
                                                

 

 

      

 



                                                

 

 

 
SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA  

À FIBROSE CÍSTICA  
Ano 26 

 

Relatório de Atividades  
e Contas 2019 

 

INTRODUÇÃO 

À FIBROCIS como referência reconhecida no apoio as pessoas com Fibrose Cística e suas famílias, 
atuou incessantemente durante o ano de 2019, visando concretizar as ações assistenciais e educativas 
a que se propôs no planejamento anual, impactando na evolução da aderência ao tratamento e 
ampliação da expectativa e qualidade e vida dos seus atendidos. 

Os pacientes que iniciam o tratamento no HC/UNICAMP, e tem seu diagnóstico confirmado para 
Fibrose Cística, são encaminhados à FIBROCIS para cadastro, orientações, encaminhamentos e análise 
social. Este atendimento é realizado no próprio Ambulatório (sala da FIBROCIS no H.C. da Unicamp). 
Atualmente são 270 pacientes cadastrados, vindos de mais de 80 cidades das várias regiões do Estado. 

 

SOBRE 

 

À Sociedade de Assistência Fibrose Cística- FibroCis, Instituição 
sem fins lucrativos, fundada em 1993 por um grupo de pais de 
pacientes, médicos e amigos, com objetivo de dar apoio aos 
pacientes portadores com Fibrose Cística e seus familiares, e 
formalizando e estabelecendo uma representatividade 
regional no Estado de São Paulo. 
 
 
 

PARCERIA 
 

A Fibrocis em parceria com o CERFC- Centro Especializado de Referência 
em Fibrose Cística-UNICAMP, mantém no Ambulatório de Fibrose Cística 
do Hospital das Clinicas da UNICAMP, um posto avançado às terças e 
sextas feiras, possibilitando o acolhimento e acompanhamento dos 
pacientes e seus familiares. O Ambulatório de Fibrose Cística da 
Unicamp é formado por uma Equipe Multidisciplinar de médicos 
especialistas em Fibrose Cística, sendo referência regional e 
nacionalmente conceituado pela excelência no tratamento da Fibrose 
Cística. 
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ATENDIMENTOS  2019 

 
 

 
 

Cadastro atualizado 

Total  de Pacientes cadastrados 270 

Diagnósticos novos em 2019 19 

Óbitos 06 
 

Atendimento Serviço Social, 
novos pacientes 

Atendimentos a famílias com pacientes em 
investigação diagnóstica e compreensão do 
contexto social. 

20 

Encaminhamentos/orientações para 
benefícios públicos ou particulares. 03 

 
 

Atendimento de: orientação, 
apoio para aquisição e uso 
adequado dos 
medicamentos. 

Às terças e sextas feiras, na sala da 
FIBROCIS no Ambulatório de Fibrose Cística 
do HC/ Unicamp 

870 

 
 
 

Ampliar o conhecimento dos 
pacientes e responsáveis 
sobre a doença. 
 

Parceria entre Ambulatório de Fibrose 
Cística da Unicamp e FIBROCIS 

Reuniões de pequenos grupos antes das 
consultas com Nutricionista e Psicóloga e 
troca de experiências entre pais e 
cuidadores de crianças até 3 anos de idade. 

   16 

 
 

Empréstimos de 
equipamentos para 
tratamento domiciliar. 

Inaladores, oximetros, concentradores 
elétricos, concentradores portáteis. 11 

 
 

Ações distributivas (doação) 
Fornecimento de medicamentos e 
equipamentos para terapia domiciliar para 
pacientes com vulnerabilidade econômica. 

09 

 
 

Visitas a pacientes 
internados. 

Visita realizada pela equipe de voluntários e 
assistente social, visando o apoio emocional 
e assistencial e facilitar as condições 
necessária à continuidade do tratamento no 
âmbito domiciliar. 

03 

 

Atividades comemorativas 
*** 

Através da sensibilização de colaboradores 
o “Projeto Padrinhos de Natal” possibilitou 
uma celebração especial a pacientes em 
situação de vulnerabilidade econômica. 

17 

 

PROGRAMA Acolhimento e Suporte ao Tratamento do Paciente com 
Fibrose Cística. FibroCis /CMDCA  

 
Atendimentos e atividades realizadas às terças e sextas feiras, na sala 
da FIBROCIS no Ambulatório de Fibrose Cística do HC/ Unicamp 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

Receitas e Despesas 2019 

Receitas 

Doações de associados, mensalidades, rifas, campanhas, doações 

de empresas e patrocínio. 
   Projeto “ Encontros Regionais de Fibrose Cística/Roche       R$ 5.000,00 (7,84%)  

R$          45.748,02 71,74% 

   

Verba Pública/FMDCA – Pref. Municipal de Campinas 

Termo de Fomento nº 107/2018 
R$          14.847,95 23,28% 

   

Verba Pública/FMDCA – Pref. Municipal de Campinas  

Termo de Fomento nº 100/2019 
R$            3.060,00 4,80% 

   

Rendimentos e Aplicações Financeiras R$              111,11 0,17% 
   

Total de Receitas R$      63.767,08 

 

Despesas 

Despesas com Pessoal  

Salários e ordenados, férias, FGTS, INSS, 13º salário, vale 

transporte, contribuição sindical 
Verba pública CMDCA- R$ 17.956,79 (Termos de Fomento nº 107/2018 e 100/2019) 

Verba própria                R$  7.402,93  

R$       25.359,72 39,86% 

  
 

Despesas Tributárias  

PIS   R$             187,90  0,30% 

IPTU  R$          1.640,53  2,58% 
  

 

Despesas com bens mobilizados  

Seguros .depreciação, amortização, combustíveis, lubrificantes, 

reparos, DPVAT 
R$          6.951,95 10,93% 

  
 

Despesas financeiras  

Juros pagos  R$               33,81  0,05% 

Despesas bancarias   R$          2.288,18  3,60% 
  

 

Despesas Gerais Administrativas  

Aluguel e Condomínio  R$        15.456,48  24,29% 

Telefone e Internet  R$          2.058,28  3,23% 

Energia Elétrica   R$             454,45  0,71% 

Material de expediente, limpeza, mat. escritório, manutenção, 

reparos, fotocopias   
 R$          1.220,11 1,92% 

Correios  R$               82,50  0,13% 

Refeições  R$          1.312,29  2,06% 

Serviços prestados por pessoa jurídica   R$          3.087,68  4,85% 

Correios   R$               17,60  0,03% 

Eventos, Congresso, Brindes   R$          3.426,06  5,38% 

Despesas de estacionamento  R$               50,00  0,08% 
  

 

Despesas extraordinárias  

  Multas  R$                 0,88 0,0014% 
   

  Total de Despesas   R$        63.628,42 

 



                                                

 
 
 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 
E DIVULGAÇÃO 2019 

 
 

“À Cinco passos de você” 
Apresentação especial do Filme nas cidades de Indaiatuba 
e Hortolândia para profissionais de saúde, autoridades e 
convidados com objetivo de divulgar e sensibilizar a 
comunidades sobre à Fibrose Cística.   

 

    
  

 

 

  Indaiatuba, 20 de março                                                                                   Hortolândia, 06 de abril                                                 
 

 

Assembleia com 
pacientes e 
familiares para 
prestação de 
contas do exercicio 
2018 e  discutir 
propostas para 
atividades 2019. 
 

 

 

Grupos e famílias realizam pequenos eventos, familiares ou em suas 
comunidades em prol da associação. Atividades em 2019 nas cidades 
de Tiete, Indaiatuba e Itupeva. Todos os eventos têm o 
acompanhamento pela Diretoria da FibroCis e contaram com a 
distribuição de material de divulgação sobre a causa e a associação. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                

 
 

 
Participação no VII Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
de Fibrose Cística com mesa de apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos pela instituição. Evento 
realizado de 01 a 04 de maio no Expo D. Pedro / 
Shopping D. Pedro. 

 

TRABALHO e           
DEDICAÇÃO 
Atuando em sintonia com a 
comissão organizadora, na 
divulgação do evento e tendo 
papel essencial e facilitador à 
participação de pacientes familiares e intenso 
trabalho nos quatro dias de congresso, recebendo 
pacientes, familiares e profissionais da saúde de todo 
Brasil em nossa mesa-stand, fomos homenageados 
com menção de agradecimento pelo Presidente da 
Comissão Organizadora do Congresso. 



                                                

 
 

O III Terceiro Encontro Regional de Fibrose Cística, 
realizado pela FibroCis no Gastrocentro da Unicamp 
no dia 21 de setembro contou com a participação de 
médicos especialistas em Fibrose Cística e teve o 
apoio do CERFC- Centro Especializado de Referência 
em Fibrose Cística da Unicamp e CIPED - Centro de 
Investigação em Pediatria da Unicamp.   

O Evento teve 75% da participação dos inscritos, sendo 58% de pacientes e familiares e 42% de profissionais 

da saúde. Estiveram presentes participantes de 20 cidades da região e até de outros estados, sendo: Americana 

(1), Amparo (3), Andradas/MG (2), Araras (2), Artur Nogueira (1), Atibaia (2), Campinas (20), Cosmópolis (1), 

Hortolândia (9), Indaiatuba (4), Itupeva (1), Jaguariúna (2), Jundiaí (3), Monte Mor (1), Paulínia (2), Rafard (2), 

Rio de Janeiro/RJ (2), São João da Boa Vista (6), São Paulo (7) e Sumaré (4). 
 

 
Patrocinios do evento                                                                                                         Apoio 



                                                

 
 
Atividades de divulgação junto à comunidade em comemoração ao “Setembro Roxo” e         
Dia 05 de Setembro - Dia Nacional de Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONQUISTAS 2019 
 
Parceria com a Buzz Publicidade (UniAnchieta/ Jundiaí) 
 

Durante o ano de 2019, a 
FibroCis estabeleceu uma 
parceria com a Agência 
Experimental Buzz 
Publicidade, do Centro 
Universitário Padre Anchieta 
de Jundiaí. A agência formada 
por estudantes e docentes 
do curso de Publicidade e 
Propaganda, desenvolveu 
materiais de comunicação e marketing para a FibroCis. Entre eles: novo site e novo logo (ambos já em 
uso), banners, cartilha informativa e folder e reestruturou as redes sociais da associação. 

 
 
 
Ainda no ano de 2019, a 
FibroCis empreendeu esforços 
políticos para a instituição do 
mês Setembro Roxo 
(conscientização sobre a 
Fibrose Cística) no município de 
Hortolândia.  
 
 

 



                                                

 

 

ATIVIDADE COMEMORATIVA *** 
 

Projeto Padrinhos de Natal 

 
 
 
 
 
 
 

 

GALERIA  
 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

Tão importante para uma instituição como receber 

doações, é prestar contas a seus parceiros doadores. 
 

 
As contas da FIBROCIS são: 

 
 Apresentadas e analisadas pelo Conselho Fiscal da Instituição em 21 de fevereiro de 2020.   
 Apresentadas a Assembleia Geral de Associados para aprovação em 21 de março/2020. 
 Enviadas ao Poder Público Municipal de Campinas / Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Segurança Alimentar/ Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas. 
 Enviadas a Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania (SP). 
 Publicadas no Diário Oficial do Município de Campinas do dia 02 de março de 2020.  
 Publicadas nas redes sociais da FIBROCIS. 
 Enviados por e-mail a todos os Associados cadastrados. 
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