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Termo
PeríoOo dÀTeferenõia:
Outubro/2017 (mês
correspondente ao início
da
vigência) a Dezemb rot201i

ArticutaçãõiômJ
rede de serviços
socto assistencíal
dos municipios de
orrgem e de

Sempre que
necessário

família do
paciente nas
políticas
públicas.

Referenããmãntoã
contra
referenciamento
dos usuários e

Sempre que
necessárío
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familiares nos
municipios de
origem e de
Campinas;
Oferla de proteção
integral durante a
estadia na
APACC, moradia,
alimentação e

rcrigerrrfugr4cDonard

usuários.

Melhor resultado
no tratamento
oferecido pelo
hospital ao
paciente.

Participação em
atividades
recreativas,
culturais e lazer;

Melhor
qualidade de
vida e
entrosamento
entre os
hóspedes na
casa.
Aumento do
universo
informal;
Resgate da
autonomia,
autoestima,
saúde
Usuário e
familiares
protegidos em
ambiente
acolhedor

Realização de
grupos
socioeducativos na
perspectiva de
ampliação do
universo informal;
Oferta de espaço
de acolhimento,
recepção e escuta
e visita domiciliar,
quando do
municípi
Cadastro,
assocíação do
responsável
familíar e registro
de atendimento
atualízados no
SIGM quando

Sempre que
necessário

lnclusão dos
usuários e
familiares nos
serviços
socioassistenciai
s e nas demais
políticas

Atividades/Estratégias Metodológicas Desenvolvidas e Resultados/lmpactos
Alcançados
(descrever as atividades desen volvídas para o cumprimento
do objeto pactuado e o
comparatiu-o de metas propostas com os resultados alcançadot.
í"r ro*i ,àiirenõi,
para análÍse as atividades/estratégias metodotógicas e os re
sultados esperados
Ações Desenvolvidas
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Articulação com a
rede de serviços
socio assistencial
dos municipios de
origem e de
Referenciamento e
contra
referenciamento
dos usuários e
familiares nos
municipios de
origem e de
Oferta de proteção
integral durante a
estadia na APACC,
moradia,
alimentação e
Participação em
atividades
recreativas,
culturais e lazer',

Realização de
grupos
socioeducativos na
perspectiva de
ampliação do
universo informal;
Oferta de espaço
de acolhimento,
recepção e escuta
pelo profissional do
da êquipé visando melho
ria na.qualidade do

Sempre que foi
necessário
durante todo o
ano

Sempre que foi
necessário
durante todo o
ano

Diáriamente

Diáriamente

Quinzenalment
e

Diáriamente

Bimestralmente

família do
paciente nas
políticas públicas.

Articulação
efetiva com
serviços dos
municipios de
origem dos
usuários.

Melhor resultado
no tratamento
oferecido pelo
hospital ao
paciente.
Melhor qualidade
de vida e
entrosamento
entre os
hóspedes na
casa.
Aumento do
universo informal;
Resgate da
autonomia,
autoestima,
saúde
Usuário e
familiares
protegidos em
ambiente
acolhedor
Funcionários
foram trabalhados
para melhor
integração da
Equipe e
resultado foi
muito bom.

Durante o ano de 2017 também foram realizadas atividad
de artesanato com
os acompanhantes, e atividades-dirigidas na brinq
com as crianças e
adolescentes hospedadas na APACC, ambas orientad
voluntários da
APACC.
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Um programa lnsiituto Ronald McDonatd

Observações:

capacidade de Atendimento da unidade: 112 pessoar
No de crianças e adorescentes atendidas em 2017 :23g
No de famílias dos Usuários Atendidas em 2017:23g
Sendo 1 12 casos novos
No de hospedagens na ApACC em 2O1T: g.416
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Nome: Ferriando Jo rqftrleves Figueiredo
Presidente da Associ açâo de pais e Amigos da Criança com Câncer
e
l-Jemopatias
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SMASA/AVIS/CSGC
Recebido
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Obs.: A prestação de cr:ntas
passará poi' análise, confornre
legislação vigente.
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