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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES DECLARADAS DE 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ANO DE 2020 

Londrina – Paraná 

 

 

Entidade: Organização Viver 

 

 

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 10.844, de 28 de 

dezembro de 2009. 

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual nº 10.844 de 28 de 

Dezembro de 2009. 

Certidão de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) 

protocolado no nº 71000.076403/2012-47, pela portaria nº 69 – 29 de Julho de 

2016. 

 

CNPJ: 04.565.017/0001-47 

Endereço: Rua. Lucilla Ballalai, 391 

                  Jardim Petrópolis – CEP: 86015-520 

                  Londrina- Paraná 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

DIRETORIA – ANO 2020 

PRESIDENTE Maria Aparecida Marques Lima 

VICE- PRESIDENTE  Paulo Cesar Bortone  

TESOUREIRO Nair Sanchez de Abreu 

SECRETÁRIO Vilmara Cristina Sanches Vasco  

SUPLENTE Lorenna Luisa Carvalhais Couto Guskuma 

 

CONSELHO FISCAL - Efetiva 

Helen Mendonça Orsi 

Ricardo Alberto Lima da Silva 

Simone Machado Vieira 

CONSELHO SUPLENTE Dorian Terezinha Rocha Guerra 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ORGANIZAÇÃO 

VIVER ANO DE 2020 

 

OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS DA ENTIDADE 

 Prestar atendimento às crianças, adolescentes e seus familiares, 

usuários do Sistema Único de Saúde, com Câncer. 

 Desenvolver voluntariamente atividades junto à comunidade. 

 Acompanhamento voluntário para crianças e adolescentes em 

tratamento oncológico do Hospital do Câncer de Londrina. 

 Proporcionar às crianças e adolescentes internados, atividades de 

recreação e lazer. 



 

  

 Organização de palestras, cursos, seminários e treinamentos, tanto para 

a população alvo como também para a comunidade em geral. 

 Auxiliar de forma direta às crianças e adolescentes e suas famílias sob o 

aspecto social, econômico, pedagógico, educacional e nutricional, tais 

como: alimentos, leite, medicamentos, suplementos, próteses, roupas, 

calçados.  

 Manter e administrar uma casa de apoio direcionada às crianças e 

adolescentes com câncer e suas respectivas famílias. 

 

 

NOSSA HISTÓRIA 

 

 Nossa história deu início em 1997, quando um grupo de 

voluntários uniu esforços para criar em Londrina uma instituição voltada 

exclusivamente para atender crianças e adolescentes com câncer. Desde 

então, este grupo de voluntários abraçou esse sonho e fez dele uma realidade. 

Através destas pessoas e de colaboradores, em 2001, foi fundada a 

Organização Viver – Voluntariado de Apoio às Crianças e Adolescentes 

Portadores de Câncer, uma casa de apoio que daria assistência às crianças, 

adolescentes e seus familiares. 

A Organização Viver é uma entidade sem fins lucrativos, sem 

nenhuma ligação político-partidária ou religiosa, cujo objetivo principal é suprir 

as necessidades de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, 

internadas e em tratamento no Hospital do Câncer. O atendimento é voltado 

para pacientes atendidos pelo SUS. 

No ano de 2020 prestamos assistência à 249 crianças e 

adolescentes, sendo uma média de 600 pessoas entre familiares e o público 

infantojuvenil com câncer. 



 

  

A Organização Viver oferece aos pacientes assistidos, 

alimentação: (café da manhã, almoço e lanche da tarde), hospedagem, 

medicamentos, suplementos alimentares, próteses, auxílio funeral (Afon), Bolsa 

de alimentos (cesta básica) às famílias com maior necessidade, atendimento 

odontológico, nutricional, psicológico e atividades de recreação. 

  

Enquanto espaço humanizado, a casa de apoio “ONG Viver”, 

não atua apenas como abrigo, é também um espaço que visa contribuir para a 

garantia da realização do tratamento, levando em consideração o contexto 

mais amplo da criança e adolescente com suas necessidades sociais, 

pedagógicas, educacionais e de saúde.  

Contamos com a parceria de pessoas físicas e jurídicas de 

Londrina e Região, além do importantíssimo apoio do Instituto Ronald 

McDonalds, que todo ano através do evento McDia Feliz, repassa à ONG 

Viver, o valor arrecadado com a venda dos tickets do lanche Big Mac, 

descontando somente alguns impostos, para ser aplicado em projetos 

vinculados ao Instituto Ronald McDonalds.  

 Outra grande fonte de arrecadação ocorre por meio da 

contribuição mensal via Telemarketing, que tem proporcionado grande retorno 

para a Instituição, colaborando de forma direta para a sua manutenção.  

No ano de 2020 foi realizada a continuidade da parceira com o 

programa NOTA PARANÁ, que é um estímulo à cidadania fiscal beneficiando 

assim a ONG VIVER. 

        A Organização conta com o apoio do CMDCA (Conselho 

Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes), através da Campanha 

Futuro da Criança, onde pessoas físicas e jurídicas poderão destinar parte do 

valor a ser declarado no Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - FMDCA via internet. 



 

  

 

 

NOSSOS NÚMEROS 

 

No ano de 2020 a Organização Viver ofereceu apoio a 249 

crianças e adolescentes assim divididos: 148 do sexo masculino e 101 do sexo 

feminino como pode ser observado no quadro abaixo. (quadro – 01) 

 

Usuário Faixa Etária Fem. Masc.  

Crianças 0 a 11 anos 63 72 135 

Adolescentes 12 a 19 anos 28 58 86 

Adultos 20 a 30 10 18 28 

Total   101 148 249 

* quadro – 01 

               Obs1.: Muitos desses  usuários frequentam a Organização Viver esporadicamente, já que se encontram no 
chamado período de Acompanhamento do Tratamento. (idade superior a 19 anos) 

 

 

ATENDIMENTOS PRESTADOS NO ANO DE 2020 

 

 Durante o ano de 2020, foram realizados aproximadamente 

1.040 atendimentos para as crianças e adolescentes em tratamento no Hospital 

do Câncer, sendo estes realizados pelo Serviço Social, Nutrição, Psicologia e 

Odontologia.  

 

 

 

 



 

  

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

Responsável: Eliane Ferreira – CRP 08/18637 

Carga Horária: 20 horas semanais 

 Durante o ano de 2020, foram realizados 336 atendimentos 

psicológicos para os pacientes assistidos pela Organização Viver e seus 

familiares.  

       O Serviço de Psicologia tem como objetivo acompanhar e 

dar suporte ao paciente, de forma individual e/ou grupo, proporcionando 

condições favoráveis para: integração social do paciente; acolhimento; 

acompanhamento contínuo para o enfrentamento da doença; efetiva orientação 

onde o paciente possa compreender seu tratamento, consequências, efeitos e 

possíveis reações colaterais (físicas e emocionais); facilitação de meios para 

reabilitação emocional e melhoria da qualidade de vida; Espaço de "escuta" e 

acolhimento à demanda emocional vinda de todo e qualquer paciente em 

atendimento oncológico na Instituição, estendendo-se ao familiar que assim o 

deseje ou solicite. 

 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

Responsável: Karen Cristina Volpini Colinete - CRN -8/735 (Permaneceu até 

Janeiro de 2020) 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Responsável: Juliana  Shimasaki- CRN – 3/56111  (Iniciou em Janeiro de 2020) 

Carga Horária: 30 horas semanais 

 

 Durante o ano de 2020, foram realizados 312 atendimentos 

pela nutricionista. O Serviço de Nutrição tem como função prestar assistência 

nutricional aos pacientes em tratamento oncológico, oferecendo uma 



 

  

alimentação saudável e adequada na Casa de Apoio, isenta de contaminação 

aos pacientes em tratamento. Auxilia de forma direta na recuperação do 

paciente através da avaliação nutricional, e quando necessário é feita a 

prescrição de suplementos alimentares e orientação dietética.  

 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 

Responsável: Dra. Graziela C. de Moraes–CRO 16.497/ PR (quarta-feira) 

Carga Horária: 04 horas semanais 

 

 Em 2020 a ONG Viver realizou 14 atendimentos 

odontológicos para as crianças e adolescentes, atendimento  gratuito e de 

qualidade. Os pacientes oncológicos apresentam necessidades odontológicas 

significativas que demandam atendimento prévio à oncoterapia. O objetivo do 

tratamento é eliminar ou estabilizar as condições bucais para minimizar a 

infecção local e sistêmica, durante e após o tratamento do câncer, como 

também, acompanhar o possível surgimento de sequelas resultantes do 

tratamento oncoterápico.            

 

SERVIÇO SOCIAL 

Responsável: Tatiane Simões Maia – CRESS 9611/ 11ª região/ PR 

Carga Horária: 30 horas semanais 

 

 O Serviço Social desenvolve suas ações através da 

avaliação e acompanhamento sócio-assistencial do pacientes e seus 

familiares, que realizam tratamento oncológico no Hospital do Câncer. O 



 

  

atendimento ocorre por encaminhamento da equipe médica dos referidos 

hospitais, como também pelo setor de Serviço Social. 

 No ano de 2020, foi realizado pelo Serviço Social cerca de 

378 atendimentos ao público infantojuvenil e seus familiares, sendo estes de 

pacientes internados, em consulta ou em atendimento ambulatorial.  

       O Serviço Social auxilia: 

- Acolhida e apoio ao paciente e seus familiares, proporcionando 

bem estar e cidadania em todo período de acompanhamento pela instituição. 

- No fornecimento de medicamentos que não são disponibilizados na 

rede pública de saúde. 

- Avaliação sócio-econômica visando o fornecimento das Bolsas de 

Alimentos e Leite (tipo integral), sendo um suporte nos períodos de maior 

frequência e envolvimento com o tratamento, bem como dos encaminhamentos 

decorrentes do tratamento realizados pelos hospitais referenciados como 

órteses, próteses e afins.  

- Melhoria das condições de permanência do paciente e 

acompanhante no Hospital do Câncer durante as internações, e diminuição da 

situação de vulnerabilidade da família através de doações como: roupas, 

calçados, produtos de higiene (shampoo, pasta de dente, sabonete, papel 

higiênico), fraudas descartáveis, brinquedos e outros doações que chegam à 

instituição. 

- Acompanhamento no momento do óbito do público infantojuvenil. 

O Assistente Social é o elo entre o paciente e a Instituição 

através da socialização das informações, na busca de conhecer a demanda e 

suas necessidades, contribuindo no acesso aos benefícios, numa perspectiva 

dos direitos políticos, civis e sociais, contribuindo assim na efetivação dos 

direitos dos pacientes com câncer. 

 



 

  

 

Assumindo assim uma postura de agente facilitador e 

mediador, o assistente social, atua na melhoria das relações interpessoais, 

humanizando as condições do tratamento, enfatizando as questões sociais, 

econômicas e pessoais na construção do resgate da auto estima, promovendo 

uma ação educativa, para que possam ser os atores principais do processo 

tratamento e/ou cura. 

Esta ação não é exclusiva do Serviço Social, mas de toda a 

equipe multidisciplinar: Psicologia, Nutricionista, Odontologia e equipe de 

voluntários, que oferecem apoio no sentido de facilitar a adaptação à nova 

rotina, minimizando a ansiedade e contribuindo no melhor enfrentamento ao 

tratamento.  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

          A área administrativa compreende profissionais voltados à 

organização, planejamento e execução das atividades da Casa bem como à 

gestão e controle financeiro da instituição. É composta por: financeiro, 

assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente de projetos, 

assistente de comunicação, recepcionista, cozinheira, auxiliar de cozinha e 

serviços gerais. 

 

 

 

 

 



 

  

 

VOLUNTARIADO 

Coordenadora: Eliane Ferreira - CRP 08/18637 

 

 É através do esforço, dedicação e amor à causa, que os 

voluntários da ONG Viver ajudam a transformar sonhos em realidade. Nossa 

equipe de voluntários é coordenada para enfrentar cada desafio e ações 

propostas. Sendo os seguintes setores de Atuação: recreação para as crianças 

e adolescentes, grupo de mães, auxiliar na cozinha, eventos, nota paraná, 

brechó, artesanato e eventos. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ANO DE 2020 

 

Descrição Quantidade Explicação 

Crianças e Adolescentes 
e seus Familiares 

249 
600 total 

 

Sendo 249 crianças e adolescentes em 
tratamento e acompanhamento no Hospital do 
Câncer de Londrina. 
Atendendo assim uma média de 600 pessoas 
entre familiares e o público infantojuvenil com 
câncer. 

Cadastros Novos 54 
Anual 

Pacientes que iniciaram e foram acompanhados 
pela Casa de apoio em 2020 

Bolsa de alimentos  
(cesta básica) 
 

1.010 unidades 
Anual 

 

Itens: arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, 
biscoitos, farinha de trigo, fubá, sardinha, 
extrato de tomate, chocolate em pó, sal, café, 
arroz e feijão.  
*(podendo haver variações para cada mês). 



 

  

Famílias Beneficiadas pela 
Bolsa de Alimentos (cesta 
básica) 

102 Famílias 
Anual 

Janeiro: 74 / Fevereiro: 74 / Março: 69 /Abril: 76  
Maio: 79 / Junho: 76 / Julho: 85 / Agosto: 89  / 
Setembro: 90 /Outubro: 96 / Novembro: 100 / 
Dezembro: 102 

Famílias Beneficiadas pela 
doação de Leite Integral 
 

105  
Anual 

Janeiro: 76 / Fevereiro: 81 / Março: 73 /       
Abril:  81 /  Maio: 87 / Junho: 79 / Julho: 89 / 
Agosto: 94 /  Setembro: 94  / Outubro: 100 / 
Novembro:  102 / Dezembro: 105 

Leite Integral  
*Caixa de Leite com 12 
unidades 
 

1.974 caixas de 
Leite Integral   

Anual 

Janeiro: 76  / fevereiro: 166 / Março: 147 /  
Abril: 206 / Maio: 260 / Junho: 158 / Julho: 178/ 
Agosto: 188 / Setembro: 188 / Outubro: 200/ 
Novembro:  102 / Dezembro: 105 

 
Reavaliação da Bolsa de 
Alimentos (cesta básica) 

 
04 anual 

 
Família que deixou de receber a Bolsa de 
Alimentos (Cesta básica), em virtude do avanço 
do tratamento, pois estão em período de 
controle (acompanhamento). 
Observação: Após o Mês de Abril não foi 
realizada devido a Pandemia do Coronavírus  
 

Alimentação  
 

15.054 
Anual 

Café da manhã, Almoço, Lanche da tarde e 
Pernoite. 
Janeiro: 1.551 / fevereiro: 1.419 / Março: 1.379  
Abril: 1.348 / Maio: 1.033 / Junho: 1.154 /   
Julho: 1.133 / Agosto: 1.048 / Setembro: 1.221 
Outubro: 1.315 / Novembro: 1.361 /   
Dezembro: 1.092 
 

 
Atendimento Psicológico 

 
336 anual 

 
Responsável: Eliane Ferreira CRP08/18637 

 
Atendimento Nutricional 

 
312 anual 

 
Responsável: Karen Cristina Volpini Colinete –  
CRN – 8/735 (trabalhou até Janeiro de 2020) 
 Responsável: Juliana Shimasaki  –  
CRN – 3/56111 (Iniciou em Janeiro de 2020) 

Suplementos Alimentares 881 anual Janeiro: 110 / Fevereiro: 127 / Março: 91 /   
Abril: 63 / Maio: 63 / Junho: 76 / Julho: 43 / 
Agosto: 77 / Setembro: 63 /Outubro: 81 / 
Novembro: 59 / Dezembro: 28 
 



 

  

 
Atendimento Odontológico 

  
14 anual 

Dra. Graziela C. de Morães – CRO 16.497/PR 
Observação: Após o Mês de Abril não foi 
realizado Atendimento devido a Pandemia do 
Coronavírus 
 

Serviço Social 
 

378 anual Responsável: Tatiane Simões Maia –  
CRESS 9611/11ª região 

 
 
Hospedagem (pernoite) 
 

 
23 

Famílias 
Hospedadas 

 

Janeiro: 02 / Fevereiro: 04 / Março: 01 /Abril: 01 
Maio: 03 / Junho: 02 / Julho: 00 / Agosto: 03 / 
Setembro: 01 /Outubro: 01 / Novembro: 03 / 
Dezembro: 02 
Paciente e Responsável, bem como pais de 
pacientes internados em UTI. 
Observação: Após o Mês de Abril foi 
estabelecido apenas 1 família para pernoite  
devido a Pandemia do Coronavírus. 
 

Encaminhamentos (órteses, 
Próteses, exames, consultas 
com especialistas e afins). 

13 anual Pacientes e Familiares 
Janeiro: 00 / Fevereiro: 00 / Março: 02 /       
Abril: 01 /  Maio: 00 / Junho: 00 / Julho: 01 / 
Agosto: 00 / Setembro: 02 / Outubro: 01 / 
Novembro: 04 / Dezembro: 02 
Descrição: 
01 – Consulta com Especialista Neuropediatra 
01 – Compra de Uma Bota Ortopédica 
02 – Exame de Cintilografia com MIBG 
02 – Exame de PET Scan ou PET CT 
01 – Creme Corporal especifico  
01 – Exame Panorâmico Ortodôntico  
04 – Advogado 
01 – Consulta com o Especialista Oftalmologista 
  

 
Medicamentos  
*Comprados e Doados às 
famílias pela VIVER. 

 
38 

Pacientes 
beneficiados 

Anual 

Pacientes Beneficiados: 
Janeiro: 31 / Fevereiro: 38 / Março: 21 /      
Abril: 32 /  Maio: 32 / Junho: 25 / Julho: 21 / 
Agosto: 29 / Setembro: 30 / Outubro: 22 / 
Novembro: 23 / Dezembro: 18 



 

  

 
Doações  

 
41 

Anual 
 

Pacientes: 
 28 unidades de Fraldas 
 02 unidades de Lenços Umedecidos 
 02 unidades de Sabonete Antibacteriano 
04 unidades de Cadeira de Banho  
04 unidades de Cadeira de Roda 
01 unidade Muleta 
Observação: Além das doações acima, as 
famílias durante o período que compreende 
Janeiro à Dezembro tiveram disponível o valor 
mensal de R$40,00 para doações que estão no 
Brechó do Bem da VIVER. 

Alta do Tratamento 08  
Anual 

Pacientes que terminaram o tratamento após os 
05 anos de Acompanhamento. 
Janeiro: 02 / Fevereiro: 00 / Março: 01 /      
Abril: 00 /  Maio: 00 / Junho: 00 / Julho: 02 / 
Agosto: 00 / Setembro: 00 / Outubro: 00 / 
Novembro: 00 / Dezembro: 03 

Transferência  
 

00 
Anual 

Pacientes que mudaram para outro estado ou 
outro Hospital devido ao diagnóstico. 

Transplante 05  
Anual 

Pacientes que realizaram Transplante de 
Medula Óssea.  

Desligamento 01 Pacientes que Não realizam mais 
Acompanhamento em Londrina. 
01 Mudança de País 

Desligados 00 
 

Pacientes Desligados (não compareceram igual 
ou superior a 1 ano) 

Total de Atendimento 
Profissional  
(Nutricional, psicológico, 
odontológico e Serviço 
Social) 

1.040 
Anual 

Pacientes e familiares 

ÓBITOS 31 
Anual 

Pacientes que foram a óbito. 
Janeiro: 04 / Fevereiro: 01 / Março: 02 /      
Abril: 05 /  Maio: 04 / Junho: 02 / Julho: 03 / 
Agosto: 03 / Setembro: 03 / Outubro: 01 / 



 

  

Novembro: 01 / Dezembro: 02 

Auxilio AFON 07 
Anual 

Pacientes que foram realizados pagamentos do 
AFON (ACESF) 

Pessoas que passaram pela 
Casa de Apoio 

2.473 anual 
(média) 

- Pacientes e Familiares 

 
Pessoas encaminhadas pelo 
Patronato de Londrina 

 
05 anual 

Homens e Mulheres cumprindo prestação de 
serviço a comunidade, neste caso lançamento 
da Nota Paraná. 
Observação: Após o Mês de Abril não foi 
realizado Atendimento devido a Pandemia do 
Coronavírus. 
 

 
 
 
 

Recursos Humanos Envolvidos 
 

FUNÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÀRIA 

Presidente Institucional 01 Voluntário 

Vice Presidente 01 Voluntário 

Assistente Social 01 30 horas 

Psicóloga 01 20 horas 

Nutricionista 01 20 horas 

Odontologia 01 Voluntário -  04 horas 

Financeiro 01 40 horas 

Auxiliar Administrativo 03 40 horas 

Assistente Administrativo 01 40 horas 

Recepcionista 02 40 horas 

Assistente de Projetos 01 40 horas 

Assistente de Comunicação 01 40 horas 



 

  

Cozinheira 01 40 horas 

Auxiliar de Cozinha 01 40 horas 

Serviços Gerais 02 40 horas 

Supervisora de Telemarketing 01 40 horas 

Operadores de Telemarketing 10 30 horas 

Motoqueiro Telemarketing 03 44 horas 

 
  Londrina, 19 de Janeiro de 2020. 

 
                                   
 

                       


