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Mensagem do 
CONSELHO

O Estatuto da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva (Casa Durval Paiva) 

estabelece que o Conselho Fiscal é o órgão de controle interno, responsável pela fiscalização 

da gestão administrativa e econômico-financeira. O controle dos processos organizacionais e 

dos custos administrativos é fundamental para a manutenção e crescimento dos padrões de 

excelência em gestão conquistados pela instituição, de modo que prossiga cumprindo sua 

missão de “Acolher a criança e ao adolescente com câncer e doenças hematológicas crônicas 

e seus familiares, antes, durante e após o tratamento, buscando a cura, contribuindo para o 

resgate da cidadania, dignidade e a qualidade de vida”. 

Em 2020, ficou evidenciada a preponderância do papel do Conselho na atuação da 

Casa Durval Paiva, notadamente diante da necessidade de adaptações na instituição para o 

exercício das suas atividades, decorrentes da Pandemia do Coronavírus e dos impactos dela 

advindos. O acompanhamento e a avaliação do desempenho realizados pelo Conselho Fiscal em 

2020, apresentados no presente relatório, demonstram a efetividade da instituição em termos 

do cumprimento das despesas administrativas e gestão orçamentária previstas, indicando o 

fortalecimento e a consolidação organizacional contínua. Convidamos todos a lerem o presente 

documento e se cientificarem da lisura administrativa e fiscal como é conduzida esta organização.

Karla Motta – Conselheira



Felizes nos sentimos em apresentar o relatório de atividades realizadas pela equipe 
multidisciplinar em 2020. Neste, pode-se constatar que a Casa Durval Paiva acolheu a mais 63 
crianças, totalizando 294 pacientes em tratamento que, juntamente com seus familiares, tiveram a 
oportunidade de ter seus direitos a saúde, educação, alimentação, acesso a informática, cultura, arte 
e lazer garantidos.

Essa validação é demonstrada pela efetivação dos objetivos institucionais, vivenciados nas 
práticas diárias discorridas ao longo do relatório, que servem como ponto de reflexão e reavaliação 
para as ações vindouras, visando possíveis correções e redirecionamento com a finalidade de aprimorar 
e tornar as ações mais eficazes, céleres e que possam efetivamente impactar a vida dos usuários, 
dando-lhes dignidade e contribuindo para melhoria da qualidade de suas vidas.  

A Casa Durval Paiva impulsionada pela atipicidade ocasionada pelo novo coronavírus e 
decorrente da pandemia - COVID 19, em 2020, e até os dias atuais, teve que se reinventar em suas 
práticas cotidianas para se adaptar à nova realidade. Nessa perspectiva, se apresentou a modalidade 
de serviço remoto em alguns casos, tornando evidente a necessidade de adoção das práticas sanitárias 
recomendadas, desenvolvidas pelas autoridades competentes, diante do enfretamento do vírus que 
se mostrou altamente contagioso e mortal.

Antenada com as demandas emergentes, a CDP inovou e se adaptou à nova circunstância, 
dando continuidade aos serviços prestados em prol das crianças e adolescentes acolhidos e seus 
familiares. 

Alinhando-se ao momento de elevadas incertezas, a Instituição promoveu incrementos 
na gestão, aprimorou rotinas de trabalho, melhorou os processos, além de estimular e envolver os 
colaboradores na atual dinâmica, com a devida consciência do trabalho. Sendo fundamental que a 
instituição respondesse a cada desafio apresentado com profissionalismo, projetando para o futuro 
uma perspectiva de novos horizontes.

Tais inovações demonstraram que a criatividade, a procura constante por aprimoramento, 
organização interna, planejamento e busca pela qualidade do serviço ofertado, fez com que as atividades 
fossem realizadas, dentro das limitações impostas pela pandemia, demonstrando claramente que a 
acomodação não é atitude que se persiga, devendo cada profissional obter melhorias em suas práticas 
cotidianas coadunando-se com os objetivos e diretrizes institucionais. Considerando sobretudo, 
a transparência como finalidade exclusiva de prestar contas ao nosso maior mantenedor, que é a 
sociedade do RN.

Como sonho a ser perseguido pela Casa Durval Paiva apresenta-se o diagnóstico precoce, 
visto que a criança ou o adolescente se diagnosticado em fase inicial tem até 80% de chance de cura 
sem sequelas. Por isso, no ano de 2020 essa área ganha um destaque para disseminação dos principais 
sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Essa é a nossa maior luta!

Assim, a cada relatório de atividades elaborado, que se possa avançar em modernização, 
planejamento, criatividade, enfretamento dos desafios, conhecimento, perseguição profissional dos 
objetivos institucionais, sem nunca perder de vista que o alvo da ação institucional é a vida!

Assim, agradecemos a todos que contribuem e se solidarizam com a nossa causa e desejamos 
uma boa leitura.

Mensagem 
da 
diretoria



O ano de 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já foi vivido. E o que aprendemos 
com ele? Agradecer! Um gesto tão simples, mas, por muitas vezes, esquecido. Essa foi a principal lição 
que, este ano, nos deixou.

Por isso, queremos agradecer por termos conseguido fazer aquilo a que nos propomos 
e acolher aos que precisam, de forma plena. Aprendemos que não podemos prever o futuro, mas 
podemos criá-lo e nos adaptar às surpresas que ele nos reserva.

Celebrar vidas com alegria, esperança e determinação é a filosofia que mantém forte a Casa 
Durval Paiva e seus colaboradores. Nesse sentido, vamos agir e transformar, para melhorar o mundo 
em que vivemos. Agradecendo mais, celebrando mais e ajudando mais, principalmente, para quem 
está num dos momentos mais delicados da sua vida.

Olhamos para o passado, orgulhosos do que já construímos, mas esse trabalho não pode 
parar. Ele tem que ser contínuo, para que possamos seguir firmes, na busca pela cura de todos os 
pacientes com câncer infantojuvenil, e garantir um futuro, aos que são acolhidos pela Casa Durval 
Paiva. Além disso, conscientizar e alertar, de forma ampla, sobre o diagnóstico precoce, que pode 
salvar muitas vidas.

Agradecemos a todos que nos ajudam nessa jornada e contribuem, das mais diversas formas, 
para que a instituição tenha chegado até aqui, pois cada um de nós, fazendo um pouco, conseguimos 
algo grandioso.

Rilder Campos – Diretor-Presidente

Mensagem 
do Diretor-
presidente



4. APRESENTAÇÃO

Em 2020, a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva completou 25 anos. 
Assim, definiu-se por fazer uma campanha de celebração da vida, por isso foi intitulada “Nos-
so presente é a cura”. O objetivo foi intensificar a luta institucional por promover a alegria, 
tentando suavizar os efeitos do tratamento do câncer e das doenças hematológicas. Porque 
entendemos que enquanto houver vida, temos motivos para comemorar e celebrar a dádiva 
do viver!

A CDP tem como missão “Acolher a criança e ao adolescente com câncer e doenças 
hematológicas crônicas e seus familiares, antes, durante e após o tratamento, buscando a 
cura, contribuindo para o resgate da cidadania, dignidade e qualidade de vida.” Tem seu 
sonho expressado na seguinte visão de futuro “Ser referência na excelência do acolhimento 
e nas práticas de promoção do diagnóstico precoce”.

E atua perseguindo fortalecer as ações institucionais e valorizando um cotidiano 
mais responsável e salubre, por meio dos valores: Transparência – Resolutividade – Ética – 
Responsabilidade – Respeito – Compromisso.

Todo o planejamento da Casa Durval Paiva é elaborado para atender sua missão 
e visão e tem no escopo das atividades realizadas e projetos desenvolvidos, as diretrizes 
estratégicas:  Assistência Social e Saúde – Educação Cultura e Arte – Emprego e Renda – 
Habitação – Desenvolvimento Sustentável.  Ressaltando que estas estão alinhadas a alguns 
dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável – agenda 2030 da ONU – Organização das 
Nações Unidas.

Ressalta-se o diferencial agregador e a importância que o trabalho multidisciplinar 
desenvolvido pelos profissionais da Casa Durval Paiva, em estreita parceria com os profis-
sionais do hospital de referência, no caso, a Liga Norte Riograndense contra o câncer oferta 
aos beneficiários, uma vez que os sujeitos acometidos com câncer e doenças hematológicas 
crônicas são oriundos de famílias carentes, portanto sendo estes caracterizados por fragili-
dades diversas, além da própria doença. E assim devem ser percebidos, acolhidos e tratados, 
como indivíduos com demandas múltiplas.

O objetivo deste relatório é apresentar para toda a sociedade, especialmente à 
norte riograndense, os resultados quantitativos e qualitativos, realizados ao longo de 2020, 
desenvolvidos pela equipe de profissionais da área técnica da instituição.

Importante ressaltar que em virtude do estado de pandemia surgido no mês de 
março de 2020, a Casa Durval Paiva teve que se adaptar às medidas sanitárias recomenda-
das, primando pelas atividades essenciais, para continuar com o atendimento aos pacientes 
e acompanhantes. 

Todavia, também como medida para dar continuidade ao tratamento e respeit-
ando as diretrizes dos conselhos profissionais, na medida que as atividades retornavam, 
passou-se a utilizar o atendimento remoto, com uso de ferramentas tecnológicas de comuni-
cação. Isto para assegurar uma maior tranquilidade aos pacientes e familiares.

Somando-se a equipe técnica – responsável pelos serviços e projetos voltados di-
retamente para os beneficiários da Casa Durval Paiva, a instituição conta com outros seto-
res que dão suporte e apoio ao desenvolvimento de todas as ações. Entre os quais estão o 
Telemarketing responsável por cerca de 83% da captação de recursos em 2020 e o Desen-
volvimento Institucional que captou 17% da arrecadação financeira com parcerias e projetos, 
além de gerenciar toda a comunicação da CDP; a gerência financeira que acompanha os 
recursos financeiros e a prestação de contas dos projetos; a SEMAC – na gestão dos serviços 
de manutenção, patrimônio, estoque, compras e logística da Casa; a área de TIC – Tecnologia 
da Informação e Comunicação; e transversalmente a todos os setores e gestores, tem-se o 



INDICADOR QUANTITATIVO

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº atendimentos
aos PACIENTES 

Nº procedimentos
realizados

pacientes novos
cadastrados em 2020

total de exames

281

3.128

6.391

63

273 exames

setor de RH – Recursos Humanos com a finalidade de gerenciar as pessoas e consonâncias com os 
objetivos da organização.

Por fim, expressa-se a importância deste relatório, como elemento de avaliação do de-
sempenho da instituição, face os matizes os quais têm responsabilidade: usuários, doadores, par-
ceiros e sociedade em geral, em outro ângulo, este documento pode torna-se balizador de ações 
futuras, portanto subsidia os decisores sobre estratégias e possíveis alinhamentos e medidas pre-
ventivas ou corretivas que necessitem ser tomadas. 

5. SERVIÇO SOCIAL

5.1 OBJETIVO

Acolher e atender de forma humanizada todas as crianças/adolescentes e suas famílias.

5.2 RESULTADOS

Tabela 1: Resultados do Serviço Social 2020

Em 2020, os cadastros novos permaneceram sendo realizados, acolhendo e encamin-
hando os pacientes novos e os que continuaram em tratamento, destacamos os meses de setem-
bro e outubro com um total de 10 e 12 cadastros novos, respectivamente. Um número relevante, 
visto que nossa média mensal varia entre 4 e 5 cadastros. Assim, ao longo do ano foram realizados 
63 cadastros, destes: 54 oncológicos, 5 hematológicos, 3 não eram câncer, 1 ficou em investigação. 
Um outro ponto que merece destaque é a redução no número de pacientes hematológicos cadas-
trados, com uma redução de 50% em relação a 2019.

6. PSICOLOGIA

6.1 OBJETIVO

Acolher e acompanhar pacientes e familiares em suas demandas psicológicas que sejam 
determinantes para seu bem-estar diário e melhor adaptação e ressignificação ao tratamento on-



INDICADOR QUANTITATIVO

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº ACOMPANHANTES
ATENDIDOS

Nº ATENDIMENTOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES

79

975

INDICADOR QUANTIdade

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº procedimentos
realizados

Nº ATENDIMENTOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES

193

660

629

145

cológico ou hematológico, avaliando e aplicando intervenções que melhor o auxiliem.

6.2 RESULTADOS

Tabela 2: Resultados da Psicologia 2020

     

7. TERAPIA OCUPACIONAL

7.1 OBJETIVOS

Definir e efetivar o plano de tratamento terapêutico ocupacional e de acupuntura auricular, 
através de um diagnóstico situacional, proporcionando melhor qualidade de vida e minimizando as 
queixas relacionadas às dores físicas e emocionais de forma geral.

7.2 RESULTADOS

Tabela 3: Resultados da Terapia Ocupacional 2020

     

Diante do cenário de pandemia que vivenciamos no ano de 2020, por ter sido um ano atípi-
co e o fato da terapia ocupacional trabalhar com a ideia de que o ser humano é um ser social e fisi-
camente condicionado pela sua ocupação, que são as atividades que compõem o cotidiano de cada 
pessoa, empenhamos esforços a fim de contribuir para a rotina de cada paciente/acompanhante e 
fazer com que estes tenham mudanças mínimas, visto já terem suas rotinas modificadas devido ao 
processo de tratamento oncológico, neste caso, diante da complexidade das exigências postas pelo 
momento atual, o setor passou a atender, além do formato presencial, também por teleconsulta e 



INDICADOR QUANTIdade

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº ATENDIMENTOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES

117

1.356

telemonitoramento. 

Desta forma, o olhar diante da família se expande e os pais também passam a ser acolhi-
dos, assim tem sido lhes dado todo suporte para se sentirem seguros a ponto de colaborarem no 
desenvolvimento do filho. O setor de terapia ocupacional tem favorecido os processos de aprendiza-
gem e desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, na perspectiva da atenção, concentração, 
memória, planejamento e raciocínio, e processuais necessárias para o desempenho das A.V.D’s (ativi-
dades de vida diária), no âmbito do estudo, do brincar e do lazer.  

8. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS

8.1 OBJETIVOS

Prestar assistência básica na distribuição de medicamentos. Para tanto, necessita-se for-
necer medicamentos de baixa complexidade; articular com as redes municipais e estaduais de saúde 
o fornecimento de medicamentos de média e alta complexidade; educar os acompanhantes quanto 
as responsabilidades da Casa Durval Paiva e das Redes Municipal e Estadual de Saúde na distribuição 
de medicamentos; e conscientizar os acompanhantes quanto a periodicidade do uso da medicação.

8.2 RESULTADOS

Tabela 4: Resultados do Dispensário de medicamentos 2020

9. FISIOTERAPIA

9.1 OBJETIVOS

Definir diagnóstico cinético-funcional e elaborar e executar plano de tratamento fisioter-
apêutico para os pacientes, além de acompanhar a evolução do quadro clínico funcional e as condições 
para alta do serviço.



INDICADOR QUANTIdade

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº ATENDIMENTOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES

65

258

INDICADOR QUANTIdade

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Nº ATENDIMENTOS
AOS PACIENTES

189

Nº PROCEDIMENTOS
REALIZADOS

1.634

4.148

9.2 RESULTADOS

Tabela 5: Resultados Fisioterapia 2020

10. ODONTOLOGIA

10.1 OBJETIVO 

Promover saúde bucal junto aos pacientes e acompanhantes. Para tanto, deve: atender 
beneficiários (pacientes e acompanhantes) tanto em ambulatório, quanto no hospital; organizar 
os ambientes para atendimento, seja consultório (CDP), seja no hospital; educar beneficiários e 
sociedade em geral sobre temáticas pertinentes a área.

10.2    RESULTADOS

Tabela 6: Resultados Odontologia 2020

11. NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

11.1 OBJETIVO

Melhorar os benefícios quanto ao desenvolvimento das práticas alimentares saudáveis 
de forma educativa e prática aos pacientes e familiares, quanto ao aspecto social e emocional. 
Assim como levar informações pertinentes sobre nutrição, alimentação e vida saudável, com foco 
no tratamento ao câncer e doenças crônicas.



INDICADOR QUANTIdade

Nº de refeições

Nº de cestas básicas
distribuídas

28.831

1.929

Nº pacientes e
acompanhantes atendidos 97

Nº ATENDIMENTOS AOS
PACIENTES E ACOMPANHANTES

INDICADOR RESULTADO

Nº atendidos – Classe domiciliar/
hospitalar (presencial)

Nº atendidos – Classe domiciliar/
hospitalar (REMOTO)

TOTAL DE ATENDIDOS

Nº atendimentos – Classe domiciliar/
hospitalar (presencial)

71

33

195

104

TOTAL DE ATENDImentos

Nº atendimentos – Classe domiciliar/
hospitalar (remoto)

338

815

1.010

11.2 RESULTADOS

Tabela 7: Resultados da Nutrição 2020

12. EDUCAÇÃO   

12.1 OBJETIVO

Garantir que a retomada das atividades de forma remota seja capaz de dar suporte e 
continuidade ao atendimento educacional curricular e executar ações complementares, com o 
intuito de trazer estratégias metodológicas para oportunizar aprendizagem de forma interdisci-
plinar e lúdica, através dos projetos temáticos e temas transversais. 

12.1 RESULTADOS

Tabela 8: Resultados da Educação 2020



INDICADOR QUANTIdade

Nº HOSPEDAGENS

Nº HÓSPEDES 429

INDICADOR QUANTITATIVO

Nº cursos e oFICINAS

CARGA HORÁRIA
DE FORMAÇÃO 200 HORAS/AULA

Nº PACIENTES E
FAMILIARES ATENDIDOS 69

4.011

21

Dos 104 pacientes atendidos pelo setor educacional da Instituição, 51 deles são alunos af-
astados da escola, e com isso, utilizam os serviços das classes domiciliar e/ou hospitalar em acompan-
hamento curricular.  Destes, 25 alunos/pacientes aderiram ao atendimento individualizado remoto e 
receberam o suporte educacional nas atividades escolares.  Os demais 53 alunos, são atendidos em 
atividades extra curriculares, que auxiliam a aprendizagem, oportunizadas pelos projetos sociais, com 
um atendimento multidisciplinar.

13.  HOTELARIA

13.1 OBJETIVO 

  Orientar e acomodar pacientes, familiares e visitantes.

13.2 RESULTADOS

Tabela 9: Resultados da Hotelaria 2020

14. CASA DOS OFÍCIOS

14.1 OBJETIVO

Promover a educação profissionalizante para pacientes e familiares, com a finalidade de 
desenvolver habilidades e competências que sejam absorvidas pelo mercado de trabalho e assim 
contribuir para geração do emprego e da renda dos acolhidos, além de fortalecer a autonomia e a 
cidadania dos beneficiados. 

Tabela 10: Resultados da Casa dos Ofícios 2020



INDICADOR RESULTADO

Nº entrevistas diagnóstic
com acompanhantes

Nº cartilhas distribuídas

Lives – Sinais e sintomas
e tipologias de câncer

600

04

Nº sensibilizados sobre sinais 
e sintomas do câncer infantojuvenil

as 33

150

Apesar do total de atendidos nas oficinas ser de 232, alguns pacientes e acompanhantes 
participam de mais de uma oficina. Assim, o total de atendidos na Casa dos Ofícios em 2020 foi de 69.

15. DIAGNÓSTICO PRECOCE

15.1 OBJETIVO

 Aumentar os índices de diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

15.2 RESULTADOS

Tabela 11: Resultados do Diagnóstico Precoce 2020

O setor de diagnóstico precoce iniciou em abril de 2020, com a meta de elevar o número 
de pessoas informadas sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, a ideia é abranger todo o 
RN, já que ainda recebemos muitas crianças com diagnóstico tardio e segundo o INCA – Instituto Na-
cional de Câncer, a doença se diagnosticada precocemente tem até 80% de chance de cura. Para o RN 
a estimativa é de 130 casos novos por ano, desse modo a meta da Casa Durval Paiva é implementar 
em todos os municípios do estado, a Lei para instituir no Calendário Oficial de Eventos do Município o 
“Setembro Dourado”. 

A partir de setembro de 2020, o referido setor iniciou uma atividade intitulada “entrevista di-
agnóstica” e até o final do ano, 34 acompanhantes de pacientes oncológicos haviam sido pesquisadas. 
O objetivo é evidenciar as barreiras no caminho percorrido e assim buscar estratégias para melhorar 
os obstáculos por eles citados, para que tenham um melhor atendimento e com mais agilidade.  Com 
isso, será feito um levantamento com intuito de saber o perfil epidemiológico da CDP.

Em 2020, foram realizadas 04 lives com profissionais capacitados e de vasto conhecimento, 
com os respectivos temas: 

• Setembro Dourado (mês de alusão ao câncer infantojuvenil);
• Principais dúvidas sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e seus tratamentos; 
• Tipologias de câncer infantojuvenil; 
• Leucemia e Osteossarcoma.



16. PROJETOS REALIZADOS

16.1 Projeto Vida Social - Tem como objetivo principal conhecer “in loco” a situação 
socioeconômica e cultural das famílias com crianças cadastradas e atendidas na Casa Durval Pai-
va. Durante as visitas são identificadas às carências e necessidades sociais e habitacionais das 
famílias, com o intuito de se fazer um trabalho localizado no ambiente familiar, buscando com 
isso minimizar estes problemas, tomando atitudes simples e eficazes para que aquelas pessoas 
tenham acesso a uma estrutura básica de convivência e bem estar social, proporcionando-lhes 
cidadania.

16.2 Projeto Pontes para o Futuro - Financiado pela Justiça Federal, este projeto tem 
como objetivo promover a capacitação profissional de adolescentes e jovens, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho a partir de 
iniciativas empreendedoras para geração de emprego e renda. 

16.3 Projeto De Mãos Dadas - Trata-se de um espaço onde trabalhamos o acolhimento 
e a integração, visando o incentivo a adesão aos serviços e atividades, por meio da discussão de 
temas transversais. 

16.4 Projeto Arte Viva - Conhecendo e Vivendo sem as Drogas: Promover a sensibili-
zação de crianças, adolescentes e acompanhantes assistidas pela Casa Durval Paiva, bem como 
dos seus colaboradores, sobre à prevenção do uso de drogas licitas e ilícitas, sendo com financia-
mento do COMDICA/FIA.

 16.5 Projeto Viver Feliz - Garantir a continuidade do processo de escolarização de 
crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas em tratamento, contribu-
indo também, por meio de práticas pedagógicas complementares, para o seu desenvolvimento 
humano, com financiamento do COMDICA/FIA/EDP Renováveis e Instituto EDP.

16.6 Projeto Moda, Vida e Arte - Objetiva proporcionar oportunidades de capacitação, 
geração de trabalho e renda, através do reaproveitamento dos uniformes dos carteiros, doa-
dos pelo CORREIOS. São ofertadas oficinas de customização de bolsas, almofadas, encosto de 
pescoço, tampa olhos e entre outros.

16.7 Projeto Decor´Art - Objetiva proporcionar oportunidades de capacitação, através 
da decoração de eventos, aprendendo a elaborar projetos básicos de construção de cenários em 
festas, com a oferta de oficinas de decorações de festas temáticas realizadas na CDP, produção 
de itens decorativos e lembrancinhas. 

16.8 Projeto Fazendo Arte - Objetiva proporcionar oportunidades de capacitação 
através da costura criativa com a confecção e comercialização de peças em tecido, envolvendo 
diretamente as mães/acompanhantes. Com a oferta de oficina de costura para iniciantes, 
produção e comercialização em peças em tecido, feltro, papel e entre outros, com aplicações 
diversas de itens que incorporaram sofisticação e criatividade as peças desenvolvidas, tais como: 
Capas para sousplat, guardanapos em tecido, toalhas de mesa, porta talher, argolas como porta 
guardanapos artesanais, capas de garrafão, panos de bandejas, porta papel higiênico.

No mês de novembro, foi firmada uma parceria com os voluntários do Instituto C&A, 
que nos trouxeram a proposta de realizar uma oficina de miçangas com a doação do material, 
foram confeccionadas pulseiras com palavras positivas, as quais as mães/acompanhantes pudes-
sem produzir e presentear seus filhos/pacientes, como também comercializar no bazar. A propos-
ta foi bastante pertinente, pois tinha que ser algo prático, de fácil manuseio, que fosse tendência 
de moda e que atraísse as participantes à produção, conseguimos resultados satisfatórios con-



tabilizando 50 pulseiras, 3 colares e 9 tiaras. 

Portanto, finalizamos a oficina de miçangas, ressaltando a importante parceria entre 
o Instituto C&A e a Casa Durval Paiva através do projeto voluntário que auxilia as famílias 
assistidas a se capacitarem e obter fonte de renda, contribuindo na descoberta de novos 
talentos, na consolidação de artesãos, como também no comprometimento em realizar uma 
atividade terapêutica que ajuda as famílias no enfrentamento do tratamento das doenças onco-
hematológicas. Percebemos o quanto é significativo nos permitir fazer parte da contribuição no 
desenvolvimento social e cidadão de todos os partícipes voluntários. 

Ainda nos resultados das atividades desenvolvidas, realizou-se juntamente com o setor 
de psicologia, o apoio e suporte ao corte de cabelo dos pacientes, que foi realizado no salão da 
Casa dos Ofícios para os pacientes que estavam com grande queda de cabelo devido ao tratamen-
to oncológico, tivemos um momento ímpar, com ajuda de mães que já são cabeleireiras, dando o 
suporte a outras mães e pacientes nesse enfrentamento. 

Também houve o acompanhamento com mães artesãs que produziram materiais em 
home office para serem comercializados no bazar, principalmente nesse período de fim de ano, no 
qual as pessoas procuram algo para presentear. Foi enviado a mãe/acompanhante a matéria-pri-
ma do patchwork artístico, (técnica apreendida e produzida na oficina do mês de março) para a 
confecção de bolsas de mão. 

17. DADOS CONSOLIDADOS DOS ATENDIMENTOS TÉCNICOS DE 2020

Esta sessão é dedicada a apresentar os dados e resultados alcançados pela Casa Durval 
Paiva durante o ano 2020. Na tabela 12 expõe-se os números referentes aos indicadores estabe-
lecidos em cada setor, com ênfase para pacientes e acompanhantes atendidos, e os respectivos 
atendimentos efetuados a estes.

SERVIÇOS

pacientes atendidos

atendimentos

exames realizados

pacientes novos em 2020

281

3.128

273

63

NÚMEROS

nutrição

atendidos

atendimentos

cestas básicas doadas

refeições fornecidas

97

232

338

28.831

NÚMEROS

psicologia

pacientes atendidos

acompanhantes atendidos

total de atendidos

atendimentos

145

79

224

975

NÚMEROS

terapia ocupacional

pacientes e acompanhantes atendidos

atendimentos

193

629

NÚMEROS

odontologia

pacientes e acompanhantes atendidos

atendimentos ambulatoriais e hospitalar

189

1.634

NÚMEROS

dispensário de medicamentos

pacientes atendidos

atendimentos

117

1.356

NÚMEROS

pacientes atendidos

atendimentos

65

258

NÚMEROS



Tabela 12: Dados Consolidados por Serviço Prestado 
pela CDP

Nesta tabela 13, destacam-se os resultados alcançados com os projetos realizados em 2020. 
Tais ações podem ser com ou sem financiamento de parceiros. E comumente, são desenvolvidos nos 
setores de serviço social, educação e casa dos ofícios, voltados para as diretrizes de assistência social, 
educação e emprego e renda.

Tabela 13: Dados Consolidados dos Projetos de 2020

E para finalizar apresentam-se os dados do setor de comunicação, tanto com o valioso 
relacionamento e parceria com a imprensa, quanto na importante interação com as pessoas nas redes 
sociais. Estas duas faces consolidam e ampliam a transparência com a sociedade, além de fortalecer a 
credibilidade da instituição.

Tabela 14: Entrevistas e Artigos 2020

ENTREVISTAS
• EMISSORAS RÁDIOS DOS INTERIORES >> 72
• EMISSORAS RÁDIOS DA CAPITAL >> 530
• EMISSORAS DE TV >> 54
• TOTAL >> 656

ARTIGOS
• PRODUZIDOS >> 97
• PUBLICAÇÕES >> 268

educação

pacientes atendidos - classe domiciliar e hospitalar

atendimentos - classe domiciliar e hospitalar

104

1.010

NÚMEROS

hotelaria

pacientes e acompanhantes hospedados

hospedagens

429

4.811

NÚMEROS

diagnóstico precoce

entrevista diagnóstica (acompanhantes) 33

150

NÚMEROS

casa dos ofícios

pacientes e acompanhantes atendidos 69

124

NÚMEROS

procedimentos/encontros 257

educação

SERVIÇO SOCIAL

VISITAS

CESTAS BÁSICAS

13

04

NÚMEROS

CDP

JUSTIÇA FEDERAL

FINANCIADOR

DECOR’ART

CASA DOS OFÍCIOS

OFICINAS

ATENDIDOS

03

16

NÚMEROS

CDP

FINANCIADOR

FAZENDO ARTE

OFICINAS

ATENDIDOS

10

15

ATENDIMENTOS4 7

NÚMEROS

C&A E CDP

FINANCIADOR

DECOR’ART

EDUCAÇÃO

OFICINAS

ATENDIDOS

07

52

ATENDIDOS 256

NÚMEROS

COMDICA/FIA - 
EDP RENOVÁVEIS

FINANCIADOR

FAZENDO ARTE

OFICINAS

ATENDIDOS

02

77

ATENDIMENTOS 148

NÚMEROS

COMDICA/FIA

FINANCIADOR

PROJETO PONTES PARA O FUTURO

ALUNOS FORMADOS 21

NÚMEROS



18. FONTE DE RECURSOS

19. FINANCIADORES

OUTRAS MÍDIAS
• BOLETIM >> 53
• RELEASES >> 120
• CLIPPING >> 788
• FÃS FACEBOOK >> 30.000
• FÃS INSTAGRAM >> 27.000
• SEGUIDORES TWITTER >> 2.000
• INSCRITOS YOUTUBE >> 160
• CLIKS GOOGLE ADS >> 10
• ACESSOS AS REDES SOCIAIS >> 30.00



20.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as informações e os resultados apresentados ao longo do relatório, obser-
va-se que a Casa Durval Paiva, mesmo nas circunstâncias adversas com as quais vem vivenciando 
desde março/2020 até os dias atuais, proveniente de graves problemas de saúde pública, a qual 
foi classificada como pandemia, visto que a covid 19 assola países de todos os continentes do 
mundo, vem conseguindo administrar com prudência e responsabilidade às atividades cotidianas 
da instituição.

Diante do cenário expressado, a CDP buscou se adaptar e se adequar à realidade, sem 
comprometer em demasia o atendimento essencial às crianças e adolescentes com câncer e 
doenças hematológicas e seus familiares, uma vez que o câncer não para, ao contrário, o tem-
po é um fator fundamental para a cura sem sequelas. Nesse sentido, convocou sua equipe para 
pensar, criar e aderir a novas formas de agir, de realizar, enfim de fazer acontecer, respeitando às 
características de cada serviço.

E assim chegamos ao final de 2020, contabilizando números que animam e demonstram 
o conjunto de esforços e o empenho de todos que compõem a Casa Durval Paiva, desde a captação 
de recursos que dá sustentação financeira para às ações finalísticas, passando pelas áreas de 
suporte e apoio. E todos se envolveram e desenvolveram um trabalho em equipe, para acolher os 
294 pacientes ativos e seus familiares, dos quais 63 foram diagnosticados em 2020.

Dentre as crianças e adolescentes ativos na CDP, 281 foram atendidas, e também cerca 
de 100 acompanhantes, por um ou mais serviços ofertados pela instituição, a saber: serviço social, 
psicologia, terapia ocupacional, odontologia, dispensação de medicamentos e fisioterapia. Foram 
realizados 273 exames para complementar e agilizar diagnósticos ou definir continuidade de 
tratamento.

Compondo o acolhimento as crianças, adolescentes e familiares atendidos pela CDP, 
diversos atendimentos são realizados pela equipe multidisciplinar com a finalidade de melhorar 
à qualidade de vida dos pacientes e acompanhantes, nas diversas matizes dos indivíduos, assim 
evidenciamos aproximadamente 9.000 atendimentos nos serviços ofertados pela instituição.

Também como ação de amparo e fortalecimento da cidadania, a Casa Durval Paiva dis-
tribuiu com seus beneficiários, ao longo de 2020, cerca de 2.000 cestas básicas; forneceu 30.000 
refeições entre café, almoço, lanche, jantar e ceia; hospedou 429 pacientes e familiares, num total 
de 5.000 hospedagens. Convictos de que disponibilizar um ambiente limpo, agradável e alegre, 
contribui para eficácia do tratamento e o bem estar dos beneficiários.

Para além da assistência social e do serviço multidisciplinar, a Casa Durval Paiva tem 
uma atuação na vertente da educação, tanto de pacientes, seja como apoio e suporte escolar, seja 
atuando como classe domiciliar e hospitalar. E também promove cursos de capacitação profis-
sional para adolescentes e familiares, objetivando fomentar a inserção social ativa e geração de 
emprego e renda.

Nessa esfera, a CDP atendeu 104 alunos em quase 1000 atendimentos. Considerando 
que a educação foi umas das áreas que fora afetada profundamente pela pandemia, reestruturar 
a mesma na instituição foi um desafio superado com um doce sabor, pois o acesso remoto e suas 
requisições tecnológicas passou a ser uma meta almejada por todos. Nessa perspectiva, atuou a 
Casa dos Ofícios com a oferta de 21 oficinas e cursos, atendendo a 69 pacientes e acompanhantes 
em quase 250 atendimentos.

E agora, um realce para o setor de diagnóstico precoce, que a partir de 2020 foi melhor 
estruturado e iniciou um trabalho que tende a se expandir e se consolidar nos anos seguintes. E 
assim, a Casa Durval Paiva observa seu sonho sendo concretizado, em cada educador, em cada 
profissional da saúde, enfim, em cada cidadão sendo sensibilizado ou capacitado sobre os sinais 
e sintomas do câncer infantojuvenil. Esse é uma alerta! Isso é vida!



Por fim, destacam-se os projetos realizados em 2020, sem financiamento temos o De 
Mãos Dadas e Projeto Vida Social coordenado pelo setor de Serviço Social. E com financiamento 
foi executado o projeto Pontes para o Futuro com financiamento da Justiça Federal, no qual foram 
capacitados 21 adolescentes. No setor da Educação executamos projetos financiados pela EDP 
Renováveis e Instituto EDP por meio do FIA/COMDICA – Fundo da Infância e da Adolescência/Con-
selho Municipal da Criança do Adolescente, com a formação de 52 pacientes; e também pelo FIA/
COMDICA foi executado o Projeto Viver Feliz com a participação de 77 beneficiários. Na Casa dos 
Ofícios um novo parceiro foi a C&A Modas que ofertou oficinas de miçangas, além dos projetos 
Fazendo Arte e Decor´Art.

Após todos os resultados quantitativos e qualitativos evidenciados, a Casa Durval Paiva 
acredita ter desenvolvido às atividades com excelência, prestado seus serviços com primazia e 
ofertando uma educação de qualidade e inclusiva, portanto, considera que impactou positiva-
mente a vida dos pacientes e familiares que aqui são acolhidos pela valiosa equipe que compõe 
a instituição.

OBRIGADO POR CELEBRAR VIDAS CONOSCO!




