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Casas André Luiz
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de Administração
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Silvio Pelicano
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Waldir Luiz Braga

Palavra do Conselho
Diretor

“
A

o findar-se mais um ano de lutas, vitórias e percalços, vimos e sentimos
com alegria que esta Instituição atravessa sempre que se apresente, o
“mar bravio” da existência terrena.
Todos os envolvidos neste trabalho humanitário ao longo de sessenta e seis
anos sentem-se devedores da Divina Providência que os acompanha atenta e
protetora nos mais variados momentos.
Caminhamos sempre envolvidos pelo “elan” do entusiasmo na certeza que nos
dá estarmos dando oportunidades inúmeras de evolução aos nossos pacientes
tão carentes.
Nossa Instituição assemelha-se a uma colmeia onde todos têm um papel definido.
Ante a transparência que nos caracteriza sempre, temos a grata satisfação
de contar com o serviço humanizado até da população de colaboradores,
conhecedores que são de que toda nossa Diretoria é voluntária.
Tem esta mensagem o escopo principal de efetuar e agradecer com humildade
aos nossos doadores, voluntários e Poder Constituído toda colaboração e
apreço que têm tido conosco tornando possível aumentar o caudal de serviços
de saúde que esta Instituição presta à população. Haja vista termos inaugurado
o prédio em Santana, de um novo Ambulatório, atualmente aguardando todos
os registros necessários.

Conselho Consultivo Científico
Alberto Calvo (in memorian)
João Lourenço Chinaglia Najavas
Conselho Consultivo Doutrinário
Pedro Bacchi (in memorian)
Ana Gaspar (in memorian)
Gastão de Lima Netto

O ideal que nos move há mais de seis décadas continua
segurando sempre altiva a bandeira da fraternidade,
compreensão e amor ao próximo. Continuem conosco.
A Diretoria

Relatório Anual de Atividades 2014 | 7

Casas André Luiz

Missão:
Gerar qualidade de vida material e espiritual
às pessoas com deficiência intelectual

ÁREA MÉDICA

Estatísticas Clínicas

Paciente Erik Yohan Phellipe dos
Santos, 14 anos, sob atendimento
da Dra. Lélia Bolonha, clínica geral.

De acordo com a lei 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social na
área da saúde, a Instituição deve ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%. A realidade é de
100% do atendimento gratuito à população, iniciando o ano de 2014 com 605 pacientes.

Movimentação Populacional
Internações

Óbitos

Total Mês

Janeiro

0

0

605

Fevereiro

0

1

604

Março

1

2

603

Abril

2

1

604

Maio

2

2

604

Junho

2

1

605

Julho

0

3

602

Agosto

2

3

601

Setembro

3

0

604

outubro

2

1

604

Novembro

0

3

601

Dezembro

3

1

603

Mês

Faixa Etária
Quantidade

Porcentagem

0 a 10 anos

6

1%

11 a 20 anos

19

3%

21 a 30 anos

63

10%

31 a 40 anos

202

34%

41 a 50 anos

168

28%

+ de 50 anos

145

24%

Idade

50
0
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100

150

200

250

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Voluntários do Programa
Aprendizes da Alegria na Unidade
de Longa Permanência.

Tipo de Deficiência

Locomoção

Quantidade

Porcentagem

Intelectual Grave

212

35%

Intelectual Leve

12

2%

Intelectual Moderada

79

13%

Intelectual Não Especificada

68

11%

Intelectual Profunda

226

38%

6

1%

Deficiência

Variação Normal de Inteligência

Quantidade

%

Deambulam

255

42%

Não
Deambulam

348

58%

Sexo

Quantidade

%

Masculino

339

56%

Feminino

264

44%

Tempo de Internação
Quantidade

Porcentagem

0 a 10 anos

95

16%

11 a 20 anos

34

6%

21 a 30 anos

116

19%

31 a 40 anos

171

28%

41 a 50 anos

182

30%

+ de 50 anos

4

1%

Idade

0

50

100

150
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ÁREA MÉDICA

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Clínica Médica

Consultas por Especialidades Médicas
Unidade de Longa Permanência
Especialidades

Quantidade

Anestesiologia

79

Clínica Médica / Plantonista
Cardiologia

175

Cirurgia Geral

56

Consultas de Cirurgia Geral

742

Dermatologia

328

Exames Laboratoriais / Especiais

E

quipe composta por dezenas

intelectuais e emocionais. Para isso,

visão e discussão para que pudés-

de médicos, distribuídos em

avalia-se o paciente como um todo

semos proporcionar de forma justa e

16

e busca-se restabelecer o equilíbrio

adequada tudo que é essencial para

Instituição referência no atendimento

energético

nossos pacientes.

à pessoa com deficiência intelectual.

potencialidades.

especialidades,

faz

da

e

estimular

as

suas

Para isso as áreas foram instrumentaliA estrutura adequada e em constante

São anos de atendimentos e tera-

zadas, com um esquema de avaliação,

aperfeiçoamento trata a deficiência

pias, mas com o avanço da ciência

classificação e proposta terapêutica

intelectual em seus vários aspectos.

e da tecnologia, novas abordagens

discutida e criada em equipe, que

A atenção está voltada principalmente

e novos conceitos foram surgindo,

permitiu que todos tenham a mesma

à prevenção de morbidades físicas,

assim tornou- se necessário uma re-

linguagem e compartilhem as ações.
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18.912

Fisiatria

14

Ginecologia

322

Infectologia

99

Neurologia

1.474

oftalmologia

266

ortopedia

109

otorrinolaringologia

241

Pneumologia

784

Psiquiatria

380

Urologia

95

Homeopatia

32

Total

São anos de atendimentos e terapias. Com o avanço da
ciência e tecnologia, surgem novas abordagens e conceitos.

15.605

39.713

Conheça o paciente:
Josená Francisco de Souza
Nasc: 28 • 4 • 1946
Tempo de internação: desde 1959
Tipo de deficiência:
Leve, paralisia cerebral, tetraparesia espástica
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Em 2014, foi possível concluir a
elaboração dos Planos de Vida
dos 605 pacientes atendidos na
Unidade de Longa Permanência

Enfermagem

o comprometimento da equipe de médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e áreas de apoio
como nutrição, farmácia, informática, marketing, RH,
suprimentos e qualidade, estabeleceram um roteiro que
envolve atividades médicas e terapêuticas, atividades de
lazer, atividades do dia a dia, enfim tudo que contribui para

Olhar multiprofissional e
integração com todas

o bem-estar de cada um dos pacientes.

as áreas envolvidas na

Com esse modelo, podemos visualizar com mais

assistência, caminham

clareza as reais necessidades de cada um dos pacientes, definir abordagens que de fato lhes proporcionem uma melhor qualidade de vida e principalmente
garantir que o processo seja continuamente revisto.

juntas para garantir
a qualidade de vida
dos pacientes...

De acordo com o Decreto 7.237 de 20 de julho de 2010, que regulamenta a Lei 12.101, sobre o processo de Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social, na área da saúde, detalhamos abaixo a produção das internações SUS:

Produção das internações pelo SUS

C

Paciente com
Convênio SUS

Produção aprovada
com convênio SUS

Paciente por dia

Valor (R$)

Pacientes por
Atendimento
Valor (R$) gratuito

Janeiro

600

706

21.886

1.545.370,46

5

Fevereiro

600

606

16.938

1.195.992,18

5

Março

600

600

18.529

1.308.191,47

5

Vida dos pacientes da Instituição. Em 2014, todas as ativi-

Abril

600

602

18.061

1.275.287,21

5

dades para definição do Plano contaram com envolvimento

Maio

600

603

18.594

1.312.216,24

6

na ótica do cuidado personalizado e com as particularidades

Competência

om cerca de 600 profissionais, divididos entre enfer-

a caminhar juntos e lutar de maneira harmônica garantem

meiros, técnicos, auxiliares e cuidadores, a equipe

cada vez mais a qualidade de vida dos nossos pacientes.

realiza um atendimento qualificado e humanizado,

baseado nas necessidades de cada paciente.
A área participa desde o início da elaboração do Plano de

direto da área de Enfermagem que cumpriu a tarefa de definir,
que requer a sua especificidade, o grau de dependência

Junho

600

595

17.829

1.258.905,69

6

Julho

600

605

18.685

1.319.206,63

5

Agosto

600

601

18.589

1.312.569,29

5

Setembro

600

599

17.937

1.266.602,18

6

outubro

600

600

18.564

1.310.733,43

5

Novembro

600

565

16.915

1.194.408,09

5

Dessa forma, a identificação com as necessidades agora re-

Dezembro

600

628

19.370

1.367.739,90

6

com todas as áreas envolvidas na assistência, aprendendo
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do “cuidar” que cada um dos pacientes possui. Assim,
foi possível equacionar a forma que os profissionais
enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e cuidadores darão ao atendimento, visando o bem-estar cada
vez maior.

visadas à luz do olhar multiprofissional e a maior integração

Procedimentos de Enfermagem
Procedimentos

Quantidade

Cuidados de Higiene

2.428.790

Cuidados Dieta oral

683.557

Cuidados com Traqueostomia

235.220

Cuidados com Gastrostomia

829.867

Cuidados com Colostomia

25.160

Cuidados com Cistostomia

54.782

Atendimento a Intercorrências

992
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ÁREA MÉDICA

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Odontologia

o atendimento ambulatorial é vantajoso em relação ao
da Unidade de Longa Permanência, na medida em que
evita a submissão do paciente à anestesia geral, promove a socialização do mesmo e permite a realização
de procedimentos em várias sessões.

Ensino e
Pesquisa
o Departamento proporcio-

Atendimentos e Procedimentos

na o desenvolvimento técnico-científico dos profissionais da Instituição e da

Unidade de
Longa Permanência

Ambulatório

13.325

4.287

comunidade por meio de
estágios e vínculos de ensino e pesquisa com escolas, faculdades, universidades e centros de pesquisa,

Busca-se a conscientização dos responsáveis, através

tendo como tema central a deficiência intelectual.

de informações quanto às técnicas de higiene bucal,
dieta, uso de flúor e de antissépticos bucais, visando

Em 2014, recebeu 717 estagiários de diferentes

uma maior eficiência do programa. Os pacientes têm

Instituições de Ensino, que buscaram aprimorar seus

retornos periódicos para realização de profilaxia profis-

conhecimentos e qualificações como futuros profissio-

sional e raspagens.

nais. Realizou 77 visitas técnicas com profissionais e
estudantes de diversas áreas de atuação.

Algumas patologias trazem consigo deformidades que
necessitam ser corrigidas. A falta destas correções

o Departamento também

acarretam dificuldades de mastigação, de higienização

acompanhou o projeto de

com o aparecimento de cáries e outras patologias na

pesquisa científica “Disfa-

região bucal.

gia orofaríngea e paralisia
cerebral”

em

pacientes

Com o objetivo de prevenir que esses aspectos possam

com

deficiência

intelec-

trazer um comprometimento maior e também com o

tual institucionalizados, o qual foi apresentado no VI

objetivo de melhorar a possibilidade de inclusão social

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia Hospitalar, no

deste paciente em seu meio, eles são atendidos na es-

Espírito Santo.

pecialidade de ortodontia que realiza desde a implantação de aparelhos ortodônticos até sua manutenção.

Uma abordagem diferenciada e um tratamento qualificado
que visam a melhoria do bem-estar dos pacientes.

A

equipe de odontologia realiza

do processo é a necessidade do trata-

cognitivo razoável e que interagem

uma abordagem diferenciada

mento sob anestesia geral.

com os profissionais.

no aspecto preventivo, curativo e rea-

o tratamento sob anestesia geral,

A maioria dos pacientes não pos-

bilitador, visando a melhoria na quali-

realizado na Casas André Luiz, tem

suem

dade de vida dos pacientes.

como vantagem a possibilidade de

entização

correlacionando o grau de disfagia com o tipo de
paralisia cerebral.

Projetos de Pesquisa
Projeto

e um tratamento qualificado
entendimento
das

para

consci-

necessidades

da

executar todos os procedimentos

higiene bucal e destreza manual

Dificilmente encontramos nas Insti-

em uma única sessão, com conforto

suficiente, de modo a possibilitar

A ortodontia é uma especialidade presente na

tuições que cuidam do deficiente in-

para o paciente e profissional. Os

o controle da higiene adequada.

Instituição há mais de 15 anos e sua importância é evi-

telectual o atendimento odontológico

pacientes que melhor respondem

dente quando nos referimos à melhoria da autoestima,

especializado. Um dos complicadores

às orientações são aqueles com

estética e melhora funcional.
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O objetivo da pesquisa é traçar o perfil do paciente

Situação Atual

Caracterização clínica da
Síndrome de Apert

Concluído

Benefícios do uso de simbióticos
em pacientes constipados com
paralisia cerebral em terapia
nutricional enteral

Concluído

Benefícios da gastrostomia
em relação à incidência de
pneumonia de repetição em
pacientes com paralisia
cerebral e disfagia

Em andamento
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Paciente José Roberto da Silva, 48 anos,
deficiente intelectual grave, participando

Departamento de Atividades
Interdisciplinares
Trabalho e
Certificação
Responsável pela reabilitação física,
intelectual e emocional, trabalha de
forma interdisciplinar, em prol da melhoria
contínua da qualidade de vida, do bemestar e do desenvolvimento dos pacientes.
Composto pelos setores de: Educação
Física, Fisioterapia Neuromotora,
Fisioterapia Cardiorrespiratória,
Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia
ocupacional, ao longo do ano de
2014 trabalharam em prol de uma
meta Institucional – Certificação ISo
9001/2008 e para isso foi realizada a
revisão e melhoria contínua de nossos
procedimentos, instruções de trabalho,
protocolos padronizados de avaliação,
organizando a distribuição de programas
de atendimento conforme demanda dos
pacientes e indicações terapêuticas.
Foram realizadas 126 atividades
externas dos pacientes com seus
familiares, padrinhos e colaboradores.
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Atendimentos por especialidades
Especialidades

Atendimentos

Atendidos

Educação Física

48.883

615

Fisioterapia Cardiorrespiratória

24.017

598

Fisioterapia Neuromotora

40.138

619

Fonoaudiologia

19.874

617

Psicologia

26.713

621

Terapia ocupacional

23.864

622

Total

183.489

3.692

da atividade interdisciplinar especial da
Semana da Criança, com a fonoaudióloga
Solange Calvtti.

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Inclusão Social
Em 2014, tivemos experiências marcantes nos
aspectos da inclusão e autonomia social. Nossos
pacientes participaram da 23ª Bienal Internacional
do Livro em São Paulo, mostrando um pouco do
trabalho de comunicação alternativa.
A Comunicação Suplementar Alternativa é um
método utilizado para substituir a fala de quem
não consegue se expressar por ela, para isso
são utilizados símbolos, figuras ou fala digitalizada
no computador.

Cama
Ortostática
outra grande conquista em 2014 foi a aquisição da
cama ortostática para a Fisioterapia Neuromotora,
um recurso indicado para posicionar o paciente em
alinhamento biomecânico, a partir da posição vertical estimulando a função músculo - esquelética
e o ortostatismo.
Seu uso é indicado a pacientes com quadros neurológicos que estejam perdendo a marcha ou que
não adquiriram por alterações de tônus e postura.

Autonomia
Também aconteceram diversas caminhadas ao
ar livre pelas ruas do bairro, juntando a atividade
física e a qualidade de vida, à inclusão social. Em
algumas quintas-feiras dezenas de pacientes foram
levados à feira livre, para comer pastel e tomar
caldo de cana.
Essa possibilidade amplia os recursos de autonomia, independência, e cognição, pois pessoas
institucionalizadas têm a chance de vivenciar as
regras sociais. Tivemos inúmeros passeios em exposições, parques e idas ao supermercado para
comprar ovos de páscoa por exemplo, atividades
que muito encantam os pacientes.
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Ambulatório

Faixa Etária
o plano de trabalho visa o desenou grupais, elaboradas a partir da
avaliação

das

condições

0 a 20 anos

físicas,

emocionais, psicossociais, dinâmica
familiar e outros fatores que interferem na qualidade de vida da pessoa

Equipe interdisciplinar

Quantidade

Idade

volvimento de atividades, individuais

com deficiência.

focada no

52,1%

21 a 30 anos

23%

31 a 40 anos

16,4%

41 a 50 anos

6,1%

+ de 50 anos

2,4%

atendimento às
diferentes demandas

As atividades realizadas favorecem o fortalecimento dos vínculos familiares, habilitação e reabilitação das funções físicas e
motoras e propiciam adequação dos comportamentos para que o deficiente possa se apropriar de sua integridade, condições de

da pessoa com

autonomia e do conhecimento sobre seus direitos enquanto cidadão.

deficiência intelectual

Palestras
Socioeducativas

Passeios e Festividades

Uma das propostas do ambulatório é

zação, regras, limites e propiciar mo-

instrumentalizar mães e cuidadores
para que possam assumir com êxito
os cuidados dos pacientes em suas
casas, sendo um multiplicador das
práticas realizadas no ambulatório,

O

Ambulatório de Deficiência
Mental das Casas André Luiz,
tem como proposta prestar

atendimento de habilitação e reabilitação a pacientes da comunidade,

contribuindo com a melhoria na quali-

Pacientes em reabilitação
Tipo de Deficiência

Quantidade

dade de vida desses pacientes.

Temas das Palestras
Alistamento Militar

Deficiência intelectual
leve a profunda

63,4%

Conselho Tutelar

Paralisia Cerebral

10,2%

Violência contra a Mulher

soa com deficiência, independente

Síndrome de Down

6,5%

Crises Convulsivas

de sua complexidade.

outras Síndromes

19,9%

Síndrome de Down

com foco familiar e social. Composto
por uma equipe interdisciplinar, de
atuação holística e focada na atenção às diferentes demandas da pes-

mentos de prazer e descontração, o
ambulatório realiza passeios e festas,
envolvendo pacientes e em algumas
atividades os seus responsáveis.
Tais atividades referem-se basicamente à possibilidade efetiva de participação na construção da vida social
e bens sociais, culturais e educacionais, estimulando a prática da atividade
física e do lazer, inclusão social e democratização do
acesso à prática
esportiva.

Atividades
Pic Nic
Visita ao Campo de Marte
Festival de Pipas
Caminhadas
Morumbi Tour
Jogos Adaptados
Festa Junina
Semana da Criança
Festa de Natal

Saúde da Mulher

os atendimentos contam com as
áreas de psicologia, fisioterapia, fono-

Glândula Tireoide

audiologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, serviço social,

pediatria, neurologia, psiquiatria e

os pacientes, na especialidade de

brinquedoteca/pedagogia, educação

serviços odontológicos. os serviços

dentística, odontopediatria, cirurgia e

física, acupuntura, clínica médica,

odontológicos são acessíveis a todos

ortodontia.
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Com o objetivo de trabalhar a sociali-

Pacientes do Ambulatório,
Patric Welber Ribeiro Santos e
Cleide Regina Ferreira Santos
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Atendimentos por Especialidades
Quantidade de atendimentos

Especialidades
Área Médica

2.683

Assistência Social

3.596

Pedagogia

2.806

Educação Física

4.615

Enfermagem

1.321

Fisioterapia

4.576

Fonoaudiologia

5.404

Nutrição

878

odontologia (consultas + procedimentos)

4.287

Psicologia

5.547

Terapia ocupacional

5.319

Total

41.032

De acordo com a Lei 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social na área da saúde, detalhamos abaixo a produção ambulatorial dos atendimentos SUS:

Competência

Convênio SUS por frequência

Valor (R$)

Procedimentos gratuitos

602

7.188,44

127

Fevereiro

2.447

30.585,52

493

Março

2.829

36.704,06

564

Abril

2.349

28.971,78

624

Maio

3.912

48.405,30

450

Junho

2.564

31.504,90

518

Julho

2.456

29.824,32

583

Agosto

3.177

41.012,98

701

Setembro

2.722

33.430,44

714

outubro

2.794

35.101,00

591

Novembro

4.022

50.494,28

885

Dezembro

4.052

51.452,90

856

Total

33.926

Janeiro
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7.106

Conheça o paciente:
Guilherme Reis Siqueira.

Nasc: 6 • 3 • 2012

Paciente do ambulatório desde outubro de 2013 , atualmente
realiza atividades de Terapia Ocupacional e Educação Física.
Faz acompanhamento com a nutricionista, Grupo Fazendo
Arte, fonoterapia, brinquedoteca, atendimento com pediatra
e neurologista e atendimento odontológico.

ÁREA MÉDICA
SETORES
E ÁREAS DE APOIO

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

S.A.A.C.
Serviço de Apoio ao Assistido e à Comunidade

Institucionalizada desde os 6 anos
de idade, Gislene, que permaneceu
na condição de abandono familiar
por mais de 30 anos, estava inserida
no programa de apadrinhamento, recebendo o apoio e suporte de afeto
voluntário, a fim de minimizar o seu
quadro de carência.
Em 2014 recebeu um enorme presente. Em julho, fomos contatados por
uma senhora, identificando-se como
irmã de Gislene, informando que o pai
e os irmãos desconheciam o seu paradeiro. No entanto, foram surpreendidos reconhecendo-a através de uma
foto publicada no site da Instituição.
A partir daí, iniciou-se um processo
de checagem e análise dos dados,
acompanhamento junto aos familiares
sobre o real objetivo de aproximação e resgate do vínculo afetivo. Assim, pudemos propiciar e presenciar um feliz
reencontro entre a paciente e seus familiares, cujo vínculo vem se fortalecendo cada vez mais.

No programa de Apadrinhamento, pessoas assumem
voluntariamente a responsabilidade de dar atenção e
afeto aos pacientes...

P

romover, manter e resgatar o vínculo afetivo
entre os pacientes e seus familiares é a missão
do SAAC.

Constantemente são realizadas ações, a fim de que
não exista o rompimento entre os institucionalizados
e sua família. Aos que foram abandonados ou não
possuem mais nenhum membro da família presente,
existe o programa de apadrinhamento, quando pessoas assumem o compromisso e a responsabilidade
de tornar-se uma figura presente doando de forma
espontânea e voluntária atenção e afeto, fazendo o
paciente sentir-se integrado ao núcleo social, através
do contexto familiar substituído.

V

oluntários vinculados às Casas André Luiz, se unem para ampliar a prática da caridade através do Projeto
Cidadania, com o trabalho de assistência no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André
Teixeira Lima, em Franco da Rocha-SP.

Atendimento Social
Processos Executados

Quantidade

Acolhimento

2.945

Apadrinhamento

15

Saída de pacientes (F./P./C.)*

718

Visita (F./P.)*

10.065

Visita Domiciliar (F./P./C.)*

23

Visita Social para Internação

47

* F: Família
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Projeto Cidadania

P: Padrinho

C: Colaborador
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Qualidade

Área de Suprimentos

“

Almoxarifado

A cada realização a certeza de que esse
sistema agrega valor à Instituição e que
Qualidade é uma conquista de todos.”

R

esponsável pela aquisição, preservação e dis-

como uma interface entre o atendimento do pedido

tribuição de materiais necessários para o fun-

pelos fornecedores, os estoques físicos e contábeis.

cionamento de todos os setores da Instituição.
No decorrer deste ano, com o trabalho em parceria

As atividades de recebimento abrangem desde a re-

com o Mercatudo Casas André Luiz, obtivemos mate-

cepção dos materiais entregues pelos fornecedores

riais recebidos em doação que puderam ser aprovei-

até a armazenagem nos estoques. o recebimento de

tados na Instituição e também a captação de recursos

material tem um sistema global integrado com as áre-

materiais vindo de donativos, geraram valores signifi-

as de Compras e Contabilidade, sendo caracterizada

cativos de economia.

Relatório de Consumo Anual
Produto

O

Sistema de Gestão da Qualidade Casas André Luiz se mantém firme no propósito de

Quantidade

Unidade

gerar melhorias na prestação de serviço e, consequentemente na qualidade de vida das

Alimentos não perecíveis

234.549

Kg

pessoas com deficiência intelectual.

Carnes diversas

72.949

Kg

Fraldas

657.728

Un

Hortifruti

27.284

Cx

Laticínios

92.432

Kg/L

Produtos de Higiene e Limpeza

298.667

Un

Produtos Descartáveis

923.082

Un

Produtos de Lavanderia

32.630

L

oxigênio

83.821

M3

Sacos de Lixo

7.082

Pct

Em 2014, o Ambulatório de Deficiência Mental Casas
André Luiz, completou 10 anos da certificação ISO
9001:2008. Com a maturidade do sistema deste escopo, nada mais justo do que presentear a Unidade
de Longa Permanência com esta certificação. Para
isso, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) realizou o Mapeamento de Processos da Unidade de
Longa Permanência, um trabalho amplo com as diversas áreas da Instituição que contou com a participação de todos os gestores e de muitos colaboradores.
o desenvolvimento desse trabalho tinha como meta
identificar a sequência e a interação entre os processos, e assim alicerçar a meta rumo à certificação. Como
resultado, em novembro, obtivemos a certificação ISO
9001:2008 também para Unidade de Longa Permanência.
A cada realização a certeza de que esse sistema
agrega valor a Instituição e que Qualidade é uma conquista de todos.
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Farmácia Hospitalar

Farmácia de Manipulação

P

roduz medicamentos e produtos de higiene de

Adquiriu-se uma Balança de Plataforma, equipamento

maior consumo interno, observando sempre os

que pesa exatamente a quantidade necessária dos insu-

rígidos padrões de qualidade das matérias-pri-

mos para as formulações, proporcionando mais segu-

mas, visando a diminuição de custos e assim aumen-

rança e qualidade na produção. E também, a aquisição

tando o capital de giro da Instituição.

do equipamento Misturador em V, que homogeneiza
o conteúdo de pó, o bom fluxo do pó, é o fator mais

Atualmente são manipulados 45 produtos, entre eles:

importante para o preenchimento uniforme das cápsu-

cápsulas, xaropes, talco antisséptico, protetores so-

las e influencia diretamente a qualidade do produto.

lares, shampoos, sabonetes, condicionadores, hidratantes, entre outros.

Todos os produtos manipulados pela Instituição, antes de serem dispensados aos pacientes, passam por

P

romove o uso seguro de forma racional dos

cação dos medicamentos de alta vigilância, ou seja,

medicamentos, correlatos e materiais médico-

medicamentos com perfil de risco definido e que po-

hospitalares, necessários para o atendimento

dem ser potencialmente perigosos devido a sua le-

aos pacientes.

talidade, de maneira diferencial são rotulados com
etiquetas na cor vermelha a fim de alertar os profis-

Neste ano, foi criada uma sistemática para identifi-

sionais e minimizar ocorrências.

Distribuição da Farmácia Hospitalar

Em 2014, foi desenvolvida uma solução higiênica,

um controle de qualidade externo, em um laboratório

para higienização íntima dos pacientes, semelhante

de análise da indústria farmacêutica, que avalia a uni-

aos lenços umedecidos, hipoalergênico e que não

formidade do conteúdo, homogeneidade, peso, teor,

Doses de medicamentos dispensados

136.608

resseca a pele. o resultado da manipulação do produ-

entre outros, atestando e garantindo a qualidade dos

to foi bastante positivo, diminuíram-se as infecções

produtos manipulados.

Fitas confeccionadas para dispensação em dose unitária

388.277

Itens atendidos em requisição de farmácia

105.009

urinárias e as irritações na pele.
Neste ano também, foram realizadas adequações e
aquisições a fim de garantir a qualidade dos produtos.

Produção

Especialidades Farmacêuticas com giro no estoque

508

Materiais médicos - hospitalares com giro no estoque

310

Total

Benefícios Gerados
Benefício
Benefício com base no consumo da farmácia hospitalar e almoxarifado
Benefício com base no reaproveitamento dos potes, vidros e frascos
Total

Valor (R$)
1.062.759,39
49.788,97
1.112.548,36

Estatística

Conheça o paciente:
Marcelo Jorge

Resultados obtidos (em unidades)
Quantidade

Consumo pela farmácia hospitalar e almoxarifado dos produtos manipulados

553.784

Total de produtos produzidas pela farmácia de manipulação

547.446

Nasc: 9 • 2 • 1985
Tempo de internação: desde agosto de 1989
Assim como Marcelo, seus irmãos Fabio e Rinaldo,
também são pacientes da Unidade de Longa Permanência.
Marcelo possui deficiência intelectual leve e trabalha na
Farmácia Hospitalar.
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Quantidade

630.712

ÁREA MÉDICA
SETORES
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Áreas de Apoio

Anos Fazendo o Bem

Manutenção

Mais de 50 colaboradores, divididos em atividades de
pintura, elétrica, hidráulica, alvenaria, marcenaria, serralheria, tapeçaria, caldeira,
serviços gerais e manutenção, trabalham diariamente para realizar obras, reparos
e serviços especializados, assegurando condições de segurança, confiabilidade e
conservação das edificações.

Com processo integrado, as áreas de Serviço de Nutrição e Dietética, Padaria, Transporte,
Manutenção, Costura, Higienização, Lavanderia, Hotelaria e Salão de Cabeleireiro garantem
as necessidades dos pacientes.

Em 2014, mais de cem obras foram executadas; destacamos algumas de grande
impacto na melhoria de vida dos pacientes:

Rouparia Central
Em 2014, a criação de uma Rouparia Central, propiciou melhor a logística de
organização e armazenamento de itens de uso esporádico e sazonal para garantir
a disponibilidade de vestimentas e produtos de higiene para os pacientes da U.L.P.

Jardim Sensorial
Este projeto foi pensado e executado para
estimular os cinco sentidos dos pacientes com
deficiência visual. Um leque de sensações
como forma de terapia promove o equilíbrio,
desperta o aprendizado, a acessibilidade,
inclusão social e educação ambiental.

HOTELARIA

Identificação das necessidades, gestão
do consumo e garantia de roupas e
produtos e higiene pessoal

SUPRIMENTOS
Aquisição de
Gestão de Estoque

Casas André Luiz

COSTURA

o espaço conta com materiais sustentáveis,
como o uso dos pneus para o plantio de flores,
o aproveitamento de madeiras para decorar
e sustentar vasos de plantas, pergolados e
bancos em madeira plástica.

Confecção de roupas especiais
e consertos de roupas
danificadas em uso

LAVANDERIA

Garantia de roupas
limpas e higienizadas

Vivendas

Produção e Realização

Criado em 1999, com o
objetivo de proporcionar
um espaço para pacientes
com independência nas
atividades de vida diária
e pessoais, de convívio
pessoal e menos institucional fora da rotina das
Unidades, a fim de que a
limitação de alguns pudesse
ser superada pela capacidade de outros. Passou por uma reforma de
conservação da edificação e conforto térmico.

Quantidade

Roupas lavadas

1.180.390 Kg

Roupas confeccionadas

30.798 peças

Roupas consertadas

46.099 peças

Peças entregues nas Unidades
diariamente (aproximado)

10.000 peças

Peças fora dos kit’s anuais

1.774.394 peças

Peças dentro dos kit’s anuais

2.219.200 peças

Consumo total de peças no ano

3.993.596 peças

Consumo de Materiais de Higiene

98.550 / ano

Salão de Beleza
Higienização
Conta com uma equipe treinada para garantir a
limpeza e higienização de todas as áreas internas
e externas da Instituição. Nas áreas internas,
dedica uma atenção exclusiva para aos ambientes
de atendimento direto aos pacientes: enfermarias,
dormitórios, postos de enfermagem, consultórios
médicos, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição em que
a equipe recebe qualificação especial para empregar
as técnicas de higienização hospitalar com diretrizes e
supervisão do SCIH (Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar), proporcionando ambientes adequados e
em conformidade com as legislações pertinentes.
Nas áreas externas garantem diariamente a varredura
das alamedas e conservação dos jardins, que totalizam
uma área de aproximadamente 35.000m².
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Um espaço com função
social de integração e
descontração. Um momento de cuidado cooperando de forma positiva
com o lado emocional,
situação em que os pacientes podem expressar
a individualidade através
de seus desejos. A escolha de um corte de cabelo,
a troca da cor, o pintar das
unhas, refletem pequenos
detalhes de sua personalidade, tais como, autoestima, vaidade, necessidade de aceitação social, a busca de estar no mesmo padrão
ou grupo social que convive entre outros aspectos. A oportunidade
de escolher ou dar opinião sobre sua própria imagem enfatiza a individualidade e sua consciência corporal.

Dados do Salão de Beleza
Serviço
Cortes de cabelo

Quantidade
2.515

Manicure e Pedicure

885

Maquiagem

145

Tintura

256

Escova modeladora
Sobrancelha

1.003
114

Unidade 2 Feminina
(U.L.P.)
Reforma geral do prédio, ampliação do
refeitório e de um dos quartos da unidade.
o quarto foi projetado para atender um
perfil de paciente muito peculiar com
suas características e gostos, garantindo
também maior autonomia no dia a dia.
Foram realizadas obras de: adaptação de
sanitário com acessibilidade, criação de uma
lavanderia independente, área de lazer externa e aquisição de guarda roupas para
acomodar os pertences pessoais e preservar a individualidade.

Nutrição e Dietética
CONTINUA
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Serviço de Nutrição e Dietética
Para manter uma alimentação adequada a este paciente, contamos com o apoio da APAE, de onde adquirimos mensalmente preparações específicas para
a patologia. os alimentos são dos mais variados tipos,
como pão de queijo, biscoitos, bombons, chicken nug-

São preparadas

gets e tortas. Na Instituição, a alimentação é comple-

dietas específicas

épocas festivas, como Páscoa e Natal, podemos ofer-

193.450

forma que o mesmo participe de todas as atividades

Semi-sólida Triturada

131.400

feminino, devido ao grau de obesidade elevado e a

7.300

Pastosa

82.125
144.175

para alimentar-se. As pacientes realizam suas re-

Hidratação Espessada

38.325

feições em horário específico e reservado, a fim de re-

Terapia Nutricional

660.650

Suplemento Alimentar

55.000

Especiais

20.075

ceberem uma dieta adequada às suas necessidades.

doença genética rara.

Semi-sólida Triturada Terapêutica

Pastosa Terapêutica

percepção multidisciplinar de descontrole desse grupo

Fenilcetonúria, uma

7.300

Semi-sólida Terapêutica

horário especial para em média 15 pacientes do sexo

Evaristo que possui

Sólida

tar para o paciente, ovos de páscoa e panetones, de

outro exemplo é o de Refeição Supervisionada, em

paciente Marcos

Quantidade

177.025

junto ao grupo.

como o caso do

Tipos

Semi-sólida

mentada com bolos especiais, legumes e frutas. Em

para cada patologia,

Refeições para os pacientes

Total

1.861.75

Dieta Enteral
Quantidade

A

tua na área de produção de dietas, no lactário

contemplar as individualidades, priorizando os casos

e na nutrição clínica, proporcionando uma

mais delicados.

Envases de dieta

560.000

alimentação adequada e nutricionalmente

equilibrada voltada às necessidades dos pacientes.

Um destes casos é o do paciente Marcos Evaristo,
ele tem Fenilcetonúria, uma doença genética rara

São ofertadas cerca de 2 milhões de refeições anual-

caracterizada pela ausência da enzima fenilalanina

mente, sendo desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia,

hidroxilase, necessária para quebrar fenilalanina, um

entre pacientes e colaboradores.

aminoácido importante, pois é parte integral de todas

Evento especial de
Páscoa para os pacientes

as proteínas do nosso corpo.
Atualmente a alimentação é preparada para mais de
600 pacientes da Unidade de Longa Permanência,

Sem essa enzima, os níveis de fenilalanina e de

com cardápios elaborados a fim de que supram as ne-

duas substâncias associadas a ela automaticamente

cessidades nutricionais de cada um.

crescem

no

organismo.

Tais

substâncias

são

prejudiciais ao sistema nervoso central e podem
Para atender as demandas especiais, o Serviço de

causar dano cerebral.

Nutrição e Dietética trabalha com muito esmero para
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Voluntariado

Recursos Humanos
Composta pelos setores: Seleção e Desenvolvimento, Benefícios, Administração de Pessoal, Saúde
Ocupacional, Segurança do Trabalho, Voluntariado, Creche e Segurança Patrimonial.

A

gestão de pessoas é feita com foco nos re-

da Instituição e especialmente sobre os trabalhos de-

sultados benéficos à saúde organizacional,

senvolvidos com os pacientes, para que tivessem total

aumentando a produtividade e garantindo a

clareza do impacto e da importância do seu trabalho,

excelência do programa propiciando satisfação dos

onde e como são aplicados os recursos por eles capta-

colaboradores.

dos, fortalecendo assim, o sentimento de “fazer parte”.

Responsável pela contratação e desenvolvimento dos

outra ação foi o Programa de Desenvolvimento Ge-

Recursos Humanos da Instituição, o setor alinhado ao

rencial para todos os níveis de liderança das lojas do

planejamento estratégico, em 2014 focou suas ações

Mercatudo, o líder melhor preparado tem uma visão

nas Unidades do Mercatudo. Com programas voltados

mais clara do seu papel, o que contribui para elevar

principalmente ao desenvolvimento de talentos, desta-

o seu desempenho e por consequência influencia as

cam-se ações que tiveram como objetivo propor-

equipes, impactando positivamente no clima organiza-

cionar aos empregados a oportunidade
de ampliar seus conhecimentos acerca

cional e nos resultados.

Uma parceria ativa que faz parte da construção
do bem-estar dos pacientes...

A

equipe de voluntários tem um valor ines-

volvendo atividades em um dos setores das Casas

timável na vida dos pacientes da Instituição.

André Luiz. Como por exemplo: Compras, Qualidade,

Eles são peças fundamentais que ajudam

Departamento de Atividades Interdisciplinares, Psico-

a construir o bem-estar social das pessoas com

logia, Fisioterapia Neuromotora, Área Médica, Acu-

deficiência intelectual.

puntura, Serviço de Nutrição e Dietética, Benefícios,
Voluntariado, Farmácia de Manipulação, Serviço de

Aproximadamente 20% dos voluntários têm idade en-

Apoio ao Assistido e à Comunidade, Cabeleireiro, Am-

tre 18 e 29 anos, e cerca de 80% estão entre 30 e 60

bulatório, entre outras áreas com atividades pontuais.

anos, sendo que 65% são mulheres e 35% homens.
Atualmente contamos com 493 voluntários ativos, que

Há 17 anos o departamento tem uma parceria ativa

realizaram em 2014, 26.874 atendimentos, totalizando

com o Centro de Voluntariado de São Paulo, e a cada

25.418 horas trabalhadas.

dois anos recebemos o Selo de Empresa Parceira,
como reconhecimento dos Programas de voluntariado

os voluntários dedicam parte de seu tempo desen-

bem estruturados e sólidos.
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Paciente Paulo Roberto Santos (54),
internado na Instituição desde 1969,
se diverte com voluntária do Programa
Aprendizes da Alegria.

ÁREA MÉDICA
GESTÃO
DE PESSOAS

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Creche
Carmem Camacho Vieira

Alimentação
Saudável
Com a preocupação de oferecer e incentivar nas crianças
o hábito de ingerir alimentos como frutas, legumes e
verduras, essenciais para que elas cresçam e se tornem
adultos saudáveis, foram desenvolvidas atividades sobre
alimentação e nutrição de forma transversal e interdisciplinar,
promovendo a construção do conhecimento crítico e
estimulando a valorização de uma boa alimentação através
de trabalhos na horta e oficinas de culinária.

É o bicho,
Mamãe?
Ao notar o interesse das crianças pelos animais, pela presença no
cotidiano através de histórias, desenhos animados e por lugares
por onde andam, foram trabalhados conhecimentos e atitudes
de respeito e preservação dos animais e meio ambiente. Como
culminância do projeto foi realizada uma exposição de arte para a

Estimula o desenvolvimento da criança na criação de
novos conhecimentos, projetos e aprendizado...

E

m 1995, a Creche Carmem Camacho Vieira deu início às atividades para atender os filhos de colaboradores da
Casas André Luiz, dando tranquilidade para mães realizarem seu trabalho junto aos pacientes.

de novos conhecimentos com sentido e profundidade.
Durante o ano de 2014, foram realizados projetos interdisciplinares com foco na saúde, meio ambiente e
educação financeira, a fim de fomentar descobertas,
criatividade, socialização, e relação entre conhecimento e contextualização.
Em 2014, foram atendidas 219 crianças de 0 a 6 anos,
divididas em turmas de acordo com cada faixa etária.

obras seus sentimentos e pensamentos.

Educação
Econômica
Com o objetivo de desenvolver atividades que

Sua proposta pedagógica Sociointeracionista, estimula o desenvolvimento integral da criança na construção

família com o tema animal, quando as crianças expuseram em suas

Turma

Nº de Crianças Presença/Ano

possibilitassem às crianças poupar seu dinheiro e utilizá-lo
de forma consciente com suas próprias aquisições, o projeto

Berçário

43

3.086

“Dinheirama Kids” causou encanto e euforia nos pequenos.

Mini–Maternal

34

3.635

Com os próprios recursos eles compraram o presente do Dia

Maternal I

39

4.847

ainda, foram realizadas atividades como Cantinho da Beleza,

Maternal II

30

3.069

Estágio I

43

3.748

Estágio II

30

3.984

das Mães e fizeram um passeio ao zoológico. Durante o ano
Dia do Cinema, Dia do doce e Dia do Teatro, quando cada um
depositava suas moedinhas no cofrinho para usufruir do serviço.
o poder na aprendizagem das crianças em relação ao uso
e à administração do dinheiro, são ensinamentos que se
transformarão na bagagem de conhecimentos facilitadores
das decisões financeiras no futuro.
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ÁREAS DE CAPTAÇÃO

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Comunicação e Marketing
Fomenta a imagem corporativa e capta recursos, a
fim de alinhar a missão da Instituição na comunicação
integrada em diferentes canais de comunicação.

A

Jantar Iluminado
A 11ª Edição, contou com a presença do Cantor
Daniel em um show exclusivo, com mais de duas
horas e meia de duração, e a presença de mais
de 2 mil pessoas que prestigiaram a maravilhosa
noite iluminada.

inauguração do prédio da nova unidade, foi uma grande vitória conquistada pela Instituição, colaboradores,
empresas iluminadas, voluntários, celebridades e principalmente pela população que se uniu com o ideal da
Casa e a seriedade da Instituição para ajudar na construção.

Cobertura da Mídia:

● Portal ZN na Linha

● Rádio Boa Nova

● TV Gazeta

● TV Mundo Maior

Cobertura da Mídia
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● Jornal Diário de São Paulo

● Portal Nativa FM

● Portal Rádio 99,5 FM

● Portal Viola Show

● Portal Associação de

● Portal Notícias do

● Portal Sat FM

● Rádio Boa Nova

Divulgação da Doutrina Espírita

Movimento Espírita

● Portal Universo Sertanejo

● Rádio Jovem Pan

● Portal Dino Visibilidade Online

● Portal O Fuxico

● Portal UOL Notícias

● TV Mundo Maior
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ÁREAS DE CAPTAÇÃO

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Comunicação e Marketing
Ação Zurich Seguros

Visita Amon Lima

Campanha

A campanha visa garantir a manutenção dos
195 mil atendimentos que geram qualidade
de vida aos pacientes.

o violinista Amon Lima, integrante da
Família Lima, fez uma visita à Instituição que encantou os pacientes, colaboradores, conselheiros e diretores
com o seu carinho e fez questão de
tocar violino em alguns quartos, emocionando a todos. Ele também doou
centenas de pacotes de macarrão
instantâneo, através de uma ação iniciada no Reality Show “Aprendiz de
Celebridades”, da Rede Record, em
que foi finalista.

Making of • Comercial Mercatudo

23ª Bienal Internacional do Livro
Nossos pacientes foram destaque no estande da Editora Mundo
Maior, apresentando um pouco do trabalho de comunicação
alternativa, realizado nas terapias de fonoaudiologia. Foi uma
oportunidade real de inclusão social que conquistou e emocionou o público, com uma “experiência” de leitura e escrita
adaptada às pessoas com deficiência intelectual.

os colaboradores da seguradora, se envolveram
em atividades práticas junto aos pacientes, e ainda
realizaram a entrega de edredons, na “Gincana Solidária da
Missão Z”, que tem como foco a Responsabilidade Social.

Eventos e Parcerias

Rádio Mix

Mídias Sociais
Em parceria com a TV Mundo Maior foi gravado o comercial para a campanha de arrecadação de roupas e acessórios. o comercial foi dirigido pelo André Marouço diretor dos filmes “Causa e Efeito” e “Filme dos Espíritos”. A campanha tem como objetivo arrecadar roupas e acessórios em bom estado. Esta ação possibilita que as Casas André Luiz, utilize o que for necessário dentro da
Instituição e envie o excedente para os bazares do Mercatudo, gerando renda para ajudar a manter o tratamento dos pacientes.

Com o propósito de divulgar as ações da Instituição e alcançar
novos admiradores da Causa, a Instituição está presente nas
redes sociais, atraindo usuários e espalhando o trabalho em prol
do deficiente intelectual.
Até dezembro de 2014:
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● Facebook: 234.435 curtidas
● Twitter: 1.896 seguidores

Uma promoção, da Rádio Mix FM, presenteou milhares de ouvintes que doaram 1kg de alimento não perecível, com um par
de ingressos para o São Paulo Mix Festival 2014. A ação arrecadou 2,5 toneladas de alimentos para a Instituição.
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Clipping

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz
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ÁREA MÉDICA
ÁREAS
DE CAPTAÇÃO

Anos Fazendo o Bem

Mercatudo
Livros

Mercatudo

Casas André Luiz
Marcenaria com
Madeira de Demolição

Além da venda de livros usados nas
lojas, passou-se a contemplar também
a venda pela internet, o que resultou
em uma experiência positiva com a
venda online de 1.514 unidades em um
semestre.

Restauração
de Móveis

Produção de móveis rústicos através

Como forma de valorizar e ampliar
a demanda por móveis antigos e
restaurados, iniciou-se um processo

do beneficiamento de madeiras de
demolição, contribuindo diretamente
para a redução do desmatamento.

de customização e restauração destes
móveis. Realizado por um profissional
e acompanhando as tendências do
mercado, foram restaurados média de 500 peças exclusivas, postas à venda

Logística Reversa
de Eletroeletrônicos

nas lojas à preços mais acessíveis em relação aos valores praticados por este
segmento de mercado.

As ações aparentemente simples quando tomadas por
um grande número de pessoas torna a sustentabilidade
uma realidade. Com isso, o Mercatudo Sustentabilidade se
fortalece a cada ano...

Consumo
Consciente
Disseminando o conceito de consumo
consciente
parceria

e/ou
com

comerciais,

sustentável,

em

estabelecimentos

empresas,

associações,

condomínios e outros, o Mercatudo
disponibiliza coletores para captação
de roupas, calçados e acessórios, em bom estado. Em 2014 o projeto arrecadou
113 toneladas - permitindo disponibilizar para venda, a preços justos, produtos
descartados pela própria sociedade que estão em perfeitas condições de uso

S

- alongando a vida útil dos mesmos e minimizando o uso de recursos naturais
er sustentável é ter a ca-

Mercatudo sempre esteve alinhado

pacidade de se manter num

ao conceito dos 3 R´s: reduzir, reuti-

determinado ambiente sem,

lizar e reciclar. Sua função é retirar,

Para ampliar sua atuação, em 2014

violentamente

triar e direcionar de forma correta

o Mercatudo inaugurou 2 Brechós,

esse meio. Por isso, a adoção de

toda a doação recebida de pessoas

passando a ter uma estrutura com-

práticas e técnicas desenvolvidas

físicas e jurídicas.

posta por 1 Centro de Recebimento

contudo,

impactar

para esse fim, faz do Mercatudo

ciclagem ou o descarte apropriado.

os produtos recebidos em con-

vendas – entre lojas e brechós -,

negócio social sustentável.

dições de uso ou reforma, que não

distribuídos na Grande São Paulo,

atendem às necessidades diretas

Campinas e Sorocaba, onde é pos-

Com mais de 56 anos de existência,

da Instituição, são disponibilizados

sível encontrar roupas, sapatos,

atuando como uma importante fonte

para venda em suas lojas e brechós

acessórios, eletrônicos, informática,

de captação para a manutenção do

por preços acessíveis. Já os de-

móveis, decoração, brinquedos e

trabalho das Casas André Luiz, o

mais, ganham destinos como a re-

outros.

eletroeletrônicos e/ou seus componentes, como: computador, notebook, impressora, câmera digital,
MP3 player, CD, aparelho telefônico, bateria, microondas, televisão,
geladeira, aparelho de som, entre
outros. Em parceria com empresas
certificadas que descaracterizam,

Estrutura
Recuperada

processam e transformam nova-

Devido a necessidade de ampliar a

em condições de serem reaprovei-

reciclagem dos estofados recebidos em

tados – já que alguns desses equi-

doação, para minimizar a geração de

pamentos possuem componentes

entulhos causados por eles, o projeto

tóxicos – o Mercatudo destina cada

foi ampliado. Além do reaproveitamento

item de forma correta, viabilizando

da estrutura de sofás e colchões em

o processo de logística reversa e

condições de reforma na confecção de um novo – com tecidos e espumas

minimizando a agressão ao meio

novas –, o Mercatudo passou a confeccionar almofadas, a partir da espuma

ambiente e a saúde humana.

de Doações (CRD) e 14 pontos de

Casas André Luiz um exemplo de

50 | Relatório Anual de Atividades 2014

necessários para a fabricação de itens semelhantes.

Responsável pela reciclagem de

mente estes materiais em produto e/
ou matéria prima, quando não estão

retirada do encosto dos sofás. Ao total, no ano foram reciclados média de
25.028 peças de estofados. Deste total, foi possível reformar média de 1.783

o resultado anual deste projeto foi

jogos de sofás e 287 poltronas.

522 toneladas.
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ÁREAS DE CAPTAÇÃO

Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Mercatudo

Relações Empresariais

Materiais Reciclados em 2014 (em toneladas)
Especialidades
Metais (Aço, Alumínio, Cobre, Ferro, Inox, Latão e outros)
Plástico
Papel / Papelão
Vidros

Quantidade
1.563
106
1.021
91

Madeira
Sucatas diversas
Total

1.752
172
4.705

Telemarketing

C

om o propósito de captar recursos financeiros para a manutenção dos serviços oferecidos
na Instituição, as operadoras do Telemarketing contatam pessoas físicas de todos os
estados brasileiros.

Pioneiro no terceiro setor, o trabalho começou na década de 90, tem uma estrutura em
constante aperfeiçoamento, para acompanhar sempre o cenário de grandes desafios.
A credibilidade e confiança adquirida ao longo de seis décadas de fundação, garantem que a
busca por recursos financeiros seja realizada para suprir o orçamento anual da Instituição.

Por meio de empresas socialmente responsáveis, ocorre a
captação de recursos para suprir integral ou parcialmente
as necessidades da Instituição...

O

objetivo desse setor é captar

Os parceiros são certificados como

No tradicional leilão silencioso os

recursos através de projetos

“Empresa Iluminada” e recebem o selo

objetos mais disputados nos lances

e programas que supram

de Investidor Social. o referido pode

foram: o violão autografado pela du-

integral ou parcialmente as necessi-

ser utilizado como um diferencial com-

pla Zezé de Camargo e Luciano, o

dades financeiras, de produtos ou de

petitivo diante de stakeholder, atrai

Chapéu do Daniel, três raros discos

prestação de serviços, por meio de

consumidores para a empresa, e me-

de vinil da dupla João Paulo e Daniel,

empresas socialmente responsáveis.

lhora sua imagem perante o mercado.

que estavam entre os itens oferecidos
nas lojas do Mercatudo, Casas André

A 11ª edição do Jantar Iluminado da

Luiz e, ainda, camisetas autografadas

Casas André Luiz, foi marcada pela

pelos times São Paulo Futebol Clube

emoção, generosidade e muita músi-

e do Sport Club Corinthians Paulista.

ca e aconteceu no dia 25 de setembro,

Investidor Social
2014
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em São Paulo. Mais de duas mil pes-

o evento, que arrecadou recursos

soas prestigiaram a noite, entre volun-

para o tratamento dos pacientes da

tários, convidados e representantes

Instituição, teve um show inédito e

das 43 empresas certificadas no Pro-

muito aguardado pelos presentes no

grama Empresa Iluminada.

jantar, com pouco mais de 2 horas de
duração, do ilustre cantor Daniel.
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Investidores
Sociais
Anos Fazendo o Bem
Casas André Luiz

Investidor Social
2014
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Conheça a paciente:
Geovana Vieira Maurino, 10 anos
Está conosco desde setembro de 2014,
no Ambulatório de Vila Galvão.
Recebe atendimento Odontológico e
participa dos Grupos de Inspiração e
Pré Oficina da Palavra, além das
atividades na Brinquedoteca.

casasandreluiz.org.br

Apoio:

