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Encerramos 2018 com a sensação de dever cumprido. Dever 
esse que a Casa Durval Paiva toma para si desde a sua fundação. 
Há 24 anos, desenvolvemos ações e projetos buscando uma melhor 
qualidade de vida para as famílias assistidas e a cura sem sequelas 
dos pacientes, fazendo de cada dia uma celebração da vida.

Mais uma etapa cumprida, contudo, focando os muitos desafi os 
a serem conquistados. Nessa trajetória, não podemos esquecer de 
agradecer a todos os doadores, parceiros, voluntários e colaboradores 
que fazem a história da Casa Durval Paiva.

Palavras não são sufi cientes para expressar nossa gratidão por 
tudo que aconteceu nesse ano. Dentre tantos títulos e prêmios, como 
ter sido escolhida a Melhor ONG do Brasil pelo Instituto Doar, os 
desafi os foram muitos, mas com o apoio recebido de toda a sociedade 
saímos vitoriosos.

Em 2019, continuaremos trabalhando para desenvolvermos 
ações cada vez mais abrangentes e focadas na humanização, resgate 
da cidadania e inclusão social dos pacientes e suas famílias.

Rilder Campos

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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No dia 11 de julho de 1995, foi fundada a Casa de Apoio 
à Criança com Câncer Durval Paiva (CACC). A Instituição não 
possui fins lucrativos e, como reconhecimento do trabalho 
sério que nela é desenvolvido, foi eleita a Melhor ONG do 
Nordeste em 2017 e a Melhor ONG do Brasil em 2018, na 
premiação “Melhores ONGS” do Instituto DOAR.

Trabalha incessantemente na sensibilização da 
população e dos  profissionais  de  saúde  sobre  os  sinais  
e  sintomas  do  câncer infantojuvenil para contribuir com o 
diagnóstico precoce, em redes articuladas entre o Estado, 
iniciativas privadas e outras organizações do terceiro setor, 
criando novas soluções e corroborando com a execução de  
políticas  públicas  para  melhorar a qualidade de vida dos 
assistidos.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO
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missão

visão

valores

Acolher a criança e o adolescente com câncer e doenças hematológicas 
crônicas e seus familiares, durante e após o tratamento, buscando a cura, 
contribuindo para o resgate da cidadania, dignidade e a qualidade de vida.

Ser a melhor Casa de Apoio a Crianças e Adolescente com Câncer no Brasil,  
tornando-se a principal referência na excelência do acolhimento e nas práticas de 
promoção do diagnóstico precoce.

• Ética

• Transparência

• Resolutividade

• Reponsabilidade

• Respeito

• Compromisso
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objetivo
Esclarecer a população do Rio Grande do Norte (RN) 

sobre os principais sinais e sintomas de alerta contra o 
câncer em crianças e adolescentes.

PÚBLICO ALVO:
• Equipes da Saúde Familiar (ESF) e profissionais 

de saúde;

• Gerentes de distritos sanitários;

• Profissionais da regulação;

• Estudantes de graduação da saúde;

• Mães e cuidadores.

RESULTADOS

RESULTADOs

OBJETIVO
Conhecer in loco a situação das famílias assistidas pela Instituição, identificando, mediante 

visitas domiciliares, as carências/necessidades existentes, na tentativa de saná-las ou diminuí-las. 
De abrangência estadual (RN), visa proporcionar o resgate da cidadania e da qualidade de vida dos 
pacientes e seus familiares.

Diagnóstico 
Precoce

PROJETO VIDA

Aumento do número de casos 
diagnosticado, com um total de 49 
casos novos no ano de 2018, além 
da capacitação de 101 profissioanis. 
Afora isso, 08 apresentações da 
pecinha com mamulengos “Quanto 
mais cedo, melhor!” e 05 palestras 
de sensibilização nos Centros de 
Referencias de Assistência Social 
(CREA).

5.098 6.459

6.600
VISITAS

REDES

doACOes de 
cestas bAsicas

7.081

I

I

kits de 
utensIlios.

129 92
reformas 

realizadas
casas 

construidas

I

I

ANTES

DEPOIS
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OBJETIVO
Motivar as crianças portadoras de câncer ou doenças hematológicas crônicas a adquirirem 

um hábito alimentar saudável, visando uma melhor qualidade de vida. O programa acontece desde 
2011 com oficinas educativas, interativas e informativas.

educando
para nutrir

RESULTADOS

11 encontros mensais, com a participação de 100 crianças e adolescentes, além da criação 
de uma horta, com plantações e coletas feitas pelas próprias crianças.

Educação
e Sorriso

objetivo
Promover saúde bucal às crianças/

adolescentes em tratamento oncológico 
ou hematológico, além de desmistificar 
a figura de “vilão” do cirurgião-dentista, 
tornando-o mais próximo dos pacientes. No 
Projeto são realizadas oficinas educativas, 
interativas e informativas.

RESULTADOS

Com 143 participantes ao longo do ano, foram trabalhados 12 temas diferentes relacionados 
à prevenção da cárie e higiene oral, além da escovação supervisionada e aplicação de flúor.
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Recanto 
Cultural

objetivo
Despertar o interesse pela arte visual regional 

nas crianças e seus familiares, destinando-se 
também à comunidade local. Acontece desde 
1999, com a produção de exposições fixas na Casa 
Durval Paiva, além da divulgação e preservação 
de obras. Também busca promover inclusão 
sociocultural aos pacientes, dando-lhes acesso a 
cursos de desenho e técnicas de pintura, levando-
os à descoberta de talentos ainda não descobertos, 
colaborando, assim, no processo de cura.

12

127

cestas básicas
distribuídas

atendimentos 
realizados nas 

oficinas

VIVER FELIZ
objetivo
Promover o atendimento integral 

a crianças e adolescentes assistidos 
pela Casa Durval Paiva, possibilitando 
o não afastamento do ambiente escolar 
e desenvolvendo saberes referentes ao 
currículo escolar de cada aluno de maneira 
flexibilizada. Além disso, o estímulo 
ao aperfeiçoamento de habilidades/
potencialidades consoante com o nível 
de conhecimento, tendo como escopo 
promover o retorno devido à escola de 
origem.

RESULTADOS

1.712 atendimentos, os quais contemplaram
 88 crianças e adolescentes.
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Na Trilha do 
Desenvolvimento

objetivo
Contribuir para a inclusão 

de crianças e adolescentes 
com câncer, por meio da 
oferta de atividades e ações 
socioeducativas, criando 
condições para o seu 
protagonismo, melhorando a 
autoestima e o desempenho 
escolar para o exercício da 
cidadania.

37.824

142

886

33.073

atendimentos 
realizado

atendimentos 
diretos

atendimentos 
indiretos

atendimentos 
EVENTUAIS
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OBJETIVO
O atendimento social é realizado por 

02 (duas) profissionais e é por meio desse 
setor que o usuário tem seu primeiro contato 
com a Instituição, sendo considerado a porta 
de entrada da Casa Durval Paiva. Ele tem o 
intuito de intermediar as relações sociais numa 
interlocução com a rede estabelecida, a saber: 
família, usuários, hospital e Instituição, visando 
a solução de problemas sociais detectados 
para responder as demandas e prestar uma 
assistência de qualidade ao usuário, bem como 
garantir os direitos dos utentes.

49 casos novos, sendo 39 oncológicos, 
7 hematológicos, 2 em investigação, 1 sem 
confirmação da doença e 19 óbitos; média 
de 628 atendimentos sociais/mês; 12 
reuniões para entrega de cestas básicas; 
617 visitas domiciliares; produção de 13 
artigos; e concessão de 65 entrevistas em 
rádios e TVs parceiras.

RESULTADOS OBTIDOS

SERVIÇO
SOCIAL

OBJETIVO
As atividades estão voltadas para o 

atendimento a crianças, adolescentes e 
familiares, oferecendo suporte terapêutico 
durante todo o tratamento. As intervenções 
psicológicas realizadas possibilitam 
aos pacientes e familiares uma melhor 
compreensão da situação vivida, além de 
promover, por intermédio de informações e 
suporte psicológico, o reequilíbrio funcional 
da estrutura familiar, oferecendo ao paciente 
um espaço que possibilite a livre expressão 
de seus sentimentos e conflitos.

Psicologia

RESULTADOS

1.849 procedimentos psicológi-
cos; 102 encontros em grupo, com 
a extensão de 677 atendimentos 
realizados; produção de 09 artigos; 
e concessão de 47 entrevistas em 
rádios e TVs parceiras.
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1.660 atendimentos 
odontológicos em crianças e 
adolescentes; 200 atendimentos 
odontológicos em acompanhantes; 
2.990 procedimentos realizados; 499 
aplicações de laserterapia; e 115 
aplicações ambulatoriais; produção 
de 20 artigos; e concessão de 70 
entrevistas em rádios e TVs parceiras.

RESULTADOS OBTIDOS 1.660
no  crianças

e adolescentes 
atendidas

20 ARTIGOS PRODUZIDOS

14 ENTREVISTAS EM RÃDIOS
PARCEIRAS

200 no de acompanhantes
atendidos

2.990

499

115

procedimentos realizados 

no público  atendido

aplicações de 
laserterapia

aplicações 
ambulatoriais

objetivo
Trabalha com atenção curativa e preventiva, 

além de ações educativas, em pacientes e 
acompanhantes. O atendimento acontece na 
Instituição e também na enfermaria de oncologia 
pediátrica da Liga Norte Riograndense Contra o 
Câncer, hospital de referência no estado, onde o 
atendimento ocorre no leito com orientações sobre 
escovação, aplicação tópica de flúor e de laser 
de baixa intensidade (laserterapia), auxiliando na 
prevenção de efeitos colaterais da quimioterapia e 
radioterapia na mucosa oral do paciente (mucosites). 
O objetivo é melhorar as condições de saúde bucal 
durante todo o tratamento ao paciente e ainda as 
famílias dos pacientes assistidos.

Odontologia

objetivo
Faz-se necessário para atender a demanda dos 

pacientes em tratamento oncológico e hematológico, 
promovendo o suporte de medicação adjuvante ao 
tratamento, diante do difícil acesso dos usuários a 
essas medicações na rede básica de saúde. Em suma, 
a Instituição implementou o espaço, que realiza a 
dispensação da referida medicação, orientando quanto à 
forma correta de administrá-la.

Dispensário de 
Medicamentos

885 11 59
atendimentos artigos entrevistas

concedidas
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OBJETIVO
É responsável pelo atendimento clínico dietético das 

crianças e adolescentes em tratamento onco-hematológico, 
realizando a evolução nutricional sistemática dos pacientes. 
O setor é uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e, 
como tal, desempenha, além de atendimentos clínicos, todas 
as funções relacionadas à alimentação e nutrição, objetivando 
satisfazer os comensais com o serviço oferecido. Ações de 
caráter educativo relacionadas a reeducação alimentar e 
supervisão de estágio curricular também são atividades 
desenvolvidas pelo setor.

2.667 cestas básicas 
distribuídas; 34.092 refeições 
fornecidas; 42 atendimentos 
clínicos; 178 refeições fornecidas 
no evento do almoço mensal aos 
parceiros; produção de 05 artigos; 
e concessão de 16 entrevistas em 
rádios e TVs parceiras.

RESULTADOS OBTIDOS

2.667 34.092
cestas básicas

distribuídas
refeições

oferecidas

NUTRIÇÃO
objetivo
Incumbido de fazer o acompanhamento 

escolar enquanto o paciente está em tratamento 
ou temporariamente afastado da escola por motivo 
de doença. Nele, acontecem o acompanhamento 
pedagógico, atividades de recreação, passeio 
terapia, feira da cultura, hora do conto, elaboração 
de jornal informativo interno e curso de desenho. 
As atividades também são extensivas ao hospital, 
atendendo os pacientes no leito.

3.923 atendimentos a crianças e 
adolescentes; 40 atendimentos individualizados: 
produção de 08 artigos; e concessão de 16 
entrevistas em rádios e TVs parceiras

RESULTADOS OBTIDOS

Classe Domiciliar 
e Hospitalar
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objetivo
Além de ser uma ferramenta de apoio para 

o processo de aprendizagem, qualifica e propicia 
a inclusão digital do público assistido (crianças, 
adolescentes e acompanhantes) na Instituição. O 
setor é um espaço interativo, onde são realizadas 
pesquisas, trabalhos e atividades recreativas com 
jogos online, afora qualificação para o mercado 
de trabalho. São usados softwares que ajudam a 
disseminar a curiosidade nos pacientes. Oferece, 
ainda, suporte aos demais setores da Instituição 
com a manutenção das máquinas.

185 atendimentos; produção 
de 06 artigos; e concessão de 
33 entrevistas em rádios e TVs 
parceiras.

RESULTADOS OBTIDOS

185 42
ATENDIMENTOS

CRIANÇAS/ADOLESCENTES
ATENDIDAS

informática
objetivo
Elaborar estratégias e propostas para a independência 

e autonomia das crianças e adolescentes, que, por 
motivos ligados ao adoecimento, estão vivendo situações 
de limitação em suas vidas. O objetivo da atuação 
do setor é, principalmente, voltado para autonomia e 
independência do público-alvo da Instituição, por meio de 
um olhar globalizado, o qual vai interferir de acordo com 
as necessidades de cada um dos pacientes atendidos em 
seus aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais.

454 atendimentos; 586 auriculoterapia 
em pacientes e acompanhantes; 73 
intervenções; produção de 11 artigos; e 
concessão de 65 entrevistas em rádios e TVs 
parceiras.

RESULTADOS OBTIDOS

Terapia 
Ocupacional
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objetivo
Tem a perspectiva de reinserção social das 

famílias que estão passando pelo tratamento 
oncológico ou hematológico, visando gerar nova 
fonte de renda para elas. Em 2018, o espaço 
foi ampliado, transformando-se na Casa dos 
Ofícios, a qual abrande as diversas atividades 
propostas para os acompanhantes. Por intermédio 
dos cursos oferecidos, os participantes têm a 
garantia de conquistar a qualificação aprendendo 
diversas técnicas de arte, artesanato, costura, 
estética, além do incentivo oferecido à produção e 
comercialização dos produtos confeccionados.

233 12 20
atendimentos artigos entrevistas

concedidas

Casa dos Ofícios
NO ORÇAMENTO ANUAL, 
AS FONTES DE RECURSO 
DA INSTITUIÇÃO 
REPRESENTAM:

13,46%

1,25%

85,29%

Doação
Pessoa
Física
Governo

Empresas e
Outros

FONTE De 
RECURSOS

ONDE É APLICADO O RECURSO 
O recurso arrecadado é aplicado 

único e exclusivamente para atender 
as necessidades dos pacientes e 
acompanhantes da organização.

Dentre os serviços disponibilizados 
pela Casa Durval Paiva, tem-se a 
hospedagem, alimentação, mediação 
do atendimento médico hospitalar, 
encaminhamentos e transporte 
para exames, consultas. Além de 
promove o bem estar dos usuários 
com o apoio multiprofissional 
(psicológico, assistência social, 
nutricional, fisioterápico, odontológico, 
farmacêutico, pedagógico, arte 
terapêutico e terapêutico ocupacional).
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PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

AGRADECIMENTO 
AOS PARCEIROS

Muito obrigado por acreditar no trabalho desenvolvido 
pela Casa Durval Paiva. Seu apoio e colaboração são de 
grande importância para continuarmos a oferecer a melhor 
estrutura para crianças e acompanhantes durante e após 
o tratamento. São pessoas como você e empresas como 
a sua que tornam o nosso trabalho possível e cada vez 
mais imprescindível no resgate da cidadania, dignidade e 
qualidade de vida dos nossos pacientes!

Obrigado por fazer parte da Casa Durval Paiva!

Muitos foram os patrocinadores de 
projetos executados pela Casa Durval 
Paiva. No último ano, contamos com o 
apoio de:

FI
N
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N
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O

RE
S

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE INSITUIÇÕES
DE APOIO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE  COM CÂNCER



colabore com nossas ações


