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AMIGOS DA
BOA CAUSA
QUEM SOMOS
Programa que reúne os projetos
sociais
da
Santa
Casa
de
Misericórdia de Porto Alegre e as
pessoas e empresas que apoiam a
instituição. Uma grande corrente do
bem onde cada elo é muito
importante na melhoria da saúde de
milhares de crianças, gestantes,
adultos e idosos, além de levar
cultura à comunidade.
Neste documento estão disponíveis
os apoios realizados e os resultados
das ações de projetos desde
30/08/2017 até 30/09/2021.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Prêmio
Melhores
ONGs

recebeu, pelo terceiro ano, o prêmio de 100
melhores ONG´s do país, oferecido pela O
Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e
pelo

Ambev

VOA,

com

apoio

de

pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), do Instituto Humanize, da Fundação
Toyota do Brasil e do Canal Futura que
reconhece as entidades pelo padrão de gestão
e transparência.

CAUSA

IDOSO
Nossos projetos relacionados a causa do Idoso
são cadastrados em Lei de Incentivo Fiscal que
permitem abatimento no Imposto de Renda para
empresas que realizam declaração pelo modelo
completo e beneficiam os 06 hospitais do
complexo (Hospital Santa Clara, Hospital Santa
Rita, Hospital Dom Vicente Scherer, Hospital São
Francisco e Pavilhão Pereira Filho).

PROJETO FINALIZADO

Período de captação – De 30/08/2017 até 30/08/2019
Valor total arrecadado - R$ 2.752.031,96

Este projeto estabeleceu uma rede integral de atenção ao idoso
envolvendo ações de prevenção e promoção da saúde, formação
continuada aos profissionais da assistência e fortalecimento do
diagnóstico e terapêuticas estabelecidos.

Impacto das ações realizadas pelo projeto
Com este projeto, foi possível adquirir
tecnologias indispensáveis para o
tratamento de comorbidades em
pacientes acima de 60 anos nos
Blocos Cirúrgicos e Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).

Folder Informativo
Este material está sendo encaminhado no
seu kit de prestação de contas.

Essas tecnologias auxiliam na assistência prestada ao paciente
idoso, sendo possível ofertar tratamento mais adequado com vistas a
plena recuperação do paciente.
Além disso, foi possível confeccionar materiais informativos (folder)
contendo orientações para a promoção do envelhecimento ativo e
saudável.

O que foi adquirido
Item

Quantidade

Erigo - Prancha ortostática

1

Microscópio com epifluorescência

1

Monitor Multiparâmetros

2

Eletrocardiógrafo

1

Cardioversor com marcapasso

4

Fibronasolaringoscópio

1

Fibrobroncoscópio

1

Bomba de seringa

2

Analisador de bomba de infusão

1

Analisador de eletrocautério

1

Garrote Pneumático

2

Equipamento no monitorização de pressão arterial

2

Cama elétrica

27

Maca de transporte

3

Ventilador pulmonar

2

Sistema de anestesia com monitoração

5

Torre de Vídeo

2

Cadeira Cicloergometro

2

Manovacuômetro

4

Dinamômetro

6

O SEU APOIO FOI MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

Doações realizadas até 30/08/2019.

PROJETO FINALIZADO

Período de captação – De 05/07/2018 até 05/07/2020
Valor total captado - R$ 2.997.527,03

Este é um projeto que garantiu apoio e atenção à saúde do idoso,
através do desenvolvimento de ações destinadas ao atendimento
assistencial e tecnológico para a melhoria dos Blocos Cirúrgicos e UTIs.

Impacto das ações realizadas pelo projeto
Uma das áreas beneficiadas por este
projeto foi o serviço de Fisioterapia
da Instituição. Com os apoios
realizados, foi possível adquirir o
mais moderno equipamento da
América Latina voltado para a
reabilitação robótica de pacientes
internados em estado crítico.

Denominado Mobitronic, o equipamento está sendo utilizado para
acelerar o processo de recuperação de pacientes pós-Covid, póstraumatismo

e

pós-cirúrgicos,

que

apresentem

sequelas

neuromusculares, como fraqueza muscular ou perda do controle
motor.

O que foi adquirido
Item

Quantidade

Agitador de plaquetas

1

Maca de transporte

6

Cama elétrica

6

Foco cirúrgico

5

Monitor Multiparâmetros

2

Seladora de Papel

3

Ultrassom

7

Mobtronics

1

Esteira ergométrica

2

Cicloergometro

1

ECG

2

Torre de Vídeo

1

Toten

12

Televisor para Toten

12

Ultrassom portátil

1

Monitores de bloqueio neuromuscular

4

Estimuladores de nervos periféricos

2

Endoscópios rígidos

2

O SEU APOIO FOI MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Divulgação da marca da sua empresa nos folders que
estão sendo distribuídos na Santa Casa.
Folder Dicas para pessoas idosas

Este material está sendo encaminhado no seu kit de prestação de contas.

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS

Folder Orientações para familiares e cuidadores de idosos

Este material está sendo encaminhado no seu kit de prestação de contas.

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Registro de apoio no Relatório Anual da Santa
Casa, em 2018, 2019 e 2020. Escaneie o QRCode
com seu celular e acesse os materiais completos.

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Registro de apoio no site Amigos da Boa Causa
https://amigos.santacasa.org.br/parceiros

PROJETO EM ANDAMENTO

Período de captação – De 08/12/2020 até 08/12/2022.
Valor captado até junho/2021 - R$ 3.665.517,86

Este projeto visa proporcionar cuidado especial à saúde e bemestar do idoso levando-se em conta seus aspectos físicos e
emocionais.

O presente projeto está aguardando liberação do recurso por parte do
Fundo do Idoso para iniciar as aquisições.

O que está previso para ser adquirido

Item

Quantidade

Eletrocardiógrafo

2

Cama Elétrica

24

VídeoDuodenoscópio

1

Polissonografo

1

Cardioversor

1

Vídeo Laringoscópio

2

Tomógrafo Óptico

1

Cadeira de rodas

10

Maca

4

Mesa cirúrgica

1

Colposcópio

2

Nasofibrobroncoscópio

1

Fotóforo

2

Dispensário
Monitor multiparâmetros

2
5

Eco cardio portátil

1

Perfurador para cirurgia de mão

1

Carro de medicação

11

Suporte de soro

13

Monitor de sinais vitais

10

Oxímetro

3

Materiais para ações em beira de leito
Treinamento para a assistência - enfermagem

785
-

O SEU APOIO ESTÁ SENDO MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

CAUSA

CRIANÇA
Nossos projetos relacionados a causa da Criança
são cadastrados em Lei de Incentivo Fiscal, que
permitem abatimento no Imposto de Renda para
empresas que realizam declaração pelo modelo
completo, e beneficiam o Hospital da Criança
Santo Antônio e a Maternidade Mário Totta.

PROJETO FINALIZADO

Período de captação – De 28/03/2018 até 30/06/2020.
Valor total captado - R$ 3.138.203,40.

O objetivo deste projeto foi desenvolver ações que envolvessem desde a
garantia da qualidade do atendimento assistencial tecnológico,
preservando o direito a saúde e a vida, até a melhora das práticas do
método mãe canguru e aleitamento materno.

Impacto das ações realizadas pelo projeto
Recentemente, a Maternidade Mario
Totta (MMT) passou por uma reforma
estrutural importante para melhorar
os espaços internos. Com o recurso
advindo deste projeto, foi possível
adquirir tecnologias imprescindíveis
para a assistência do binômio mãebebê atendidos na MMT.

Além das tecnologias, foram adquiridos novos mobiliários, poltronas e
itens para a humanização do novo espaço, impactando positivamente
no atendimento prestado.

O que foi adquirido
Item

Quantidade

Foco cirúrgico portátil

1

Monitor multiparâmetros

6

Bomba de seringa

13

Bomba de infusão

17

Maca de transporte

2

Cama

34

Cardiotocógrafo

7

Eletrocardiógrafo

1

Incubadora de transporte

4

Radiômetro

2

Monitor de recém nascido

10

Ventilador neonatal

11

Oxímetro

4

Vídeolaringoscópio

1

Balança recém nascido

14

Detector fetal de mesa

5

Fototerapia LED

17

Berço comum

30

Item

Quantidade

Cadeira de rodas

3

Carro de emergência

4

Televisores com suporte

26

Micro-ondas

4

Purificador de água

8

Frigobar

25

Mesa para instrumentação

13

Blender Fanem

4

Ultrassom 4D

1

Estufa para aquecimento de soro

2

Cadeira ginecológica

2

Câmara refrigeradora científica

1

Termohigrometro

1

Material de divulgação

1000

Mobiliários

-

Equipamentos de TI

-

O SEU APOIO FOI MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Divulgação da marca da sua empresa nos folders
distribuídos na Santa Casa
Folder Programa de Fortalecimento das Práticas de Humanização na
Maternidade Mário Totta

Este material está sendo encaminhado no seu kit de prestação de contas.

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Registro de apoio no Relatório Anual da Santa
Casa, em 2018, 2019 e 2020. Escaneie o QRCode
com seu celular e acesse os materiais completos.

CONTRAPARTIDAS REALIZADAS
Registro de apoio no site Amigos da Boa Causa
https://amigos.santacasa.org.br/parceiros

PROJETO EM ANDAMENTO

Período de captação – De 06/01/2020 até 30/06/2022
Valor total captado - R$ 1.492.796,30

O objetivo deste projeto é proporcionar atendimento especializado aos
pacientes pediátricos com patologias de alta complexidade, garantindo
tratamentos seguros e eficazes e promovendo ações que amenizem os
efeitos adversos da doença para o melhor desenvolvimento da criança e
do adolescente.

Impacto das ações realizadas pelo projeto
Com este projeto está sendo possível proporcionar atendimentos de
ponta, oportunizando diagnósticos e tratamentos mais efetivos, além de
humanizar o ambiente hospitalar de forma a deixá-lo mais confortável
para os pequenos pacientes.

O que foi adquirido em 2020

Item

Quantidade

Poltrona

17

Carrinho de medicação

16

Estativa

1

O que está previsto para ser adquirido
Item

Quantidade

Carrinho de medicação

14

Bomba de seringa

15

Microcomputador com monitor e suporte

5

Televisores com suporte

16

Eletroencéfalo Digital

1

Sistema de Vídeo EEG completo

1

BERA - audiômetro

1

Transdutor para ecografo dedicado

2

Oximetro

5

O SEU APOIO ESTÁ SENDO MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

PROJETO EM ANDAMENTO

Período de captação – De 04/11/2020 até 31/12/2022
Valor total captado - R$ 545.389,81

O objetivo deste projeto é qualificar assistência prestada ao binômio mãe
e bebê recém-nascido na Maternidade Mario Totta, contemplando ações
humanitárias, prevenção e cuidados com a prematuridade e aquisições
tecnológicas.

Impacto das ações realizadas pelo projeto
Com este projeto está sendo possível proporcionar à área
materno infantil, a renovação e ampliação de equipamentos de
ponta que permitem o pleno atendimento do binômio mãe e bebê
recém nascido, bem como o reforço de ações de humanização.

O que está previsto para ser adquirido

Item

Quantidade

Banqueta

5

Bilirrubinometro transcutaneo

3

Bomba de infusão

3

Cadeira alta para computador

6

Cadeira de rodas

2

Cadeira de escritório

5

Detector fetal

5

Incubadora híbrida

1

Monitor fetal

5

Monitor multiparametros com cardioversor

2

Oxímetro de mesa

1

Suporte hamper

6

O SEU APOIO ESTÁ SENDO MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

CAUSA

CULTURA
A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
possui dentro de seu complexo hospitalar o
Centro Histórico-Cultural Santa Casa que
proporciona conhecimento e democratização de
acesso à cultura e a diferentes manifestações
culturais.
Este projeto está cadastrado em Lei de Incentivo
Fiscal que permite abatimento no Imposto de
Renda para empresas que realizam declaração
pelo modelo completo.

PROJETO FINALIZADO

Período de captação – De 01/01/2020 até 31/12/2020
Valor total captado - R$ 418.741,18

O Plano Anual CHC Santa Casa tem por objetivo viabilizar manutenção
do espaço e a continuidade das atividades culturais que serão
desenvolvidas durante o ano de 2020. Para tanto, o escopo do projeto
contempla iniciativas culturais e socioculturais distintas, que buscam
aproximar o público do CHC Santa Casa, além de estreitar as relações
com a comunidade e agentes de cultura.

O que foi realizado em 2020
JAN / FEV - Porto Verão Alegre
O CHC fez sua sexta participação no festival Porto Verão Alegre, no mesmo
formato de parceria/locação o festival ocupou o CHC por 35 diárias, onde
recebemos 3.280 aplausos.
MAR - Exposição Trajetórias Femininas na Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre
Espaço onde se reuniu documentos históricos que destacaram a passagem de
Luciana de Abreu, Irmã Régis e outras mulheres pela Instituição seja como
funcionárias ou como pacientes.
MAI - Peça "Alice no País das Maravilhas"
Disponibilizada no Canal do Youtube do CHC.
JUL - Música "Calote contando história"
Disponibilizado no Canal do Youtube do CHC.
AGO - Live "Patrimônio humano em tempos de pandemia"
OUT - Live Jardim das Letras com atração musical Renato Borghetti;
Atração "A cidade das chupetas" de Mauren Veras, da Much Editora (10 vídeos 446 visualizações).
DEZ - Teatro: O olhar de Clarice (o primeiro espetáculo ao vivo
disponibilizado no canal do Youtube do CHC);
Especial "Um encontro com grandes talentos" (Cassandra Calabouços,
Debora Finocchiaro, Deborah Rosa, Luciano Leães, Roda Viva, PQ casamos,
Andrea Cavalheiro, Brenda Artigos, Carmen e os Violões, Só amor, Som da
Madeira e Zé Vitor Castiel.

1.531 inscritos
20.100 visualições
3.950 horas de reprodução
164 dias de programação

7.822 seguidores
524 novos seguidores

22.558 seguidores
70 novas curtidas

O SEU APOIO FOI MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

CAUSA

ONCOLOGIA
A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre,
junto à Universidade Federal de Ciências da
Saúde (UFCSPA), desenvolveu um projeto de
Pesquisa aprovado no Programa Nacional de
Apoio à atenção Oncológica (Pronon), o qual
recebeu doações de parte do Imposto de Renda
das Empresas Parceiras. Este é um projeto de
pesquisa focado em inovação na área de
biotecnologia da saúde que trará grandes
benefícios a área oncológica aqui no Rio Grande
do Sul.

PROJETO EM ANDAMENTO

Prazo para captação – Encerrado
Valor total captado: R$ 5.464.213,53

Este é um projeto de pesquisa focado em inovação na área de
biotecnologia da saúde que pretende desenvolver para o SUS uma forma
de tratamento oncológico, produzindo alternativas nacionais para os
anticorpos monoclonais, bem como os testes de precisão necessários
para a otimização de seu uso.

O presente projeto está aguardando liberação do recurso por parte do
PRONON para iniciar as aquisições.

O SEU APOIO ESTÁ SENDO MUITO
IMPORTANTE PARA NÓS!

NOSSA

GRATIDÃO
O seu apoio, de extrema valia, só confirma o alto
grau de responsabilidade social desta empresa
que tem se mostrado uma parceira incansável na
busca da qualificação e humanização das
relações estabelecidas com a comunidade. Muito
nos enaltece ser, em vários momentos, a
Instituição depositária da credibilidade de vocês.
E, desta forma, esperamos poder sempre
renovar esse apoio.
Mais uma vez agradecemos a confiança em
nosso trabalho e aproveitamos para renovar
nossos votos de apreço e considerável estima.
Acesse, através do link abaixo, um vídeo que
preparamos
especialmente
para
você:
https://amigos.santacasa.org.br/pagina/sobre-oamigos-da-boa-causa

Projetos de Captação de Recursos
www.santacasa.org.br/amigos
projetos@santacasa.org.br
(51) 3213-7300

