


2019, um ano de conquistas
O ano de 2019 foi um ano de muitas con-
quistas para a Funfarme/Hospital de 
Base. Todos os segmentos da sociedade 
- pessoas físicas e jurídicas, personalida-
des e agentes públicos - se uniram e, 
juntos, contribuíram para inúmeras me-
lhorias no maior complexo hospitalar do 
interior de São Paulo. Por sermos uma 
instituição sem fins lucrativos, temos o 
compromisso com a transparência. Esta 
publicação tem o objetivo de prestar 
contas, de compartilhar informações e 
de agradecer pelas doações e pelos 
recursos públicos que foram direciona-
dos a custeios, aquisições e investimen-
tos revertidos em benefício de toda a so-
ciedade brasileira.



Reforma da Quimioterapia

A Funfarme/Hospital de Base tem bus-
cado ampliar o atendimento com intui-
to de melhorar a qualidade dos serviços 
prestados, bem como acompanhar os 
avanços científicos e tecnológicos, e 
priorizar o atendimento à população 
carente, oriunda do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Todo esse esforço só é pos-
sível graças à solidariedade de mais de 
50 cidades da nossa região, que promo-
vem uma série de eventos, como, almo-
ços, leilões, quermesses, cavalgadas, 
jantares, dentre outros, cujos resultados 
contribuíram com a reforma do setor 
de Quimioterapia, proporcionando a 
todos os pacientes um ambiente 
amplo, moderno e humanizado.

CIDADES PARCEIRAS DO BEM

Apoio



Campanha de Alimentos

Mais de 50 toneladas de alimentos 
(arroz, feijão, leite, bolacha, óleo, sal, 
açúcar, macarrão, extrato de tomate, 
enlatados e farinha de trigo) foram 
arrecadadas em ações solidárias de 
dezenas de municípios de diversas 
regiões brasileiras. Todas as vezes 
que a doação de alimentos não pe-
recíveis chega à cozinha do HB, con-
seguimos comprar mais medica-
mentos para os nossos pacientes. O 
HB serve, todos os dias, mais de três 
mil refeições para pacientes, acom-
panhantes e colaboradores.
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Reforma da emergência

Vocacionado ao atendimento de pacientes 
graves, como vítimas de acidentes automo-
bilísticos, infartos e AVCs, o Hospital de Base 
promove de forma permanente obras de 
remodelação do setor de Emergência 
seguindo normas internacionais de qualida-
de e segurança. Essas ações foram desenvol-
vidas ao longo do ano de 2019 graças ao 
apoio de agentes públicos e também de per-
sonalidades, como a dupla sertaneja Zé Neto 
e Cristiano, que doou o cachê integral de um 
show para auxiliar na modernização deste 
setor, possibilitando a remodelação dos con-
sultórios, a reorganização da área para tria-
gem - que oferece mais privacidade para os 
pacientes - e a construção de novos boxes 
para estabilização de doentes graves.

EVENTOS SOLIDÁRIOS
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Cuidado Intensivo ao Neonatal

Com apoio de uma das mais tradicionais 
festas do peão do Brasil, o Rio Preto Coun-
try Bulls,  organizada pelo empresário 
Paulo Emílio Marques, o HB adquiriu um 
berço aquecido Giraffe, garantindo mais 
conforto e segurança aos recém-nascidos 
que precisam de cuidados intensivos em 
nossa unidade materno-infantil, o HCM – 
Hospital da Criança e Maternidade. O 
berço aquecido é um microambiente neo-
natal rico em funções que combina as 
vantagens térmicas de uma incubadora 
de parede dupla com as vantagens do 
acesso de um aquecedor radiante em 
cama aberta.
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Nova UTI Móvel

Uma das ações mais prestigiadas em 
2019 foi o Bazar Solidário. Todo o apoio 
recebido da sociedade contribuiu com a 
aquisição de uma Unidade de Terapia 
Intensiva Móvel de Emergência. A UTI 
móvel é uma grande aliada das 
mamães e dos bebês internados em 
nossa unidade materno-infantil, que 
necessitam de transporte até o Parque 
de Diagnóstico do HB para a realização 
dos exames ou procedimentos , evitan-
do, assim, complicações e riscos à 
saúde.
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Apoio

Natalia Toscano e Paula Vaccari



Ambientação da 
Tomografia Infantil

O resultado do Chá Solidário realiza-
do em em maio de 2019 ajudou a 
custear toda a ambientação da 
tomografia infantil. Diversos estudos 
já comprovaram a influência positiva 
do design gráfico na humanização 
de ambientes hospitalares e na me-
lhoria concreta da qualidade de vida 
das pessoas, especificamente na 
vida de crianças e adolescentes em 
tratamento oncológico.

EVENTOS SOLIDÁRIOS
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Deputados estaduais e federais que pautam seus trabalhos no compromis-
so com a Saúde Pública brasileira destinaram recursos para auxiliar no 
incremento temporário do teto MAC (Média e Alta Complexidade) do Hospi-
tal de Base em 2019. Apoio imprescindível e que nos dá a certeza de que o 
2.o maior Hospital Universitário do Brasil pode contar com a solidariedade e 
com a parceria de legisladores de todo o País que nos ajudam a promover a 
saúde e a salvar vidas.

Parlamentares
parceiros do bem
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Por meio de Leis de Incentivos Fiscais, pessoas físicas e jurídicas podem 
fazer doações que salvam vidas de pacientes do Hospital de Base de São 
José do Rio Preto. Conheça alguns de nossos projetos incentivados por 
grandes grupos empresariais brasileiros:
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Projeto “Respiradores”

Os suportes ventilatórios não invasivos auxi-
liam na troca adequada de oxigênio e tem 
sido usado com maior frequência para o tra-
tamento de doenças respiratórias, especial-
mente em recém-nascidos.  Assim, nosso 
projeto tem como objetivo garantir suporte 
ventilatório seguro e adequado às crianças 
internadas em nossa unidade materno-in-
fantil, o Hospital da Criança e Maternidade 
(HCM), eleito como o melhor de SP em pes-
quisa com usuários SUS.

INCENTIVOS FISCAIS

CRIANÇA



Projeto “Fototerapia”

A Fototerapia ocupa um lugar rele-
vante no tratamento da icterícia neo-
natal, pois são inúmeros os benefícios 
que traz para o tratamento e cura da 
doença. Por essa razão, com apoio de 
empresas comprometidas com a 
saúde pública, realizamos a aquisição 
de equipamentos de fototerapia para 
garantir tratamento para 100% dos 
recém-nascidos que necessitem 
dessa tecnologia e estejam interna-
dos na UTI Neonatal do HCM.
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Projeto “Monitorização”

A monitorização hemodinâmica em 
nossas unidades de terapia intensiva 
(UTIs) faz parte de um conjunto de 
ações essenciais para o acompanha-
mento de pacientes em estado crítico. 
Quanto mais detalhes sobre a condi-
ção do paciente, maiores são as chan-
ces de sua recuperação, daí a impor-
tância deste nosso projeto para asse-
gurar a excelência na prestação dos 
nossos serviços. 

INCENTIVOS FISCAIS
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Projeto “Sala Terapêutica de 
integração sensorial”

As nossas unidades de reabilitação, que 
atuam em parceria com a Rede de Lucy 
Montoro, realizam mais de 50 mil aten-
dimentos em pacientes com deficiên-
cia por diversas patologias. Muitas 
dessas pessoas vivem em espaços limi-
tados, o que faz com que não desenvol-
vam os seus sentidos e não ampliem 
suas habilidades cognitivas. Assim, a 
Sala Multissensorial oferece a oportuni-
dade para que as crianças vivenciem 
experiências positivas e construam 
pontes sobre as barreiras impostas 
pelas suas deficiências.

INCENTIVOS FISCAIS
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Projeto “Caminhando e 
Brincando”

Desde 2018, nossa unidade materno-
-infantil passou a realizar cirurgia de 
Rizotomia Dorsal Seletiva em pacien-
tes com Paralisia Cerebral. A reabilita-
ção pós-operatória é de importância 
crucial. Portanto, nosso projeto tem 
como objetivo reabilitar crianças e 
adolescentes com paralisia cerebral 
que foram submetidas à RDS, além 
de outras crianças e adolescentes 
malformados, amputados e com de-
ficiências motoras atendidos pelo 
HCM - Hospital da Criança e Materni-
dade.
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CRIANÇA



Projeto “Manutenção do atendimento
à pessoa idosa”

Para o Hospital de Base, a assistência 
à população idosa é considerada uma 
missão desde a sua fundação, em 
1967. Neste contexto, o projeto Manu-
tenção do atendimento à pessoa 
idosa, modernização e adequação do 
setor de Geriatria do Hospital de Base 
tem como objetivo a manutenção do 
atendimento de excelência, com a 
modernização e adequação do setor 
de Geriatria.

INCENTIVOS FISCAIS
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Empresas
apoiadores



Projeto “Cadeira com Asas”

Depois da inesquecível goleada na Copa 
de 2014, e também porque ficaram satis-
feitos com a receptividade dos brasileiros, 
os alemães decidiram contribuir com pro-
jetos sociais no País. Em parceria com o 
Estádio Mineirão, uma trave e uma das 
redes utilizadas na partida foram levadas 
para o país europeu e surgiu o projeto “Go-
leada do Bem”. A trave está exposta em um 
museu na cidade de Dortmund. A rede foi 
dividida em pedaços e a Dahw, uma ONG 
fundada em 1957, na cidade de Würzburg, 
se incumbiu do leilão. Com o resultado, 
Mineirão e Dahw elegeram projetos sociais 
brasileiros e o “Projeto Cadeira com Asas”, 
do Hospital de Base, foi um dos melhores 
avaliados em nível nacional, com a finali-
dade de incentivar e estimular a prática 
esportiva (basquete em cadeira de rodas) 
na reabilitação física e social para as crian-
ças e adolescentes.
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