mesmo dá
acesso a instrumentos
cirúrgicos. A utilização desse instrumento também
evita que o paciente seja
diversas vezes perfurados
para aplicação dos fármacos.
A RFCC/PI busca fornecer os cateteres aos pacientes no hospital, ação que
incorrem em elevados custos para entidade devido o
grande número de pacientes.
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