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“Gerar o bem no cuidado e na 
transformação das pessoas em prol da 

inclusão social, assegurando assistência 
de qualidade à pessoa com deficiência.”

Missão
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INSTITUCIONAL 

Luzia Margareth Pummer Carvalho 
Presidente do Conselho Diretor em 
entrevista para o Jornal SP1, da Rede Globo.

Palavra do 
Conselho Diretor

Oano de 2020, como uma avalanche colossal, 
veio para deixar o mundo perplexo. Forças se 
movimentaram tanto no plano espiritual como 

no material. As entidades fi lantrópicas que dependem 
da estabilidade econômica da sociedade como um todo 
sentiram-se, órfãs. Foi necessário todo empenho e 
criatividade para vencer não só tempos adversos, como 
ao “vírus” destruidor.

Sentindo a necessidade de mudanças interiores 
toda a Diretoria e Conselho Deliberativo sentiram-se 
mobilizados em defesa da Instituição. Não poderíamos 
esquecer o engajamento de colaboradores, voluntários, 
doadores e até do Poder Constituído a fi m de que 
pudéssemos sustentar a “Casa” com a dedicação de 
sempre.

E unidos, vencemos o ano, protegemos nossos 
pacientes, e embora tudo não tenha ainda voltado 
ao antigo “normal”, amparados por Deus, estamos 
navegando em águas mais calmas.

Por isso, esta é a hora de agradecimentos. A todos 
que colaboraram, à Doutrina Espirita que nos dá 
sustentação e mais do que nunca a Deus Nosso Pai 

Misericordioso que está conosco todo o tempo.

A Diretoria. 
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ÁREA MÉDICAÁREA MÉDICA

Reconhecimento pelo 
atendimento especializado 
às pessoas com deficiências

Saiba como o atendimente 
médico melhorou a vida da 

paciente Meire.
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ÁREA MÉDICA

INTERNAÇÕES ÓBITOS DESINTERNAÇÃO TOTAL/MÊS

Janeiro 01 00 00 552

Fevereiro 00 01 00 551

Março 02 00 00 553

Abril 00 04 00 549

Maio 00 02 00 547

Junho 00 02 00 545

Julho 00 03 00 542

Agosto 01 03 00 540

Setembro 02 00 00 542

Outubro 01 01 00 542

Novembro 00 00 00 542

Dezembro 00 00 00 542

TOTAL 07 16 00 -

MOVIMENTAÇÃO POPULACIONAL

FAIXA ETÁRIA

0
14
42
83
211
192

0%

8%

39%

3%

15%

35%

DE 11 A 20 ANOS 

DE 21 A 30 ANOS 

DE 31 A 40 ANOS 

DE 41 A 50 ANOS 

MAIS DE 50 ANOS

MENOS DE 11 ANOS Pacientes

Pacientes

Pacientes

Pacientes

Pacientes

Pacientes

Estatísticas 
Clínicas

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 2020 com 551 pacientes.

PRODUÇÃO DAS INTERNAÇÕES PELO SUS 

PACIENTE/CONVÊNIO 
SUS

PRODUÇÃO APROVADA/ 
CONVÊNIO SUS

PACIENTE/DIA ATENDIMENTO
GRATUITO

Janeiro 600 554 17.025 1

Fevereiro 600 555 15.939 1

Março 600 552 17.101 1

Abril 600 551 16.495 1

Maio 600 548 16.930 1

Junho 600 545 16.350 1

Julho 600 544 16.833 1

Agosto 600 542 16.731 1

Setembro 600 540 16.184 1

Outubro 600 542 16.791 1

Novembro 600 541 16.230 1

Dezembro 600 541 16.771 1
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ÁREA MÉDICA

POR GÊNERO

45%
Homens
55%

Mulheres

Variação
Normal de 

Inteligência

Grave

Profunda

Moderada103
Pacientes

50%

19%

27%

272 Pacientes

144 Pacientes

1% 5 Pacientes

18 Pacientes3% Leve

TIPO DE DEFICIÊNCIAS

48%

52%

POR LOCOMOÇÃO

Não
Deambulam

Deambulam
280

 262

TEMPO DE INTERNAÇÃO

15%

6%

15%

6%

37%

21%

de 11 a 20 anos 
33 pacientes

De 21 a 30 anos 
35 pacientes

De 31 a 40 anos 
199 pacientes

De 41 a 50 anos 
79 pacientes

Mais de 50 anos
113 pacientes

Até 10 anos
83 pacientes 

Pacientes Angelita, 
Elder (de camiseta 
amarela) e Wladmir.  
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ÁREA MÉDICA

Clínica Médica

Com uma estrutura adequada e em 
constante aperfeiçoamento tratamos as 
pessoas com deficiência intelectual em 

seus vários aspectos. A atenção está voltada 
principalmente à prevenção de morbidades 
físicas, intelectuais e emocionais, Para isso, 
avalia-se o paciente como um todo, busca-se 
restabelecer o equilíbrio energético e estimular 
suas potencialidades.

Conta com uma equipe de médicos, enfermeiros, 
auxiliares e cuidadores, que promovem saúde 
no aspecto clínico, interagindo com as atividades 
interdisciplinares. Oferece atendimento médico-
hospitalar nas especialidades cardiologia, 
cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, 
endocrinologia, fisiatria, ginecologia, infectologia, 
homeopatia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, 
psiquiatria e odontologia. Paralelamente ao 
atendimento médico, oferece atendimento de 
reabilitação, a fim de gerar melhoria contínua do 
bem estar e qualidade de vida dos pacientes.

A Área Clínica iniciou o ano de 2020 com 

Ainda nos primeiros meses de 2020, optou-se 
por não permitir a saída dos pacientes e as 
visitações, inclusive dos voluntários, na tentativa 
de impedir a entrada do vírus. Apesar dos 
esforços dos profissionais, em 14 de abril foi 
confirmado o primeiro caso de COVID positivo 
na ULP, com a preocupação evidente diante 
de estatísticas que mostravam que Instituições 
de Longa Permanência eram gravemente 
acometidas e com mais de 50% de óbitos.

Protocolos voltados ao diagnóstico e à 
assistência foram estabelecidos, com elaboração 
de escore de avaliação para acionamento do 
“Código COVID”. Medidas de higiene foram 
intensificadas, fluxos foram alterados, as 
refeições dos pacientes e dos colaboradores 
passaram a ser servidas nos quartos das 
unidades e as terapias foram suspensas.

O isolamento realizado em uma das Unidades 
– quatro, no total – chegou a abranger 149 
pacientes com suspeita ou confirmação da 
doença, enquanto foram utilizados quase 
todos os ventiladores que, devido à demanda 
generalizada, estavam em falta no mercado. 

A Área Clínica registrou 324 casos 
positivos, dos quais 18 foram graves 
e houve a necessidade de suporte 
ventilatório. No total, foram 7 óbitos 
por COVID-19, índice inferior à 
média geral da população.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO INDICADORESreuniões diárias, na expectativa de intensificar 
as terapias multiprofissionais, sempre com o 
olhar na socialização. Porém, em 12 de março, 
a pandemia de Sars-CoV-2 – conhecida também 
como novo Coronavírus (COVID-19) – foi decre-
tada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde então, iniciou-se um novo desafio, pois 
pouco se sabia sobre a doença e seu tratamento. 
Além disso, foi preciso adequar hábitos e 
comportamentos de acordo com os protocolos 
instituídos pela OMS. 

Os profissionais de saúde da Unidade de Longa 
Permanência (ULP) têm turnos específicos e 
muitos deles também trabalham em outros locais 
além da Instituição. E tanto a ULP quanto o 
Ambulatório de Deficiências cuidam de pacientes 
que, em sua maioria, possuem comorbidades 
diversas e fatores de risco associados a 
infecções respiratórias. Além disso, por causa da 
deficiência intelectual, as dificuldades aumentam 
no momento de realizar o distanciamento social 
e utilizar máscaras. 

ventilação mecânica
Utilizaram18

Pacientes positivos 
324

7 Óbitos

Equipe clinica e áreas de 
apoio aplicando vacinas 
contra a Covid-19.
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ÁREA MÉDICA

Clínica Médica 12.762

Cardiologia 144

Cirurgia Geral 19

Consultas de Cirurgia Geral 774

Consultas de Especialidades (fora da Instituição) 120

Dermatologia 117

Endocrinologia 45

Exames laboratoriais/especiais 21.912

Fisiatria 394

Ginecologia 352

Homeopatia 18

Infectologia 101

Médico / Voluntário 489

Neurologia 1.664

Oftalmologia 239

Ortopedia 53

Psiquiatria 395

Odontologia (consultas e procedimentos) 4.517

TOTAL 44.115

CONSULTAS POR
ESPECIALIDADES MÉDICAS

44mil
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS POR ANO

Wellington Lima no dia 11 de fevereiro, quando completou 33 
anos, recebeu sua cadeira motorizada.
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ÁREA MÉDICA

Oquadro de profi ssionais é composto por enfermeiros, 
técnicos, auxiliares e cuidadores que diariamente 
realizam assistência com conhecimentos técnicos e 

atendimento humanizado.

São executados desde procedimentos básicos, como 
cuidados com higiene, alimentação, vestuário e conforto, 
considerados de baixo grau de complexidade, até mesmo 
preparar a medicação, calcular a dosagem, cuidados 
com lesões e auxílio em procedimentos como intubação, 
aspiração e monitoramento cardíaco, por exemplo.

Enfermagem

4.6
milhões
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS
(TOTAL POR ANO)

Cuidados de Higiene 836.768

Cuidados de Dieta Oral e Enteral 1.198.068

Ostomias (traqueostomias, gastrostomias, 
cistostomias e colostomias) 8.502

Curativos 2.720

Dispensação de Medicamentos 2.579.549

Atendimentos a Intercorrências 259

TOTAL 4.625.866

CONSULTAS POR
ESPECIALIDADES MÉDICAS
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ÁREA MÉDICA

realização de busca ativa por casos 
assintomáticos de COVID-19, através de 
coleta de exames;

Em 2020, tão logo foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, o Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) / Casas André Luiz, colocou em prática algumas ações de 
enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19). Entre elas, destacam-se: 

na primeira quinzena de março, foram 
canceladas as visitas aos pacientes e a 
entrada dos voluntários na Unidade de 
Longa Permanência (ULP);

suspensão de saídas externas dos 
pacientes para lazer e consultas/exames 
de rotina;

suspensão de preces e cursos, nas 
Unidades Doutrinárias;

defi nição do Fluxo de Atendimento ao 
colaborador, com sintomas respiratórios 
na Saúde Ocupacional;

ação educativa com profi ssionais da 
Enfermagem a fi m de estimular o uso
recorrente de álcool gel;

instalação de mais dispensadores de 
álcool gel, nos quartos das Unidades e 
em pontos estratégicos da Instituição;

suspensão de estágios da Enfermagem;

treinamento realizado pelo SCIH e 
Educação Continuada sobre etiqueta 
respiratória e higienização das mãos;

busca ativa diária pelo SCIH de eventos 
de febre ou outros sintomas;

medidas de distanciamento social a partir 
da demarcação dos bancos no refeitório 
e demais áreas de convivência, além 
do fechamento do bazar interno para os 
colaboradores;

dispensação de refeições oferecidas 
em utensílios descartáveis, incluindo as 
marmitas dos colaboradores 
dos isolamentos;

adequação do quadro de pessoal, com 
a contratação de mais auxiliares de 
Enfermagem a fi m de suprir a demanda 
de atestados médicos e garantir a 
assistência.

padronização dos tipos de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) para 
utilização e

treinamento pela Educação Continuada 
da equipe que responsável pela Unidade 
de Isolamento, para o procedimento e 
sequência correta de colocação e retirada 
dos EPIs;

suspensão das atividades coletivas com a 
equipe multidisciplinar da Reabilitação: 
Educação Física, Psicologia, Terapia 
Ocupacional, entre outras; 

estabelecimento de coorte dos pacientes 
suspeitos e ou confi rmados [em 
Estatística, coorte é um conjunto de 
pessoas que tem em comum um evento 
que se deu no mesmo período];

realização de coleta de exames 
diagnósticos para todos os casos 
suspeitos, de acordo com protocolo 
institucional;

Enfermagem

Paciente Kátia Andrião, 48 
anos, em atendimento na 
oficina de adequação postural.
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ÁREA MÉDICA

Ensino e 
Pesquisa

Os  critérios epidemiológicos nacionais estabeleceram que os casos de SARS-CoV-2 deveriam 
se enquadrar como IRAS, que se tratam de infecções adquiridas a partir de procedimentos 
necessários à monitorização e ao tratamento de pacientes em ambiente hospitalar.

• foram tomadas todas as 
medidas de precaução para 
evitar a disseminação do vírus 
dentro da Instituição. Desta 
forma, o ano de 2020 registrou 
324 casos confirmados, sendo 
1/3 assintomáticos.

INDICADORES

DISTRIBUIÇÃO EM NÚMEROS ABSOLUTOS DAS IRAS 2020

• No dia 16 de abril de 2020, 
foi identificado o primeiro 
caso do novo Coronavírus 
(COVID-19), na Unidade de 
Longa Permanência, a partir 
da realização de dois testes 
de Proteína C-reativa (PCR); 

• realizado teste rápido de 
Imunoglobulina G (IgG) e 
Imunoglobulina M (IgM) em 15 
pacientes que tiveram contato 
com o paciente E.A.S. e

MAR JUN SET DEZFEV MAI AGO NOVJAN ABR JUL OUT

66 37 30 78 65 42 75 56 30 3041169

O Departamento de Ensino 
e Pesquisa promove o 
desenvolvimento técnico-científico 

dos profissionais das Casas André Luiz 
e da comunidade, por meio de estágios 
e vínculos de ensino e pesquisa com 
escolas, faculdades e universidades, tendo 
como tema central a deficiência.

Principais resultados de 2020:

recebimento de mais 
de 500 estagiários 
de diferentes áreas e 
Instituições de Ensino 
(estágios cancelados 
no período de 16/03 a 
15/09/2020 devido à 
pandemia de COVID-19);

oficina de treinamento, 
com nove encontros. 
O objetivo foi refletir a 
respeito de questões 
como relação interpessoal, 
autoestima e trabalho 
em equipe, para 
colaboradores do Serviço 
de Nutrição e Dietética, 
Higienização e Hotelaria;

acompanhamento da 
elaboração e execução de 
pesquisas científicas.

500

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS)

Enfermagem

Arquitetura, sustentabilidade e 
humanização de um ambiente 
hospitalar: qualidade de vida ao 
deficiente físico e intelectual.

Tatiane Leandro da Silva

Oficina de cadeira de rodas: a
reabilitação de pessoas com deficiência.

Ana Clara Mattos

Carlos Schmitz Jr., Carolina 
Floriano, Maria Eduarda 
Cardoso e Nathalia Dancker
Isolamento social devido ao 
COVID-19: impactos em pacientes 
com deficiência intelectual na visão 
dos profissionais da Psicologia.

Sania Miyagui e 
Tais Constantino
Avaliação da morfologia funcional, 
função mastigatória, sinais e sintomas 
de bruxismo em crianças com 
Síndrome de Down. 

Andressa Veruska Robes
Formação continuada de profissionais 
da saúde: um estudo sobre dor e 
aplicação da escala DESS em pessoas 
com limitações verbais, cognitivas e 
neuromusculares. 
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ÁREA MÉDICA

2.4mil
TOTAL DE PROCEDIMENTOS POR ANO

Realização de procedimentos protéticos, como próteses diretas, com a intenção de 
reestabelecer função e estimular a autoestima do assistido, incentivando-o a adotar 
boas práticas de higiene bucal e inserindo-o no convívio social por meio do sorriso;

alinhamento com a Diretoria Clínica e a Gerência de Enfermagem para determinar 
que cada assistido fosse acompanhado de cuidador/auxiliar direto durante a consulta 
odontológica. Esta estratégia visa um tratamento mais exclusivo e um engajamento 
maior da equipe de apoio. O horário marcado e a participação dos cuidadores 
facilitaram muito a logística no atendimento e na melhora da saúde bucal dos assistidos. 

redução de custos com esterilização, a partir da organização de materiais e melhoria 
de logística e

I Encontro Científico Online de 
Odontologia para Pacientes com 

Necessidades Especiais
Em abril, a equipe se mobilizou e auxiliou em um 

congresso virtual internacional, cuja renda foi 100% 
revertida para Casas André Luiz.

Novas estratégias
A partir de junho, foi priorizado o atendimento no leito sem 

utilização de nenhum tipo de aerossol. Assim, passou-se 
a avaliar todos os assistidos e realizar raspagem manual 

diretamente nas unidades assistenciais. No período de 
16 de junho a 31 de agosto: Junho - 119 pacientes, Julho 

205 pacientes e Agosto 379 pacientes

Treinamento nas Unidades 1 e 2
Foram formados grupos de no máximo seis pessoas, 

para que as equipes de apoio pudessem participar de 
uma dinâmica e receber orientações sobre higiene bucal. 
O treinamento foi realizado em setembro e, em um mês, 

garantiu a adesão de 99 colaboradores.

Aárea começou 2020 seguindo as metas de 
atendimentos, relacionadas ao cronograma 
vinculado à classifi cação de higiene oral de 

cada assistido da Unidade de Longa Permanência 
(ULP), buscando sempre um atendimento 
humanizado e efetivo, no tratamento das doenças 
bucais. 

Em março, com a chegada da pandemia de Coronavírus 
(COVID-19), foi preciso criar um novo protocolo a fi m de priorizar 
somente os casos urgentes, sem utilização de aerossóis e com 
intervalos de 30 minutos entre uma consulta e outra.

A equipe sempre utilizou os 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) adequados, 
tais como máscara, avental 
descartável, sapato fechado de 
borracha, óculos de proteção 
e face shield, fato que gerou 
um certo alívio e permitiu que 
os profi ssionais focassem na 
segurança do assistido. Além 
disso, foi criado um novo documento 
com auxílio do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH), cancelando 
todos os atendimentos eletivos. 

Paciente em atendimento de higiene bucal

Odontologia

DESTAQUES
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Departamento 
de Reabilitação

O Departamento de Reabilitação é responsável 
pela reabilitação dos pacientes e conta com 
os setores de Fisioterapia Motora, Fisioterapia 

Cardiorrespiratória, Educação Física, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.

Os atendimentos são divididos em reabilitação clínica/
hospitalar e oficinas. O primeiro representa a maior 
parte dos atendimentos, assegurando a assistência ao 
paciente e contribuindo com a recuperação de diversos 
quadros de saúde, junto aos cuidados da Área Clínica 
e da Enfermagem. Reabilitar significa atingir o máximo 
da funcionalidade e independência de um indivíduo que 
apresentou déficits físicos, afetivos, cognitivos e sociais 
ocasionados por diversos fatores.

Já as oficinas representam os atendimentos que 
envolvem a reabilitação em um processo de inclusão 
social. As atividades oferecem espaços para arte, 
atividades laborativas, inclusão digital, horta, entre outros.

67mil
ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO

(TOTAL POR ANO)

Interconsulta Reabilitação 3.961

Psicologia 4.130

Educação Fisica 7.583

Fonoaudiologia 2.310

Fisioterapia Motora 3.312

Fisioterapia Cardiorespiratória 26.734

Terapia Ocupacional 2.282

TOTAL 50.312

REABILITAÇÃO

Contato telefônico 
(ativo / receptivo) 3.423

Saídas de pacientes (familiares, 
padrinhos e colaboradores) 124

Visitas (familiares e padrinhos) 2.403

Intercorrências 1.226

Email / Whatsapp 
(ativo / receptivo) 1.625

TOTAL 8.801

SERVIÇO SOCIAL

Aniversário do mês 264

Aprender a Brincar 609

Aprendizes da Alegria 1.157

Arte Livre 1.219

Eventos com voluntários 256

Festa Junina 61

Inclusão Digital 3.046

Jornal 42

Lanche especial 388

Noite de Luzes 497

Recreação 8.667

Semear 117

Atividades Extras 907

TOTAL 17.230

OFICINAS DE REABILITAÇÃO
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Principais medidas em combate a COVID-19

A psicologia é a área que promove a saúde mental 
e auxilia na ressignifi cação dos quadros de saúde, 
o que contribui para a melhora do paciente, assim 
como pensa o contexto social criando estratégias 
para inclusão das pessoas com defi ciência. 

A Inclusão Digital é uma ofi cina que tem por objetivo 
tornar mais acessível os meios digitais auxiliando no 
manuseio e ampliando o repertório comportamental. É 
uma sala que dispõe de computadores e tablets, onde 
são recebidos pacientes que querem utilizar a internet.

Para viabilizar o contato com os familiares, padrinhos 
e voluntários, foram abertas contas nas redes sociais, 
o que ajudou os pacientes 
com maior compreensão 
a se sentirem inclusos.

PSICOLOGIA E 
INCLUSÃO DIGITAL

ação de Humanização da Psicologia na unidade 1, aos fi nais de semana, 
atendimento aos colaboradores com seus temores sobre a COVID-19.

É importante destacar que, durante todo 
o período de pandemia, a Reabilitação 
continuou com suas atividades. Alguns 
atendimentos precisaram ser cancelados, 
mas os setores sempre contaram 
com profi ssionais disponíveis para 
atender emergências e intercorrências, 
até mesmo em períodos críticos de 

orientação da Psicologia a pacientes frequentadores da Inclusão Digital sobre 
diminuição do fl uxo de pacientes no local e uso do álcool em gel;

Cancelamento das atividades profi ssionalizantes 
(Habilitação de AIVD - Atividade Instrumental de Vida Diária) dos pacientes nos 
postos de trabalho internos e externos;

realização de treinamento rápido pela Coordenação da Reabilitação sobre 
prevenção da COVID- 19 e comunicados de ações para colaboradores da área.

conscientização a respeito da pandemia para os pacientes das unidades 
assistenciais (participantes do grupo “Nada Sobre Nós Sem Nós”), sendo que a 
Psicologia conversou com cada paciente individualmente;

isolamento. Além disso, os atendimentos 
individuais puderam acontecer 
normalmente, tomando as precauções de 
distanciamento. 

A Recreação também passou atender os 
pacientes de forma individual.

Equipamentos 
disponibilizados:

2
celulares

5
tablets

Departamento 
de Reabilitação

3mil
ATENDIMENTOS NA SALA DE INCLUSÃO 

(TOTAL POR ANO)
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Paciente Kátia Andrião, 48 
anos, em atendimento na 
oficina de adequação postural.

2.403 visita de 
familiares e padrinhos

Destaques e mudanças 

A oficina visa reabilitar pessoas com mobilidade reduzida ou com 
comprometimentos motores, que necessitem de dispositivos de 
tecnologia assistiva, como a cadeira de rodas, para que haja melhoria 
na funcionalidade das habilidades globais. 

Em 2020, iniciou-se o projeto de melhoria, que resultou em uma 
reforma de todo o espaço físico bem como a aquisição de mais 
cadeiras de rodas e a implantação de novos processos de triagem e 
acompanhamento das demandas.

Atua na prevenção, intervenção e reabilitação 
das alterações de linguagem oral e escrita, 
audição, fluência, voz, motricidade orofacial 
e disfagia (funções responsáveis pela 
deglutição).

Na área, em 2020, muitas ocorrências 
estiveram relacionadas à disfagia, que 
se relaciona com as perdas motoras 
provenientes da comorbidade com quadros 
específicos ocasionados pela deficiência 
intelectual grave e profunda, além do 
envelhecimento. 

Desta forma, a Fonoaudiologia necessitou 
criar estratégias para monitorar os riscos 
da disfagia de forma mais frequente, o que 
ocasionou melhorias no prontuário eletrônico 
e também no planejamento de algumas 
atividades como cronogramas para avaliação.

Terapia Ocupacional e Fisioterapia 
Oficina de Adequação Postural 

FONOAUDIOLOGIA 

17.230 
Atendimentos 
realizados na 
Oficina 

Viabiliza os direitos e a mediação entre 
família e Instituição, sempre preservando a 
convivência familiar e gerenciando o vínculo 
afetivo com o paciente.

Devido à pandemia, os familiares não 
puderam comparecer o tempo todo para 
visitação, bem como os pacientes também 
não visitaram suas antigas residências. 
Assim, houve a necessidade de ampliação 
do contato telefônico e a realização de 
videochamadas. Após autorização para 
visitas, a partir de julho, foram realizados 
encontros de familiares e padrinhos.

SERVIÇO SOCIAL

INDICADORES: 

5.048 chamadas 
telefônicas e de vídeo
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Ambulatório 
de Deficiências

Assistência Social 2.754

Educação Física 4.182

Enfermagem 3.249

Fisioterapia 3.750

Fonoaudiologia 4.046

Acupuntura (médico) 155

Clínica Geral 41

Fisiatria 178

Neurologia 340

Ortopedia 48

Pediatria 148

Pedagogia 2.229

Psicologia Clínica 1.925

Odontologia 1.041

Procedimentos Odontologia 361

Terapia Ocupacional 3.589

TOTAL 28.036

ATENDIMENTOS MÉDICOS

PACIENTES POR FAIXA ETÁRIA

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:

No Ambulatório de Deficiências temos 308 pacientes com deficiência intelectual em atendimentos 
efetivos de reabilitação e 1.096 pacientes em Odontologia especializada para deficiência intelectual.

COMPETÊNCIA CONVÊNIO
SUS/FREQUÊNCIA

PROCEDIMENTOS
GRATUITOS

Janeiro 185 42

Fevereiro 4.936 234

Março 3.937 189

Abril 65 3

Maio 780 47

Junho 1.639 111

Julho 1.765 138

Agosto 2.703 172

Setembro 2.662 169

Outubro 2.605 143

Novembro 2.423 164

Dezembro 2.733 191

TOTAL 26.433 1.603

ATENDIMENTOS DE
REABILITAÇÃO POR GÊNERO

ATENDIMENTOS DE
ODONTOLOGIA POR GÊNERO

64%

62%

36%

38%

196
112

Homens

Mulheres

680
416

Homens

Mulheres

MAIS DE 
51 ANOS 

DE 41 A 50 
ANOS 

DE 31 A 40 
ANOS 

DE 21 A 30 
ANOS 

DE 11 A 20 
ANOS 

MENOS DE 
10 ANOS 

4% 4%
8%

2%

15%

3%

22%

5%

29%

30%

22%
56%

Reabilitação Odontologia
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Ambulatório 
de Deficiências

A liberação dos Conselhos de Classe 
para a realização de atendimentos à 
distância que ocorreu em abril, possibilitou 
que os pacientes retornassem para a 
reabilitação, permanecendo na segurança 
de seus lares e sem comprometer o 
desenvolvimento das terapias. 

Em parceria com as áreas de tecnologia 
da informação (TI), escritório gestão de 
negócios (EGN) e escritório gestão de 
projetos (EGP), houve a concepção dos 
teleatendimentos a partir da avaliação de 
diversos fatores, desde questões jurídicas 
até a segurança dos pacientes. 

TELEATENDIMENTOSTELEATENDIMENTOS

Evidentemente, os planos terapêuticos 
passaram por mudanças, uma vez que 
os atendimentos em grupo dos setores 
de educação física e pedagogia foram 
adaptados ao ambiente virtual, enquanto 
a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, 
por exemplo, permitiram conhecer a 
realidade de cada família, realizando as 
melhores adaptações possíveis. 

Em todos os casos, deve-se ressaltar, que 
foi essencial a participação dos familiares, 
pois eles passaram a atuar como “co-
terapeutas”.

Assim que a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) foi decretada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020, a primeira medida foi 
suspender os atendimentos presenciais que não eram prioritários. 

Então, conforme a divulgação das diretrizes governamentais, novas estratégias foram 
adotadas, tais como suporte psicológico às famílias que estavam fragilizadas com a 
iminência da pandemia, por meio de orientações telefônicas; rodízio de colaboradores e 
consultas odontológicas apenas em casos emergenciais. 
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Centro Especializado 
em Reabilitação

Em abril de 2012 o Ministério da Saúde, 
através da Portaria 793, instituiu a Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência, 

a qual busca ampliar o acesso e qualificar o 
atendimento às pessoas com deficiência criando 
pontos de atenção especializada denominados 
CER - Centros Especializados em Reabilitação, 
abrangendo: Reabilitação Auditiva, Física, 
Intelectual e Visual. 

Nossa Unidade Ambulatorial já atendia a pessoa 
com deficiência intelectual desde 1991, e a partir 
daí, iniciamos um movimento para aumentar 
nosso atendimento, que seria atender também a 
pessoa com deficiência física.

Em outubro de 2014, solicitamos nosso 
credenciamento como CER II - Centro 
Especializado em Reabilitação em duas 
modalidades: Física e Intelectual. Mas um longo 
caminho havia ainda a percorrer.

Feita a adequação física e projeto terapêutico, 
alcançamos o credenciamento pelo Ministério 
da Saúde, que se deu em setembro de 2016. 
A habilitação do serviço se deu após preen-
chimento dos requisitos em dezembro de 2019. 

Em janeiro de 2020, foram necessárias novas 
adequações no espaço físico, a fim de cumprir 
com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB), e receber o novo público do serviço 
CER II, que contempla: pessoas com deficiência 
intelectual; deficiência física – incluindo 
patologias como fraturas, lesões traumáticas, 
congênitas, acidente vascular cerebral (AVC), 
entre outras –; autistas; adultos e idosos.

Em outubro de 2020 através do CROSS - Central 
de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, 
iniciamos os atendimentos dos pacientes como 
CER II - Casas André Luiz.

Reforma das salas do primeiro andar; 
estruturação do terceiro andar para receber 
pacientes da fisioterapia; aperfeiçoamento da 
equipe técnica, que até então era especializada 
só em crianças com deficiência intelectual além 
da contratação de novos colaboradores a fim de 
ampliar o quadro de profissionais de acordo com 
as novas necessidades.

ALGUMAS MEDIDAS ADOTADAS

Devido à pandemia, o serviço CER II - Centro 
Especializado em Reabilitação, gerou uma 
grande demanda de reabilitação de pacientes 
que foram diagnosticados com COVID-19, 
nos casos em que a doença deixou sequelas 
motoras e respiratórias incapacitantes.
Em 15 de outubro foram disponibilizadas 

as vagas no CROSS - Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saúde e até 
31/12/2020 contabilizamos 107 triagens 
para atendimento de reabilitação efetivas. Em 
processo de reabilitação pelo serviço CER II 
temos 107 pacientes.

38 Relatório de Atividades 2020
Casas André Luiz  39Centro Especializado em Reabilitação - CER II

Área Médica



GESTÃO DE PESSOAS  

Recursos Humanos

A primeira medida adotada pela área de 
Recursos Humanos das Casas André 
Luiz, em 2020 – diante do cenário de 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) –,
foi a contratação de profissionais da Enfermagem 
para reforçar as equipes. No entanto, diante do 
afastamento das pessoas do grupo de risco, 
o que também levou ao aumento na demanda 
de contratação e à necessidade de repor 
rapidamente tais profissionais, o medo fez com 
que muitos candidatos recusassem as vagas.  

Ações preventivas foram amplamente 
divulgadas, enquanto os profissionais da 
Psicologia do Trabalho passaram a realizar 
visitar periódicas nas unidades assistenciais. 

As ações adotadas pelo governo do Estado 
de São Paulo colocaram o Mercatudo na fase 
vermelha, fazendo com que os bazares fossem 
fechados. Com isso, foram concedidas férias de 
emergência aos colaboradores das unidades. 
Porém, posteriormente, a Medida Provisória 
decretada pelo Governo Federal permitiu a 
suspensão do contrato de trabalho. Desta forma, 
infelizmente, não foi possível evitar as demissões 

• Reestruturação física do setor, com a criação 
de uma sala “vermelha”, para atendimento 
médico dos casos suspeitos e confirmados de 
COVID-19;

• Adequação da recepção, respeitando a Nota 
Técnica da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa): 
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020;

DETERMINAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Saúde Ocupacional 
ATENDIMENTOS EM NÚMEROS

Junto a eles, os psicólogos do próprio RH 
desenvolveram uma campanha com a finalidade 
de esclarecer as condições de contágio, reforçar 
as medidas de prevenção, agradecer e incentivar 
os colaboradores, além de ajudá-los a lidar 
com sentimentos de medo, luto e até mesmo 
raiva, por se sentirem impotentes diante de uma 
situação nunca antes vivida. 

A campanha foi divulgada nos canais de 
comunicação interna, bem como foram 
disponibilizados os contatos dos psicólogos 
para quem necessitasse de atendimento, o que 
ganhou o apoio das consultas on-line oferecidas 
por psicólogos voluntários.

de 255 colaboradores. Além disso, devido ao 
encerramento das atividades do Mercatudo, 
inviabilizado de prosseguir com as vendas 
e acometido pela queda na arrecadação de 
doações – o que impactou demais as finanças 
da Instituição –, houve redução de jornada 
de trabalho e de salários de todas as áreas 
administrativas a fim de evitar mais demissões. 

Doses de vacinas contra
Gripe aplicadas 830

Exames PCR coletados 320

Exames de teste rápido 2080

Atendimentos de Enfermagem 2.400

Atendimentos Médicos 1.502

• Recebimento de testes PCR, enviados pela 
Secretaria de Saúde, porém o prazo para os 
resultados era de pelo menos 12 dias, gerando 
alto absenteísmo.

Diante disso, a Saúde Ocupacional – por 
intermédio do Médico do Trabalho – conseguiu a 
doação de testes PCR do Laboratório Fleury, que 
se iniciaram em julho e garantiram o prazo de 48 
horas para o resultado.

• Controle administrativo dos insumos utilizados 
e resultados obtidos;

• Realização de testes rápidos em todos os 
colaboradores;

• Coleta de exame PCR, para todos os casos 
suspeitos de COVID-19, com diminuição do 
tempo de atestado médico para cada situação;
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Anteriormente programa para 
outubro, a SIPAT não foi realizada 
no formato convencional de 
palestras, pois seria impossível 
reunir as pessoas no Auditório ou 
na Sala de Treinamento devido às 
aglomerações.

Foi então que surgiu a ideia de criar 
algo lúdico, que atraísse a atenção 
de todos e pudesse acontecer em 
espaços abertos. Como era meio do 
ano, época de Festa Junina, a área 
de Recursos Humanos teve a ideia 
de criar o “Arraiá Xô COVID”.

Utilizou-se a Alameda da Unidade 
de Longa Permanência para a 
montagem de barracas e realização 
de brincadeiras que remetiam às 
formas de prevenção do contágio. A 
SIPAT aconteceu durante o horário 
de almoço dos colaboradores, para 
que todos pudessem participar de 
forma a manter o distanciamento.

Teve até quadrilha, formada em sua 
maioria pelos profissionais do RH, 
com participação de colaboradores 
de outras áreas. Ao todo foram 
mais de 30 apresentações, as quais 
também aconteceram dentro das 
unidades assistenciais para que 
todos pudessem participar.

Para atender a legislação trabalhista vigente, foi criado o 
atendimento às crianças de 0 a 5 anos e 8 meses para 
que as colaboradoras sentissem tranquilidade e pudessem 
realizar seu trabalho junto aos pacientes.  O serviço não 
é aberto ao público, pois é uma creche intra-hospitalar 
e só têm direito filhos de colaboradoras, de acordo com 
convenção coletiva de trabalho.

Diante do cenário de pandemia de COVID-19, a Creche 
Carmem Camacho Vieira se organizou para manter o 
vínculo com as famílias e a rotina de estudos dos alunos. 
Assim, desde o início, foram disponibilizadas atividades 
complementares semanais para trabalhar remotamente os 
componentes curriculares.

A área ainda realizou atividades impressas e criou vídeos 
para conscientizar a respeito da importância de se prevenir 
contra a doença. De acordo com fotografias enviadas pelas 
famílias, pode-se observar que as crianças participaram 
das ações propostas e o objetivo de dar continuidade ao 
conteúdo escolar foi alcançado.

Ainda que remotamente, a Creche cumpriu todo o 
calendário escolar e conseguiu realizar Festa Junina, Feira 
Cultural, comemorar o Dia das Crianças e a Formatura do 
Estágio II. Em 2020, foram atendidas presencialmente e 
on-line 123 crianças de 0 a 6 anos, divididas em turmas de 
acordo com cada faixa etária.

Os Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs) tiveram que 

ser revistos em todas as 
áreas; alguns já padronizados 
não eram encontrados para 
compra, o que aumentou 
a responsabilidade da 
Segurança do Trabalho 
em avaliar e aprovar quais 
poderiam ser adquiridos, 
enfrentando a escassez do 
produto no mercado e até 
mesmo a alta dos preços.
 
Com a distribuição dos novos 
equipamentos, foi preciso 

Segurança do Trabalho
Creche 

Carmem Camacho Vieira

Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (SIPAT)

Berçário 15

Berçário III 15

Maternal I 28

Maternal I 21

Estágio I 27

Estágio II 17

realizar treinamentos de 
como utilizá-los e informar 
os colaboradores sobre 
as normas e regras de 
segurança. 

Outras medidas adotadas 
foi conscientizar sobre a 
importância do distanciamento 
social, com marcações no solo 
nos locais onde se formavam 
filas; limitar o número de 
assentos no refeitório; 
reprogramar horários de 
almoço e café; e desabilitar 
a biometria nos relógios de 
ponto. Foram mais de 1000 

colaboradores treinados 
e orientados nos itens de 
segurança e prevenção
contra o contágio. 
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Voluntariado

Odepartamento iniciou o ano de 2020 com o planejamento de todas 
as atividades, capacitações e eventos, mas foi preciso readaptar 
e até mesmo cancelar muitas ações devido à pandemia de 

Coronavírus (COVID-19). 

Com o risco de faltar colaboradores na área da saúde da Unidade de Longa 
Permanência (ULP), o Voluntariado iniciou, pela primeira vez, a captação de 
pessoas para atuar na Enfermagem. 

No total de mais de 100 inscritos – o que mostrou que, mesmo diante de um 
cenário delicado, houve interesse em apoiar a causa da Instituição –, três 
enfermeiras voluntárias atenderam a todos os requisitos, sendo um deles 
não estar atuando em outros hospitais. 

Durante todo o ano, o departamento manteve contato via ligação e 
WhatsApp, com os voluntários, a fim de saber como eles estavam lidando 
com a pandemia. A equipe se colocou à disposição para ajudar no que fosse 
necessário, o que foi muito importante para cada um deles. Além disso, o 
setor também prestou auxílio interno às áreas que tiveram aumento nas 
demandas: Almoxarifado, Departamento Pessoal, Marketing, Recursos 
Humanos e Segurança do Trabalho.

O programa foi criado para atender aos profissionais 
da área da saúde. Foram mais de 50 consultas 
on-line, realizadas por sete psicólogos voluntários, 
oferecendo suporte emocional aos colaboradores. 

Psicologia Solidária

Foram entregues 1.200 cartões confeccionados pelo 
setor, em homenagem àqueles que estavam na linha 
de frente do combate ao Coronavírus.

Homenagem aos profissionais da saúde

Voluntários ativos
529 

Voluntários Integrados
36 

6,1mil
HORAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO
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Voluntariado

O departamento arrecadou R$ 1.000,00 a partir da ação de Páscoa, que 
valia um ovo de chocolate da Cacau Show de 7kg.

Aconteceu no dia 7 de novembro e contou com a ajuda de 14 voluntários 
e 19 colaboradores decorando a Instituição para os eventos natalinos. 

O setor de Costura teve um aumento em sua demanda durante a 
pandemia, por isso foi criado o programa à distância que contou com dez 
voluntárias que, de suas residências, confeccionaram mais de 500 peças 
entre roupas privativas dos enfermeiros e roupas dos assistidos. 

Foram mais de 100 peças produzidas durante a pandemia. É essencial 
ressaltar que todos os programas tiveram grande importância na vida 
dos voluntários, cuja maioria é idosa e estava em distanciamento social 
por fazer parte do grupo de risco. Eles puderam, assim, prevenir se e 
ainda ter uma ocupação na segurança de suas residências.

Colaborando à distância, os voluntários digitaram 340.401 notas fiscais, 
o que rendeu a arrecadação no valor de R$ 325.000,00,
de janeiro a outubro de 2020.   

O Atados, em parceria com o Museu da Pessoa, resolveu registrar os 
momentos relacionados ao isolamento social. O departamento e dois 
voluntários da Instituição participaram da atividade e contaram como foi 
dar continuidade ao trabalho em meio a uma pandemia.

Realizada no mês de 
setembro, o Voluntariado 
conseguiu 20 mudas de 
plantas, doadas pela loja 
Guaru Garden, para que os 
assistidos da ULP fizessem 
o plantio e celebrassem a 
chegada da estação mais 
florida do ano. 

No dia 12 de outubro, em 
parceria com o Grupo Bem 
na Madrugada, 80 pacientes 
foram presenteados com 
brinquedos, além de terem 
participado de atividades 
lúdicas e saboreado 
lanchinhos personalizados. 
Toda a ação seguiu os 
protocolos de segurança em 
prevenção ao COVID-19. 

Com gravação em janeiro, o 
documentário foi lançado em 
junho durante uma live com 
a diretora Pammy Rodrigues, 
em parceria com o Coletivo 
Costura. O projeto frisa a 
importância do trabalho 
voluntário, trazendo pelos 
olhos dos próprios voluntários 
o dia a dia dentro das Casas 
André Luiz.  

A data é comemorada em 
28 de Agosto, para a qual foi 
elaborado um “Drive Thru” 
que contou com a presença 
de mais de 100 voluntários. 
Eles receberam, de dentro 
de seus carros, um quadro 
personalizado com fotos e um 
doce como lembrança.

É um dos momentos mais 
aguardados pelos assistidos. 
Aconteceu entre os dias 14 
e 17 de dezembro, sendo 
um dia para cada unidade. 
A medida foi para que todos 
pudessem aproveitar a festa 
e ganhar presentes, mas sem 
aglomerações.

Como todo ano, uma das 
festas mais esperadas pelos 
assistidos da ULP é a Festa 
Junina, a qual foi adaptada 
para evitar aglomeração, 
mas teve direito a comidas e 
bebidas temáticas, barracas, 
música, “correio do bem” 
e quadrilha formada por 
colaboradores e pacientes 
cadeirantes. 

Mutirão de Decoração de Natal

“Ação Entre Amigos”

Dia das Crianças

Dia do Voluntariado Parada da Primavera Noite de Luzes

“Pelas Tuas Mãos” Festa Junina

Diário para o Futuro

Sua Nota Vale Uma Nota

Costureiras do Bem

Artesanato
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Serviço de 
Nutrição e 
Dietética

OServiço de Nutrição e Dietética (SND) assume responsabilidade técnica perante a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pelos setores de SND, Padaria 
e Creche, sendo formado por três nutricionistas e dois técnicos de nutrição.

DIETA

Sólida  12.848

Semi-sólida 139.082

Semi-sólida Terapêutica 135.028

Semi-sólida Triturada 80.230

Semi-sólida Triturada Terapêutica 18.318

Pastosa/Pastosa Terapêutica 158.012

Ceia 129.834

Hidratação espessada 270.000

Terapia Nutricional 167 pacientes

Dieta enteral (envases) 613.000

Suplemento alimentar 89.861 unidades

Especiais 400

TOTAL 1.646.613

Por se tratar de uma das áreas mais importantes para a qualidade de vida dos pacientes, foi preciso 
alinhar novos métodos de trabalho para lidar com a pandemia de Coronavírus (COVID-19). Entre eles:

Instalação do serviço de leito, 
necessário para evitar aglome-
ração nas copas, nas unidades 
assistenciais de forma a reali-
zar as cinco refeições diárias 
diretamente nos quartos.

Adequação dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
para atender às áreas comuns 
e, principalmente, as de 
isolamento.

Envio de alimentação 
individualizada aos pacientes, 
durante a realização de
pequenos eventos internos, 
todos devidamente 
monitorados.

Substituição de 100% do enxoval utilizado 
nas refeições dos pacientes, por utensílios 
descartáveis, tratando-se de uma medida 
de higiene necessária por causa do manejo 
dos objetos comuns, como talhares, copos 
e garfos, antes compartilhados. Uma vez 
que, no início, não havia garantias de como 
a disseminação do vírus poderia acontecer, 
constatou-se no decorrer do processo que 
a iniciativa conferiu um item de segurança 
alimentar e boas práticas de manipulação, 
portanto a prática se estabeleceu como 
defi nitiva na Instituição.

Para a segurança dos colaboradores, foi 
alterada a rotina no refeitório e realizado um 
protocolo – elaborado pela Diretoria Clínica 
junto ao Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar – que estabeleceu regras de 
isolamento de assentos, espaçamento 
na fi la, sistema self-service substituído 
por proporcionamento total de alimentos, 
disponibilidade de álcool gel em todos os 
acessos ao refeitório e nas mesas, além de 
cartazes informativos. Os novos protocolos 
demonstraram medidas efi cazes não somente 
para o controle de infecções, como também 
evitaram desperdícios e geraram economia.

AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA
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Foram ofertadas, ao longo de todos os dias 
do ano, 120.000 refeições entre almoço 
e jantar. Já o café da manhã e o café da 
noite compreenderam, em média, 155.000 
serviços.

Foram realizados 38 eventos, entre internos 
e externos com pacientes, e coffee break 
para colaboradores.  A redução drástica, 
considerando-se os 196 eventos de 2019, foi 
devido à pandemia. 

Para que a operação e a distribuição de 
alimentos ocorram adequadamente, a estrutura 
predial e os equipamentos utilizados necessitam 
de manutenção preventiva, corretiva e 
novas aquisições, a fim de atualizar o campo 
tecnológico e viabilizar substituições devido 
ao desgaste natural. Assim, o ano de 2020 foi 
proveitoso e resultou em renovação para o setor.

• Aquisição de: quatro panelões a gás, gerando 
melhor produtividade; carrinho motorizado, 
promovendo a adequação de ergonomia para 
o colaborador e a melhora das boas práticas 
de manipulação de alimentos; duas fritadeiras, 
gerando economia de insumos, como óleo; mix 

turbo, equipamento que garante a alimentação 
para os pacientes que recebem preparações 
pastosas devido ao grau avançado de disfagia; 
um processador de legumes para otimizar o 
tempo despendido com mão-de-obra; dois 
descascadores de legumes, substituídos devido 
ao desgaste natural dos equipamentos.

• Troca das esquadrias por alumínio, evitando 
o processo de ferrugem e eliminando a 
manutenção preventiva, conforme requisito da 
Anvisa.

• Adequação predial, a partir da reforma dos 
tetos do SND e da Padaria.

MELHORIAS SIGNIFICATIVAS

Serviço de Nutrição
e Dietética

Refeições para colaboradoresEventos

Diante de tantos desafios, as campanhas 
para arrecadação de alimentos realizadas 
pela área de Comunicação e Marketing 
resultaram em uma abundante remessa de 
insumos alimentares, o que proporcionou 
tranquilidade ao Serviço de Nutrição e 
Dietética. 

Os itens de panificação são confeccionados 
para atender à demanda de pacientes 
e colaboradores da Unidade de Longa 
Permanência, assim como o Centro de 
Recebimento de Doações (CRD) Vila Rio, 
o Ambulatório de Deficiências e a Unidade 
Doutrinária. Em 2020, foram produzidas 
450.000 unidades de bolos, salgados, pães 
do tipo francês e variedades.

Campanha de alimentos Padaria
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Hotelaria Manutenção

O  ano de 2020 foi muito desafiador. As 
áreas de apoio, tiveram de intensificar os 
esforços em conjunto com a Enfermagem 

e a equipe multidisciplinar da Área Clínica, a 
fim de lidar da melhor forma possível com a 
pandemia do Coronavírus.

A higienização reforçou as limpezas, tanto 
a corrente – nas quais são realizadas por 
mais vezes as limpezas diárias nos quartos, 
banheiros, batentes e maçanetas, com Nippo 
Bac Plus – quanto a terminal – que se trata de 
uma limpeza que inclui teto, paredes e chão e, 
em geral, acontece mensalmente, mas passou a 
ser quinzenal –, e a reposição de álcool em gel 
nas unidades assistenciais. 

O  departamento possui 33 profissionais 
nas áreas de elétrica, alvenaria, 
marcenaria, carpintaria, hidráulica, 

pintura, serralheria, jardinagem, caldeira e 
zeladoria executando serviços de manutenção 
corretiva, preventiva, preditiva e melhorias, 
com a responsabilidade de manter as 
instalações e equipamentos, da Unidade de 
Longa Permanência, em condições de uso 
adequadas aos pacientes e colaboradores. 

Em 2020, devido à pandemia de Coronavírus 
(COVID-19), foi necessário criar um grupo de 
plantonistas a fim de atender aos chamados 
que, mesmo fora do horário administrativo, 
necessitavam ser atendidos com urgência para 
não comprometer o trabalho realizado nas 
unidades assistenciais.  

A implantação do Neovero Sistemas – 
um software de gestão do parque de 
equipamentos biomédicos e de infraestrutura 
hospitalar, que atende aos requisitos de 
Acreditação Internacional e à Norma 
NBR17025 de gestão da qualidade –, permitiu 
que o Técnico Clínico passasse a se envolver, 
diariamente, com as ações realizadas pelo 
departamento. 

Isso também viabilizou a visita mensal 
do Engenheiro Clínico acompanhando as 
manutenções corretivas, preventivas e 
calibrações. Com esta mudança, também 
é possível obter inventários e indicadores, 
instalar QR Code nos equipamentos e fazer 
uso do gerenciamento mobile. 

HIGIENIZAÇÃO

AQUISIÇÃO DE NOVO SOFTWARE

Visto que as Casas André Luiz já utilizavam 
produtos de eficácia comprovada e padronizados 
pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH), o setor não precisou adquirir novos itens 
para combater a doença.

Além disso, profissionais específicos foram 
separados por quartos, na Unidade de Longa 
Permanência, acrescentando-se um por plantão, 
no período noturno, de maneira a atender à 
demanda e diminuir o contágio.

Por fim, o fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual ocorreu de acordo com a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob a 
supervisão da Segurança do Trabalho.

A parceria com o Voluntariado viabilizou 
a confecção de roupas privativas para 
profissionais que cuidavam de pacientes 
diagnosticados com COVID-19. 

A Costura realizou o corte dos tecidos que, 
posteriormente, foram encaminhados para 
costureiras voluntárias. No primeiro momento, 
foram produzidos 109 conjuntos, cuja 
disponibilidade foi fundamental.

COSTURA

Uma das mudanças decorrentes da pandemia 
foi dispor as vestimentas, utilizadas nos 
quartos contaminados, em sacos plásticos 
de 100 litros e com cores diferentes: verde 
para roupas com sujidade leve, como suor, 
e vermelho para sujidade pesada, como 
sangue, secreção, fezes e urina.

Desta forma, a lavagem passou a ser 
realizada sem a necessidade de separar as 
peças, evitando a disseminação do vírus 
entre os colaboradores responsáveis pela 
coleta e triagem.

Por fim, em 2020, foi implementada a entrega 
dos kits de roupas das unidades 3 e 4, 
diretamente nos quartos. Tal ação contribuiu 
com a redução de movimentação da equipe 
de Enfermagem, a qual não precisou 
mais realizar a retirada nas rouparias e, 
consequentemente, pode focar no melhor 
atendimento ao paciente.

LAVANDERIA
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Suprimentos

C om grande parte dos materiais clínicos e 
matéria-prima importados da China, além 
da crescente demanda e a diminuição 

da oferta, o custo dos insumos teve um aumento 
exorbitante e impactou, significativamente, a 
área de Suprimentos durante a pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19). 

Além disso, a criação de um Comitê de Crise 
ajudou muito o setor, pois a troca de informações 
sobre o cenário da Instituição permitiu que 
atitudes fossem tomadas o mais rápido possível. 

COMPARATIVO DE PRODUTOS EM RELAÇÃO A 2019

MATERIAIS COMPRADOS EM 2020

UNID. DE 
MEDIDA

QTDE. TOTAL
EM 2019

QTDE. TOTAL
EM 2020

AUMENTO 
EM %

CUSTO 
EM 2019

CUSTO 
EM 2020

AUMENTO 
EM %

Pacote 112605 156452 39% R$ 37.059,00 R$ 72.925,00 97%

Peça 8320 10490 26% R$ 1.747,00 R$ 2.936,00 68%

Peça 5778 6589 14% R$ 4.084,00 R$ 6.043,00 48%

Par 25724 29909 16% R$ 20.925,00 R$ 33.721,00 61%

Caixa 16154 19384 20% R$ 218.699,00 R$ 533.144,00 144%

Peça 3431 5559 62% R$ 487,00 R$ 831,00 71%

Peça 5910 10907 85% R$ 1.290,00 R$ 2.689,00 108%

Peça 2791 3402 22% R$ 417,00 R$ 685,00 64%

Peça 337729 347416 3% R$ 107.594,00 R$ 126.795,00 18%

Peça 56588 66116 17% R$ 28.028,00 R$ 35.460,00 27%

Peça 11379 34922 207% R$ 532,00 R$ 5.989,00 1026%

Peça 3021 4272 41% R$ 1.874,00 R$ 2.619,00 40%

Caixa 31324 35904 15% R$ 426.600,00 R$ 1.030.679,00 142%

Peça 1225 2010 64% R$ 10.105,00 R$ 16.203,00 60%

Rolo 121 209 73% R$ 29.588,00 R$ 51.789,00 75%

Peça 167 9693 5704% R$ 287,00 R$ 148.487,00 51638%

Peça 6150 10131 65% R$ 373,00 R$ 615,00 65%

Peça 530 1162 119% R$ 5.123,00 R$ 26.144,00 410%

Caixa 3917 8153 108% R$ 17.663,00 R$ 496.073,00 2709%

Caixa 902 1323 47% R$ 2.012,00 R$ 3.873,00 92%

Caixa 164 230 40% R$ 2.700,00 R$ 9.393,00 248%

Peça 5468 10939 100% R$ 1.804,00 R$ 3.609,00 100%

Peça 2200 4654 112% R$ 7.806,00 R$ 18.049,00 131%

Caixa 57 89 56% R$ 610,00 R$ 2.564,00 320%

Peça 29630 41681 41% R$ 33.426,00 R$ 195.713,00 486%

Caixa 31 313 910% R$ 508,00 R$ 1.032,00 103%

Caixa 73 4800 6475% R$ 752,00 R$ 5.465,00 627%

Peça 7 188 2586% R$ 428,00 R$ 4.606,00 976%

Peça 357 3000 740% R$ 998,00 R$ 6.000,00 501%

R$ 963.011,00 R$ 2.843.099,00

PRODUTO

Compressa de gaze estéril com 10 - 11 fios

Eletrodo para ECG Adulto

Equipo para soro macrogotas simples 
com respiro e com R

Luva cirúrgica 7.5 estéril

Luva de procedimento média

Seringa 05 cc sem agulha descartável

Seringa 10 cc sem agulha descartável

Seringa 01 cc com agulha descartável

Seringa 20 cc sem agulha descartável

Sonda p/ asp. traqueal nº 12 c/ válvula

Touca com elástico feminina

Sonda retal nº 20 plástica

Luva de procedimento pequena

Duoderm 10 x 10 cm simples

Curativo Opsite 15 cm x 10 m

Máscara N 95 T. Regular 1860 C.A 38942

Propé gramatura 30

Seasorb 10 x 10 Alginato de Cálcio e Sódio

Máscara sanfonada tripla com elástico

Caixa para material perfuro 1,5 L

Luva de procedimento látex média sem talco

Lancetas para teste de glicose

Adaptic 7,5 x 7,5 cm

Luva de vinil pequena sem talco

Avental descartável manga longa gramatura 30

Luva de procedimento látex grande sem talco

Luva de vinil grande sem talco

Sonda aspiração sistema fechado nº 12 Newmed

Conector valvulado para cateter venoso central 

TOTAL

PRODUTO VALOR TOTAL

Álcool gel 5 litros R$70.561,00

Capote cirúrgico gramatura 50 
com tecido impermeável R$136.138,00

Teste COVID-19 IgC e IgM R$182.730,00

Teste COVID-19 IgM R$6.000,00

Máscara dupla com elástico 
(simples comum) R$30.118,00

Termômetro digital 
infravermelho R$ 6.852,00

Máscara facial total R$ 4.183,00

Sensure Xpro placa 60 mm R$ 2.640,00

Alterna perfil drenável 
transparente recortável R$ 3.432,00

Brava fita adesiva R$ 2.214,00

TOTAL R$444.868,00
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Farmácia Hospitalar 
e de Manipulação

Tem como objetivo a 
manipulação de medicamentos 
e produtos de higiene, com 
menor custo de mercado 
e maior consumo interno, 
visando à diminuição de custos 
e assim aumentando o capital 
de giro para a Instituição.

Desde sua inauguração em

2003, até a presente data, a Farmácia de Manipulação desenvolve produtos como cápsulas, xaropes, 
suspensões, enxaguatório bucais, sachês, soluções de glicerina, talco antissép-tico, protetores solar, 
xampus, sabonetes, condicionadores, hidratantes e espessantes entre outros.

A Farmácia de Manipulação iniciou a produção de mais dois produtos: a Mirtazapina 30 mg e a 
Tizanidina 2 mg. Além disso, em parceria com um profissional de Estomoterapia [especialidade da 
Enfermagem destinada a cuidar da integridade da pele], foi adicionada Dimeticona à solução higiênica já 
produzida pela Instituição. O insumo ajuda na proteção e evita, por exemplo, a irritação da epiderme dos 
pacientes que utilizam fraldas.

MANIPULAÇÃO

FARMÁCIA HOSPITALAR

Total de itens atendidos em requisição de Farmácia Hospitalar 2.624.823

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Produção - cápsulas 738.404

Produção - frascos (creme, loção, talco, xaropes) 10.404

Produção - potes (goma xantana - espessante) 7.506

Produção - sachês (uso individual) 90

Envase e manipulação - solução higiênica 22.025

Envase - sabonete 14.630

Envase - shampoo / condicionador 14.863

TOTAL 807.922 

A  Farmácia Hospitalar é um departamento de apoio essencial 
para a Área Clínica / Casas André Luiz, pois ajuda os médicos 
na avaliação de suas prescrições, sempre que possível fazendo 

substituições com menor custo – sem perder a eficácia do tratamento – e 
analisando as interações medicamentosas. 

Além de seguir as boas práticas de dispensação e todas as legislações 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), trabalhamos com 
a premissa dos “5 CERTOS”: é preciso dispensar a medicação certa, na 
dosagem correta, checando se a via de administração está adequada, no 
horário e paciente corretos. 

É um trabalho árduo devido à quantidade de medicação dispensada, 
porém de extrema importância. Feito em conjunto com a enfermagem 
que, no ato do recebimento faz a conferência das medicações. Além 
disso, a fim de facilitar a conferência e administração das medicações dos 
remédios, são feitas duas tiras de medicação por paciente: uma com os 
medicamentos clínicos e outra com psicotrópicos. 

DESTAQUES EM 2020

Participação ativa, junto à Equipe de Nutrição Enteral, para ava-
liar as prescrições médicas e propor alterações que melhorem a 
qualidade de vida do paciente que se alimenta via sonda.

Treinamento dos colaboradores sobre Segurança do Paciente, 
ministrado pelo Escritório de Gestão de Negócios (EGN), a partir 
do qual foi possível melhorar a análise dos casos e propor um 
plano de ação mais efetivo, sempre buscando a melhoria contínua 
do processo de dispensação.

Acompanhamento diário das medicações relacionadas ao 
COVID-19.
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Buscando modernizar, otimizar e promover 
a melhor experiência aos pacientes, 
doadores e clientes, o Escritório de Gestão 

Negócios (EGN) reformulou suas atividades a fim 
de apoiar as unidades operacionais Casas André 
Luiz, quanto ao aprimoramento de sua gestão 
através dos respectivos processos operacionais 
e estratégicos. 

O objetivo da área é aumentar a sustentabilidade 
social, financeira e ambiental da Instituição, por 
meio da otimização dos processos e efetividade 

Análise da área: Design 
da área;  Design de 
processos (BPM); 
SWOT; Inter-relações e 
objetivos estratégicos.

Design: Diagnóstico 
(como está “as/is” / 
como ficará “to be”); 
otimização dos acordos 
de nível de serviço, as 
experiências com os 
clientes e Design de 
serviços.

Riscos: Avaliações; 
Tratamento e 
Acompanhamento.

Estruturação: Modelo 
de gestão e Apoio 
na administração de 
negócios. 

Escritório de 
Gestão Negócios

operacional dos negócios, promovendo sua 
autossuficiência e gerando recursos para 
que possa cumprir o seu papel social, bem 
como atingir os resultados estratégicos da alta 
administração.

Assim, dentro da otimização dos processos, 
o foco do EGN é: fazer melhor, mais fácil, 
mais rápido, mais barato, desde que respeite 
a necessidade de cada gestor, sendo 
ambientalmente correto, e que busque a 
evolução digital.

METODOLOGIA DE TRABALHO (SLA)

SISTEMA DE GESTÃO

ETAPA 3

ETAPA 1

ETAPA 4

ETAPA 2

Efetivação da metodologia Service Level Agreement (SLA, Acordo de Nível de Serviço, em tradução 
livre) Casas André Luiz visando modernizar, otimizar e promover a melhor experiência das unidades 
operacionais.

SLA: service level agreement XLA: experience level agreementEscritório de Processos

DEPTOs

EGN • alinhar, viabilizar e operacionalizar

Ex
pe

ci
ên

ci
a

LINHA DE NEGÓCIOS SLA

PROCESSO >> PROCESSO >>

PROCESSO >>

PROCESSO >>

PROCESSO >>

PROCESSO >>

PROCESSO >>

PROCESSO >>

ESTRATÉGIAS
SÉCULO XXI

SÉCULO XX

Gestão de negócios METAS

ENTREGA CLIENTE

XLA

uso

satisfação digital

INSTITUIÇÃO MERCADO

Assistencial: conjunto de processos que geram os 
resultados da Instituição. São as áreas nas quais 
os pacientes são recebidos e assistidos através de 
cuidados e tratamentos necessários à sua recuperação.

Apoio Assistencial: conjunto de processos que 
dão suporte aos processos assistenciais através 
de serviços específicos de diagnóstico, análise, 
terapêutica e reabilitação.

Apoio Logístico: conjunto de processos que, embora 
não estejam diretamente ligados à assistência, 
interferem em seus resultados, pois são responsáveis 
pela dinâmica e segurança das atividades exercidas 
pelos processos assistenciais e de apoio.

Apoio Técnico: conjunto de processos que não 
possuem produtos tangíveis, mas são responsáveis 
por abastecer os demais processos com informações 
e serviços específicos para garantir a qualidade e 
segurança do processo.

Apoio Administrativo: conjunto de processos respon-
sáveis pelas atividades que garantem o funcionamento 
do sistema através de rotinas administrativas e finan-
ceiras essenciais aos demais processos.

Gerencial: conjunto de processos responsáveis 
pela definição de metas, diretrizes e políticas de 
funcionamento do sistema.

No início de 2020, houve uma classificação dos 
processos a serem trabalhados visando a segurança 
assistencial do paciente e a interação entre os 
processos da Unidade de Longa Permanência e do 
Ambulatório de Deficiências, através da metodologia 
SLA. O Sistema de Gestão da Instituição está 
estruturado com base na gestão por processos, da 
seguinte forma:
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Outro aspecto do ano de 2020 no Escritório de 
Gestão de Negócios foi o planejamento para 
aprimoramento das atividades do Núcleo de 
Segurança do Paciente, tanto na Unidade de 
Longa Permanência quanto no Ambulatório de 
Deficiências.

A nova metodologia de trabalho possibilitou 
uma visão mais ampla da gestão por meio de 
indicadores atrelados aos níveis: operacional, tático 
e estratégico.

O levantamento dos riscos mapeados por meio 
da ferramenta Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) foi testada em quatro áreas assistenciais, 
o que possibilitou a identificação de mais 53 riscos 
clínicos no ambulatório e seis não-clínicos. Riscos 
clínicos estão ligados diretamente ao paciente, 
enquanto os não-clínicos podem ser ligados aos 
aspectos administrativos, de infraestrutura predial e/
ou tecnológica e até mesmo ligados à segurança do 
profissional que atende ao paciente. 

Os relatórios de diagnóstico provocaram um olhar 
mais crítico dos custos gerados pela assistência, 
o que possibilitou uma visão mais estratégica e de 
negócios, a fim de obter eficiência na gestão; fazer 
mais com menos.

Por fim, a certificação da qualidade também 
teve seu processo alterado quando paradigmas 
começaram a ser quebrados e as auditorias vieram 
com uma avaliação de parceria a fim da melhoria 
conjunta dos processos. Nosso selo foi mantido e o 
número de não conformidades diminuiu em relação 
aos anos anteriores, mesmo em meio a pandemia.

Um Project Management Office (PMO), ou simplesmente Escritório de Gestão de Projetos (EGP), 
é uma estrutura organizacional que promove a padronização dos processos de governança e 
gestão de projetos.

Na Casas André Luiz, o EGP é um provedor de serviços para clientes internos, criado em 2020, 
para atender às demandas de gerenciamento de projetos das diversas áreas da Unidade de Longa 
Permanência (ULP) e do Ambulatório de Deficiências (CER II).

Selecionar, priorizar e atender às demandas com foco na maximização dos lucros, no crescimento 
sustentável da empresa e na satisfação dos clientes.

Ser reconhecido pelos seus clientes como ferramenta estratégica para aperfeiçoar a qualidade e 
os resultados dos projetos.

garantir acesso mais rápido às informações sobre o projeto. 

Oferecer uma previsão de valores para os investimentos (custo e tempo);

Para o controle da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), um Comitê de 
Crise foi criado e gerenciado pelo Conselho 
Diretor e a Diretoria Clínica / Técnica, 
o que tornou controlado um quadro de 
extrema gravidade. Não só no aspecto 
assistencial, mas também em relação 
ao abastecimento de Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs) e alimentos. 
Protocolos de biossegurança foram criados 
a fim de proteger familiares, pacientes e 
colaboradores.

Diante do trabalho feito através do Sistema 
de Gestão, surgiu um novo ciclo do 
planejamento estratégico que possibilitará 
a transformação das atividades realizadas 
por Casas André Luiz de forma estruturada, 
planejada e com foco nos resultados e na 
transformação digital.

O Comitê Balanced Scorecard (BSC) irá 
realizar uma série de reuniões anuais com 
o objetivo de avaliar o desempenho das 
estratégias e rever seu plano. O processo 
tem como base iniciativas, planos de ação e 
projetos.

Vale ressaltar que o planejamento é 
elaborado pelo Comitê BSC, com o 
gerenciamento da Diretoria Administrativa, e 
posto para aprovação ao Conselho Diretor 
Casas André Luiz.

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE COMITÊ DE CRISE • COVID-19 

PLANO ESTRATÉGICO 2021

VANTAGENS

VISÃO

MISSÃO

Escritório de Gestão Negócios Escritório de Gestão de Projetos 

definir uma sistemática para avaliar / selecionar e aprovar projetos;

gerar alinhamento das necessidades x propostas de mudanças;

oferecer um panorama organizado das prioridades e necessidades da Instituição e 
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Primeiros projetos 

SALA ANDRÉ LUIZ

De setembro até novembro de 2020

Projeto de reforma para a criação do 
espaço “Sala de Memórias”, da Casas 
André Luiz, expondo sua história ao 
longo dos mais de 70 anos, desde 
seus fundadores até seus pacientes e 
colaboradores. 

O objetivo foi apresentar ao público um 
acervo de fotografias, livros, atas de 
reuniões, troféus e medalhas, propondo-
se a divulgar e valorizar a história da 
Instituição.

De fevereiro até novembro de 2020

Obra de reforma e modernização, com acessibilidade, 
visando eventual geração de renda à partir de locação 
do espaço para espetáculos musicais e teatrais, 
palestras corporativas e educacionais em geral. 
Também com a finalidade de divulgação da Instituição, 
aproximando-se do público geral. 

O projeto, custeado por doadores e pelo Instituto 
LariAmor, foi muito impactado pela pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), fazendo com que a obra 
se estendesse além do prazo e, consequentemente, 
o custo fosse elevado devido à indisponibilidade de 
materiais de construção civil.

SALA DE MEMÓRIAS 

De novembro até dezembro de 2020
 
Em função das recomendações do Ministério da 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
das Secretarias de Saúde e autoridades civis sobre 
eventuais possibilidades de quarentena, resguardo e 
isolamento a fim de evitar o alastramento da pandemia 
de COVID-19, o Conselho de Psicologia permitiu a 
prestação de serviços psicológicos realizados por meios 
de Tecnologia da Informação e da Comunicação, como o 
atendimento on-line. 

Por isso, foi necessário realizar serviços de atualização 
e inovação tecnológica com nova adequação de 
infraestrutura de cabeamentos de rede e repetidores de 
sinal de wi-fi, novos notebooks e mobiliários de apoio 
necessários para atendimentos.

REFORMA DO TELHADO 
De setembro de 2020 até janeiro de 2021

Obra de estrutura e cobertura em telhas 
metálicas sobre a laje da Unidade 2, cujo 
principal objetivo é garantir a proteção da 
edificação contra a ação de intempéries 
e, ainda, atuar como um regulador 
térmico dos ambientes. 

A estrutura metálica adotada é mais leve, 
com peças esbeltas e que sobrecarregam 
menos a fundação. Também viabiliza um 
prazo de execução mais rápido, com uma 
obra mais organizada, visto que as peças 
são produzidas em fábrica e apenas 
montadas na obra. Além disso, não há 
desperdício do material, feito sob medida.

Primeiros projetos 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

SALA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL (OFICINA DE CADEIRAS DE RODAS)

SÊNIOR - RH De setembro de 2020 até janeiro de 2021

Implantação de novo software com estrutura necessária na gestão de Recursos Humanos, garantindo 
conectividade, cuidados com a proteção de dados, fácil acesso pela internet, economia e flexibilidade, 
evitando erros e otimizando recursos. 

O sistema permite que a tecnologia traga mais segurança e menos custos para a área. Também conta 
com alta performance, que centraliza toda as rotinas de cálculo e processamento de folha de pagamento. 

De setembro até novembro de 2020

Na oficina, são realizadas manutenções constantes, até 
que se esgotem as possibilidades de reparo. 
Com o projeto, além dos benefícios aos pacientes, 
houve melhorias de fluxo de atividades e atendimento 
de normativas de segurança e ergonomia. Também 
contou com modernos dispositivos que auxiliam no dia 
a dia daqueles que atuam na confecção de próteses 
e na manutenção de cadeiras ortopédicas, a exemplo 
de um braço mecânico especialmente desenvolvido 
para facilitar a limpeza dos equipamentos e atender à 
ergonomia necessária para os profissionais envolvidos.
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Comunicação e Marketing

Aárea de Comunicação e Marketing faz 
gestão da marca, marketing de conteúdo 
e comunicação interna, este último como 

suporte ao setor de Recursos Humanos, a partir 
de ações que evidenciem a missão, os valores 
e a identidade da Instituição, que é baseada 
na transparência gerando credibilidade para o 
público com que se relaciona.

Casas André Luiz foi escolhida, pela segunda vez (a primeira foi 
em 2018), como uma das Melhores ONGs para se doar. Realizado 
desde 2017, o prêmio é uma parceria do Instituto Doar, da agência 
de projetos socioambientais, “O Mundo Que Queremos”, e da Ambev, 
com apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

As doações despencaram 
para menos da metade!

A campanha teve o objetivo de manter 
todos os cuidados necessáros ao 
paciente, além de  não deixar faltar 
refeições, higiene pessoal e, também, 
roupas para uso diário às mais de 550 
pessoas com defi ciências que vivem na 
Unidade de Longa Permanência.

Telemarketing

Muito importante para a captação de recursos, o setor de Telemarketing precisou adaptar todo o 
seu dia a dia às condições de home offi  ce, devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19). 
O desafi o, portanto, foi conseguir instalar o sistema na casa de cada colaborador, sem que 

a equipe de Suporte estivesse no local, no menor tempo possível. Isso porque, com o fechamento 
dos bazares Mercatudo e o aumento exorbitante no preço dos alimentos e insumos hospitalares, a 
responsabilidade de garantir a contribuição via telefone se tornou ainda maior. 

Para que tudo acontecesse de forma efi caz, a Instituição disponibilizou 34 notebooks, todos provenientes 
de doações, e contou com a cooperação e a compreensão dos profi ssionais, que seguiram atingindo 
resultados e se mantiveram em casa, em segurança.

GEROU UMA ECONÔMIA DE

APROXIMADAMENTE

Campanha de Arrecadação em meio a pandemia 
da Covid-19

No entanto, em 2020, lidar com a pandemia de 
Coronavírus foi o que mais exigiu da equipe uma 
dinâmica diferente. Após os primeiros meses de 
adaptação, a mudança de trabalho presencial 
para a modalidade home offi  ce proporcionou 
a oportunidade de repensar a maneira que o 
trabalho realizado pelas Casas André Luiz vinha 
sendo apresentado à sociedade até então. 

R$1,5
milhão
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A Maratona Fest, organizada pela Casas André Luiz e TV Mundo Maior 
em dezembro de 2020, e idealizado pelo escritor Alexandre Caldini, 
reuniu celebridades, música e muita informação para promover o 
valoroso trabalho em prol das pessoas com defi ciências. Este verdadeiro 
festival on-line, com o tema “Depois de 2020”, foi idealizado como um ato 
de superação, e trouxe conteúdo de qualidade e entretenimento em um 
momento um tanto quanto delicado para todos nós. 

Além de proporcionar um momento de solidariedade, esperança e 
união, a Maratona Fest também contribui para aumentar o volume das 
arrecadações, uma vez que o advento da pandemia do novo coronavírus 
aplicou um duro golpe no volume de doações ao longo do ano. Com 
apresentação do escritor Alexandre Caldini – e muitos outros convidados, 
o evento ofereceu programação especial durante 12 horas ininterruptas.

O público ainda aproveitou de um leilão 
recheado de itens especiais, selecionados 
tanto pelo Mercatudo Casas André Luiz 
quanto por empresas parceiras, como 
Repassa, Coloplast, Rituaali, Fity Hotel, Tryp 
Paraíso, Maksoud Plaza e Casa di Sirena 
. A Cacau Show, por exemplo, cedeu 10 
cestas cheias de guloseimas irresistíveis, e 
ainda doou 70 mil reais para ajudar à causa 
das pessoas com defi ciências.

+ de 90 personalidades
89.320 visualizações
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Tanto por sua atuação durante a pandemia 
quanto pela realização da Maratona Fest, 
a Instituição obteve espaço relevante em 

veículos como Globo, Band, Folha de São Paulo, 
CBN, UOL, Veja, Correio Braziliense, entre outros.

Destaque 
na imprensa
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Projeto antigo do Mercatudo Casas André Luiz, a Loja 
Virtual iniciou suas vendas em maio de 2020 e, em junho, 
começou o atendimento via WhatsApp. Além disso, os 
leilões on-line também ganharam força a fi m de contribuir 
com a arrecadação de verba para a manutenção dos 
atendimentos oferecidos às pessoas com defi ciências. Tais 
medidas, além do funcionamento dos bazares que seguiu de acordo com as orientações do governo, 
possibilitaram que o Mercatudo encerrasse o ano sem prejuízos. 

Mercatudo

Uma das principais fontes de renda da 
Instituição, as vendas nos bazares 
Mercatudo foram extremamente 

impactadas pelo COVID-19. Em março de 
2020, o funcionamento foi interrompido em 
todas as unidades, levando ao afastamento dos 
colaboradores em regime de banco de horas.

Já em abril, a partir de determinações 
governamentais, houve a necessidade de tomar 
medidas mais extremas, entre elas a interrupção 
defi nitiva das atividades das unidades São 
João, Cumbica e Vila Rio, em Guarulhos (SP), 
Campinas e Sorocaba, com devolução dos 
imóveis alugados e negociação de multas; 

renegociação dos valores dos alugueis devido ao 
estado de calamidade; corte de cerca de 25% de 
colaboradores; e férias coletivas.

Com prejuízo de 75%, o mês de maio seguiu 
com as medidas emergenciais: corte de mais 
15% da folha; suspensão de contratos e redução 
da jornada de trabalho. 

Contudo, a partir de junho, foi autorizada a 
reabertura do comércio mediante redução 
de horários, limitação de público a 20% da 
capacidade, demarcação de áreas para garantia 
de distanciamento, aferição de temperatura e 
disponibilização de álcool gel.

VENDAS ON-LINE

DOAÇÕES RETIRADAS CONSERTADOS VENDIDO NO 
ESTADO

RECICLAGEM DE 
SUCATA

Fogões 5.840 3.566 198 1.917

Geladeiras 5.896 3.025 40 2.576

Máquinas de lavar 6.783 1.830 13. 4.351 

Micro-ondas 3.737 2.621 33 950

Freezers 962 380 10 550

Lava-louças 956 13 5 791

Secadoras 346 72 0 149

TOTAL 24.520 11.507 299 11.284

ELETRODOMÉSTICOS POR UNIDADESELETRODOMÉSTICOS POR UNIDADES

FORNECEDOR MADEIRAS 
REAPROVEITADAS

MÓVEIS 
PRODUZIDOS 

Samporini 25.500 Kg 1.151

Puff Tuff 28.100 Kg 2.752

TOTAL 53.600 KG 3.903

MÓVEIS BENEFICIADOSMÓVEIS BENEFICIADOS

MATERIAIS RECICLADOS POR TONELADASMATERIAIS RECICLADOS POR TONELADAS

Papel / Papelão 103,10

Plástico 7,065

Vidro 31,91

Metais diversos (ferro, alumínio, entre outros) 284,49

Madeira em geral 2.177,83

Espuma (bloco, casca e floco) 22,03

Lã acrílica (fibra) 1,34

Lã acrílica (fibra) com floco de espuma 0,90

TOTAL 2.628,67
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Em 2020, além de ações pontuais de doação de roupas, 
brinquedos, mobílias, entre outros, realizou as campanhas 
Cidadania TP e Natal Solidário. No total, o resultado das doações 
para o Mercatudo – além de doações realizadas diretamente 
para os pacientes – foi de 5.701 brinquedos, 322 itens diversos, 
221 mobílias e 6.600 peças de roupas.

E não parou por ai. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, 
inovaram mais uma vez. Entre as ações do Cidadania TP, os 
colaboradores da empresa puderam contribuir comprando 
roupas no bazar Mercatudo que, por sua vez, foram revertidas 
para os atendidos da Associação Franciscana de Solidariedade- 
SEFRAS, contribuindo assim com as duas instituições ao mesmo 
tempo, com aquisição de 3.043 peças. 

Mercatudo
Parcerias Mercatudo

redução do descarte indevido e de 
resíduos sólidos, evitando a poluição 
do ar, da terra e da água; 

geração de renda para a manutenção 
do tratamento especializado e gratuito 
oferecido aos pacientes das Casas 
André Luiz.

emprego para moradores do entorno 
dos bazares Mercatudo e

geração de renda para pequenos 
comerciantes que reutilizam ou 
revendem peças e produtos adquiridos 
nos bazares Mercatudo;

viabilidade de compra, com facilidade 
de pagamento, para população menos 
favorecida;

preservação dos recursos naturais a 
partir da redução do uso de matéria-
prima e do consumo de energia na 
produção de novos produtos

Em 2020, o Mercatudo ainda 
contava com um estoque 
remanescente do ano anterior, 

totalizando 18.046 peças retiradas das 
ruas, das quais mais de 70% foram 
descartadas corretamente por empresa 
certificada, deixando de ser destinadas, 
de forma indevida, em córregos ou 
aterros clandestinos. 

Com estes e outros projetos, o Mercatudo 
gera resultados positivos para toda a 
sociedade, abrangendo pacientes e seus 
familiares, doadores, clientes, funcionários, 
fornecedores e o meio ambiente, uma vez 
que seu trabalho contribui para:

Em um ano tão atípico, de tantas dificuldades, as parcerias impactaram positivamente no resultado anual 
do Mercatudo. Além do apoio da comunidade em geral, que demonstrou grande solidariedade realizando 
trabalhos voluntários e doações diversas, contamos também com o apoio de empresas parceiras. 

DESMONTAGEM
SUBPRODUTO QUANTIDADE

Espuma 2.203 Kg

Lã acrílica 1.340 Kg

Lã com floco de espuma 897 Kg

Madeira (Puff Tuff) 28.100 Kg

TOTAL 32.540 KG

Total de doações 18.046

Vendido no estado 3.279 

Reformados 1.869

Descartados 12.898 

Custo do descarte R$173.322,00

SOFÁS E POLTRONAS

TELEPERFORMANCE

Com a sustentabilidade presente em todas as suas ações, a 
cada ano a rede intensifica seu apoio ao Mercatudo destinando 
produtos que não serão comercializados em suas lojas, além de 
ceder espaço para arrecadação e divulgação da causa. 

LEROY MERLIN

Após o fechamento do Bazar Mercatudo Sorocaba, no início da 
quarentena em função da Covid-19, a parceria foi firmada para 
que o Projeto Empréstimo de Material Médico-Hospitalar do 
Mercatudo pudesse continuar sendo realizado. Foi cedida uma 
sala comercial gratuitamente pelo Sindicato, em Sorocaba.

SINDICATO DOS QUÍMICOS DE
SOROCABA E REGIÃO
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Aárea de Relações Institucionais desenvolve o relacionamento com os doadores e formadores 
de opinião, identifi cando oportunidades de parceria tanto para atender os objetivos de 
sustentabilidade quanto para consolidar a imagem da Casas André Luiz.

Pelo segundo ano consecutivo, o Projeto de 
Empréstimo de Material Médico-Hospitalar do 
Mercatudo Casas André Luiz foi reconhecido pelo 
Programa Selo Social Sorocaba, por gerar impacto 
positivo nas áreas de Saúde e Economia. 

Realizado pelo Instituto Abaçai em parceria com a 
Prefeitura da cidade, o Selo Social é um Programa de 
qualifi cação e mensuração dos resultados de projetos 
sociais, por meio de monitoramento e reconhecimento 
dos impactos sociais que demonstram a transformação 
dos territórios.

Parcerias Mercatudo
Relações Institucionais

SELO SOCIAL SOROCABA 

R LICO EMPREENDIMENTOS
Por meio de seu projeto Tapume Solidário, que 
disponibiliza um coletor fi xo ao tapume de suas obras 
para arrecadação de donativos para o Mercatudo 
Casas André Luiz, mesmo diante da quarentena, 
arrecadou doações de roupas, calçados, brinquedos e 
outros, que contribuíram para abastecer os Bazares.

Voltada à decoração de luxo, com fábrica própria, a 
Quartos Etc., em 2020, fi rmou sua primeira parceria 
com a Casas André Luiz. Com duração de junho a 
agosto de 2020, a empresa realizou a Campanha Doe 
Seu Móvel, a qual convidou seus clientes a doarem 
seu móvel usado ao Mercatudo em troca de 20% de 
desconto na compra de um novo.

O resultado foi muito positivo, gerando – além de 
visibilidade ao trabalho da Instituição – arrecadação 
de móveis de ótima qualidade, captando 58 novos 
doadores, totalizando um valor superior a R$ 20.000,00.

Live do Sandro Luiz e da Carla 
Careca, em prol da Instituição.

O Lions Clube Guarulhos Maia 
realizou a doação de máscaras

O Colégio Torricelli e o Espro 
doaram itens alimentícios

Gilliard cantou seus maiores 
sucessos em um tributo aos pais, 
diretamente de seu canal ofi cial.

A MEC3 Brasil fabricou sorvetes 
exclusivamente para entregar 

em nossa ULP.

A Colgate doou cerca de 40 mil 
itens para as Casas André Luiz, 
entre escovas e cremes dentais

Live Drive aconteceu em 
Guarulhos e o público assistiu 
dentro de seus carros o Show.

O Banco Daycoval, por intermédio 
de uma de nossas voluntárias, 
realizou a doação de máscaras

Live Família Tubarão para as 
crianças e famílias com a possibi-

lidade de doação.

Workshop benefi cente “O seu 
projeto de vida em 2021: como 
planejá-lo e torná-lo realidade”

Uninove Live – Apresentação 
dos trabalhos realizados

na Instituição.

Live Play na Causa apresentou 
música, gastronomia e 

solidariedade.
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ÁREAS DE CAPTAÇÃO    

Campanha Bob’s em Ação: 
contribuição a partir do 

arredondamento do valor da 
compra na rede de restaurantes.

Relações Institucionais

A Prafesta realizou a doação 
de itens descartáveis, muito 

utilizados na Unidade de Longa 
Permanência e no Ambulatório 
por pacientes e colaboradores

Leilão on-line da Galeria 
Paulista foi uma oportunidade 

de aquisição de muitas peças e 
obras de artistas consagrados e 
ainda ajudar com parte da renda.

Campanha da Continental: a 
iniciativa “Amigos da Conti” teve 

abrangência nacional e promoveu 
a arrecadação de recursos 
financeiros, os quais foram 

convertidos em cestas básicas

Recebemos chocolates da 
Cacau Show, que foram 

distribuídos para os pacientes.
Alexandre Baccan realizou a 

entrega da doação.

Tributo ao Rei do Pop, Rodrigo 
Teaser, cover oficial do Michael 
Jackson, fez uma live repleta de 
hits do cantor. Parte da renda foi 

destinada à nossa Instituição, 
assim como doações de 

alimentos e outros insumos

Bate-papo com o Casal 10 em 
prol das Casas André Luiz e mais 

três instituições beneficentes. 
A live do craque Neto com sua 

esposa, Sandra, também contou 
com as atrações musicais Rudy 

Landucci e Mc Hollywood

BGS Day: live com mais de oito 
horas de conteúdo, com o melhor 
do evento de games do Brasil. Já 
marcamos presença em quatro 
edições da Brasil Game Show.

Parceria com a CVS, que 
viabilizou a doação de cestas 
básicas diretamente pelo site 
da empresa, com entrega na 

Unidade de Longa Permanência

A Unidade de Longa Permanência recebeu um grande evento esportivo 
realizado pela Fundação Olimpíadas Especiais Brasil, organização sem 
fins lucrativos que tem por objetivo promover esporte para pessoas com 
deficiência intelectual, em parceria com o Lions Clubs International

Live Nosso Olhar foi realizada em parceria com o Rotary para apresentar 
os trabalhos realizados na Instituição, apresentar o Livro elaborado pelas 
pacientes e arrecadação de recursos e itens de consumo.

A Ypê, marca de produtos de higiene e limpeza, produziu álcool gel para 
distribuir gratuitamente nos hospitais. A Instituição recebeu a doação de 
100 caixas com 12 frascos de 330 gramas, totalizando 1.200 unidades.

A Teleperformance doou ovos de Páscoa. Para comemorar, os 
profissionais da Instituição envolveram os pacientes da Unidade de Longa 
Permanência em uma divertida caça ao tesouro. Já para aqueles com 
mobilidade reduzida, um quebra-cabeça temático foi a alegria da vez

Marcus Lima, do MasterChef Brasil, em nome do projeto “Comida Pra 
Quem Precisa”, destinou para a Instituição dezenas de unidades de leite, 
óleo de cozinha e achocolatado

Convidados como Milene Domingues, ex-BBB Prior, jogadores Amaral e 
Vampeta e outros. Bate-papo e música e muito mais na Live “Riso da Bola” 
que ajudou a Instituição.

O Sr. Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, organizou uma campanha que arrecadou 500 cestas básicas 
para a nossa Instituição.
E, em parceria com a União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo – representada pela Sra. Rosana Amado Gaspar, vice-presidente –, 
recebemos também a doação de 850 máscaras

O Instituto Helena Florisbal 
(IHF) realizou doação de 

alimentos, produtos de limpeza e 
equipamentos de proteção.

Os pacientes da ULP e do 
Ambulatório, junto aos familiares, 
assistiram ao espetáculo “Chaves 
– Um Tributo Musical”, no Teatro 
Opus, no Shopping Villa-Lobos.

A cada sanduíche vendido pelo 
BlackRock Burger & Beer - 

Guarulhos, outro Burger foi doado 
para a nossa Instituição
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ÁREAS DE CAPTAÇÃO    

Empresas Iluminadas

Os investidores sociais fazem parte do Programa, nas categorias Empresa Iluminada, 
Empresa Solidária e Empresa Amiga, cujo objetivo é criar um relacionamento de parceria 
entre as Casas André Luiz e as Empresas. 

Um instrumento com mais de 70 anos de história, que fortalece o conceito de responsabilidade 
social empresarial e oferece um projeto social voltado à saúde das pessoas com defi ciências

• BASF
• BENTELER COMPONENTES 
• AUTOMOTIVOS LTDA CAMPINAS
• CIELO
• DARTHY GRÁFICA
• DUO VIAGENS
• ECOPEL PAPÉIS E APARAS

• AB6 CORRETORA DE SEGUROS
• ASID
• BNI
• BRACOSEG CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA
• CUMMINS
• EZ CONSULTORIA EMPRESARIAL
• GRUPO DESENVOLVER
• HAS SOLUÇÕES
• GAZIT INTERNACIONAL 
SHOPPING
• MVT INVESTIMENTOS
• PARCEIROS VOLUNTÁRIOS

• PHYTOS FORMULA
• PONTO K
• PROSTAL
• RF – REVISTA FERROVIARIA
• SHOPPING METRO TUCURUVI
• SUPERMERCADO ENXUTO  
CAMPINAS
• SUPERMERCADO SANTO 
SOROCABA
• CARIOCA CLUB
• TVV – CANAL 10 VOTORANTIM

• FLEURY 
• GRUPO MONTEIRO
• PATIO CIANÊ SHOPPING 
SOROCABA
• QUARTOS ETC
• TR MACHADO
• VHIP

Empresas socialmente 
responsáveis formarão uma 
rede de negócios entre si, 

exigindo que todos tenham o 
mesmo compromisso

SANTA
MARINA

Infantil • Fundamental • Médio

Suzancargas

Cargo

Diretoria Regional
de Ensino Sorocaba
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Reunião de aniversário 
28/01/2020

UNIDADES DOUTRINÁRIAS    

Deparar-se com uma pandemia mundial 
acabou nos colocando diante de 
refl exões fundamentais sobre o valor 

da existência, do nosso estilo de vida e do 
que realmente importa. Fica registrada na 
história a luta que ainda estamos travando 
contra o Coronavírus (COVID-19), pois o ano 
de 2020 nos desafi ou de todas as maneiras 
possíveis, como Instituição, como pessoas, 
como sociedade.

Como Instituição, presenciamos 
situações inusitadas, nunca antes vivenciadas 
em mais de 70 anos, o que nos obrigou a 
adaptações rápidas para continuar oferecendo 
às pessoas o amparo da Doutrina Espírita em 
todo seu sentido.

Como pessoas, o enorme desafi o de 
buscarmos o equilíbrio e a força para 
passarmos por momentos excruciantes. 
Professando o Espiritismo como escolha 
fi losófi ca para nosso melhoramento moral, 
tomando-o em nossas vidas na ação diária de 
acreditar, trabalhar e amparar.

Como sociedade, as nossas crenças e 
diferenças mais do que nunca foram postas 
à prova, mas aqueles que caminham 
movidos pelo bem maior sempre encontram a 
motivação, para em esforços unidos, manter 
o tecido social diário que se tornou mais 
desafi ador do que nunca.

Palavra do
Conselho Doutrinário

Nossos recursos foram escassos, porém 
sufi cientes para mantermos o trabalho. 
Formas criativas foram utilizadas para captar 
recursos e fazer uso da tecnologia a nosso 
favor sem onerar a Instituição. Vale ressaltar 
o esforço conjunto de todos os colaboradores, 
voluntários, alunos e doadores que auxiliaram 
em todas as atividades de nossa Causa.

Nós nos readaptamos e reconfi guramos, mas 
nos mantivemos presentes de forma virtual ou 
presencial, com todos os cuidados e medidas 
impostos por um distanciamento seguro e 
consciente.

Não foi fácil e sabemos que não será fácil 
após 2020, que fi nalizou essa gestão às 
vésperas de um novo normal. Agradecidos 
pela oportunidade de trabalho e progresso, 
força e amparo mesmo nos momentos mais 
difíceis de nossa história.

Nossa gratidão a todos. O desejo que fi ca 
é de amor, luz e força para 2021 e a nova 
gestão do Conselho Doutrinário que se forma.
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UNIDADES DOUTRINÁRIAS     

A Doutrina Espírita em suas lições básicas 
nos embasou para o enfrentamento da 
pandemia de COVID-19. Entretanto, 

mesmo com todo o aporte doutrinário, 
estávamos preparados para lidar com situações 
de isolamento, distanciamento e adequações 
urgentes de como oferecer nosso trabalho de 
amparo espiritual? Sabemos que a Doutrina 
dos Espíritos é perfeita em seus conceitos, mas 
nem sempre nós espíritos encarnados podemos 
entendê-la adequadamente.
 
Em resposta, resguardamo-nos nos primeiros 
momentos de choque e buscamos por 
entendimento, mas seguimos em frente, 
sabedores que o amparo espiritual é possível 
ultrapassando paredes e telhados, chegando 
aos corações dos espíritos que o procuram onde 
quer que estejam.
 
Nossas atividades presenciais sofreram 
suspensões momentâneas, no entanto fizemos 
uso da tecnologia para o atendimento à 
distância, de forma virtual e carinhosa com os 
mesmos cuidados dos atendimentos oferecidos 
nas Unidades Doutrinárias.
A Reunião Pública continuou oferecendo 
auxílio mediante palestras gravadas por nossos 
colaboradores no formato de lives, em seus 
lares, e posteriormente pudemos contar com 
as transmissões ao vivo das Reuniões abertas, 
para um público reduzido, em condições 
emergenciais, mantendo todos os procedimentos 

necessários de distanciamento e segurança 
sanitária em nossas Unidades Doutrinárias. Uma 
facilidade que possibilitou a escolha daqueles 
que preferiram a reunião presencial e daqueles 
que optaram por acompanhar dos seus lares.
 
As Reuniões Públicas presenciais foram 
realizadas até março e tiveram retorno parcial 
em julho, nas Unidades Doutrinárias de Santana, 
Vila Galvão e Vila Gustavo. Nas Unidades 
Doutrinárias do Hospital Cantareira e Unidade 
de Longa Permanência (ULP), continuaram 
suspensas.

Divisão de 
Assistência Espiritual 

SANTANA VILA. GALVÃO VILA GUSTAVO CANTAREIRA TOTAL

Atendimentos 2.489 731 321 22 3.563

Primeira vez 1.232 328 136 14 1.710

Cartões de passes 1.805 392 266 22 2.485

Passes à distância 324 136 68 4 532

Orientação de E.Lar 213 98 41 - 352

Doações de E.S.E. 18 17 3 - 38

Encaminhamento E.Lar 1 - - - 1

Samaritanos 3 3 - - 6

Trabalhadores 306 126 30 - 462

Alcoolismo 48 21 08 - 77

Problemas de família 512 184 104 10 810

Drogas 52 18 07 - 77

Dificuldades financeiras 75 11 24 1 111

Mediunidade 160 53 24 1 238

Mediunidade 410 151 74 7 642

Outros 1.968 375 217 5 2.565

PLANTÃO DE ORIENTAÇÃO PRESENCIAL 

O passe coletivo abrangendo a todos em um 
momento energético salutar para equilíbrio físico, 
mental e espiritual também se fez mais do que 
nunca presente e necessário nesse momento 
atípico que enfrentamos. A terapia energética 
favorece a saúde física e mental de nossos 
frequentadores.
 
Assim, também é importante citar o atendimento 
de Plantão de Orientação presencial, nas con-
dições emergenciais, e o atendimento via meios 

virtuais utilizando de ferramentas como WhatsA-
pp, e-mail, mensagens via Facebook e site.
O atendimento de nossa parte não cessou 
o quanto pode, sabedores que somos que o 
atendimento espiritual nunca cessa, mas sim 
ultrapassa todas as formas para alcançar a 
quem dele necessita. E muito se precisou esse 
ano, muito se precisará ainda. E podem contar 
com a gente, com nosso amor, fé e trabalho 
para àqueles que ficaram e para àqueles que 
partiram.
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UNIDADES DOUTRINÁRIAS     

REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL • de 01/01 A 
22/03 E 05/07 A 31/12

U.D. Santana 18.155 22.993

U.D. Vila Galvão 5.122 6.765

U.D. Vila Gustavo 2.303 2.261

U.D. ULP 200 200

U.D. H Cantareira 290 307

TOTAL 26.070 32.526

ATIVIDADE VIRTUAL DURANTE A PANDEMIA

U.D. Santana  30 Participantes

U.D. Vila Galvão 16 Participantes

GRUPO DE APOIO FRATERNO AO DEPENDENTE 
QUÍMICO E FAMILIARES • PERÍODO JAN A MAR

U.D. Santana
TOTAL: 1337

Familiares: 792 
Adictos: 545

Tabagismo: 60

U.D. Vila Galvão
TOTAL: 806

Familiares: 533 
Adictos: 273

Tabagismo: 29

LEITURA PARA OS PACIENTES NAS UNIDADES 
III E IV                                             

Leituras Realizadas 92

PRECE MATINAL (JANEIRO A MARÇO)

Presenças pacientes 678

Preces 25

Harmonização 42

PASSES (JANEIRO A MARÇO)

Pacientes 474

Aplicações 3.792

TRATAMENTO ENERGIZAÇÃO (JANEIRO A 
MARÇO PRESENCIAL E ABRIL A DEZEMBRO À 
DISTÂNCIA)

Pacientes 2.812

Atendimentos 55.466

Pacientes (Enfermaria Central) 235

CIRURGIAS PERISPIRITUAIS (JANEIRO A 
MARÇO)

Pacientes 103

Atendimentos 412

ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM SOBRE TRATAMENTOS 
ESPIRITUAIS (EM PARCERIA COM A DIVISÃO 
ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Atendidos 178

Como de se esperar, devido às restrições 
impostas pela pandemia, nossas 
atividades sofreram adaptações drásticas 

e necessárias para a segurança de todos. Não 
poderia ser diferente aos cuidados de nossos 
pacientes na Unidade de Longa Permanência 
e as participantes do Programa de Apoio à 
Gestante e seus filhos, todos grupos de alto risco.

As atividades presenciais, os encontros 
semanais com aulas de puericultura, artesanatos, 
atividades lúdicas para os filhos, as palestras e 
passes para aquelas que aceitam a terapêutica 
foram suspensos. Entretanto, após período de 
organização e flexibilização sanitária, o que 
possibilitou o trânsito das participantes com mais 
segurança, continuamos com a distribuição das 
cestas básicas semanais e entrega de enxovais a 
todas as participantes cadastradas.

Sabemos o quanto seria necessário e urgente 
pelo menos a manutenção dessas entregas, pois 
a pandemia não nos afetou apenas sanitariamen-
te, mas teve fortes reflexos na situação econômi-
ca e social. As doações recebidas pela Instituição 
para esta finalidade foram suficientes para garan-
tir a manutenção das entregas das cestas. Nossa 
satisfação foi poder acompanhá-las e constatar 
que estavam todas bem, saudáveis e fazendo 

planos para a chegada do bebê.

O Programa de Apadrinhamento, com a captação 
de novos padrinhos, e as visitas regulares 
também sofreram suspensão, voltando às visitas 
mediante agendamento e controles sanitários 
somente após a autorização da Área Clínica da 
Instituição.

Nesse período, citamos também os esforços de 
todas as áreas interdisciplinares para manter 
nossos pacientes saudáveis com realizações de 
novas atividades e constante trabalho, para que 
eles compreendessem a situação. Saudosos 
todos, mas seguros e seguindo fortemente.

O Empréstimo de Materiais Ortopédicos voltou 
gradativamente atendendo às solicitações. 
Todos os materiais foram revisados e passaram 
por higienização mais intensificada, a qual foi 
adequada para os protocolos sanitários, antes e 
depois dos empréstimos.

Em um balanço geral, passamos em segurança 
por esse momento atípico, confiantes e com 
muito trabalho a fazer, garantidos pela nossa 
parceria de sucesso, nossos colaboradores, 
agradecemos sempre por garantirem a 
continuidade de nossas atividades.

Divisão de Assistência Social

Reunião Gestantes, 
Vila Galvão. Janeiro 
de 2020

Divisão de 
Assistência Espiritual 
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UNIDADES DOUTRINÁRIAS     

Divisão de Assistência Social

CAMPANHA SACOLINHA DE NATAL

Sacolinhas recebidas 310

Depósitos no site da campanha 
sacolinhas de natal 26/10 a 18/12 R$ 45.436,00

PROGRAMA DE APADRINHAMENTOS 
(JANEIRO A MARÇO – JULHO A DEZEMBRO)  

Visitas de pais e padrinhos 293

EMPRÉSTIMO MATERIAL ORTOPÉDICO  
(JANEIRO A MARÇO – JULHO A DEZEMBRO)

Comunidade São Paulo                                 1.112

Comunidade Campinas/Sorocaba                                                                                                                                     224

PROGRAMA DE APOIO À GESTANTE CARENTE    
UNIDADE DOUTRINÁRIA SANTANA VILA 
GALVÃO E ULP

Nº Gestantes atendidas 50

Nº de Atendimentos às Gestantes 746 

Nº Atendimento Filhos 19

Passes aplicados (Fevereiro a Março) 57

DOAÇÕES GESTANTES / COMUNIDADE 
(JANEIRO A MARÇO – JULHO A DEZEMBRO)

Alimentos não perecíveis (KG) 1.123

Alimentos não perecíveis (UNID.) 240

Alimentos não perecíveis (LT.) 393          

Enxovais (KIT) 50

Diversos (UNID) 27 

Entrega da sacolinhas de natal para 
as gestantes • Dezembro de 2020

Entrega da sacolinhas de natal para 
os paciente ULP • Janeiro de 2020

1º  Bazar do ano

Quando não foi possível realizar nossas visitas semanais às Entidades atendidas por esta Divisão, 
nosso grupo de voluntários, preocupados com a continuidade dos atendimentos, pensaram em 
como poderíamos ofertar nossas exposições doutrinárias e cursos àqueles momentaneamente 

impedidos do convívio social. 

Divisão de 
Trabalhos Externos

ATIVIDADES PRESENCIAIS ATÉ MARÇO

UNIDADES EXPOSIÇÕES PARTICIPANTES

Fundação Casa  
Ouro Preto (2ª Feira) 11 108

Fundação Casa  
Moóca (3ª Feira) 10 103

Fundação Casa 
Bom Retiro  (4ª Feira) 12 109

Fundação Casa Brás 
Itaparica (4ª Feira) 11 326

Fundação Casa Brás 
Rio Tamisa  (5ª Feira) 6 86

Fundação Casa  
Nova Vida (6ª Feira) 11 142

Fundação Casa 
Brás Turiassu 11 314

Polícia Civil (2ª Feira) 8 65

Polícia Civil (5ª Feira) 10 77

Romão Gomes  
(3ª, 4ª, 5ª e 6ª Feira) 40 385

TOTAL 130 1.715

VÍDEOS AULAS (DE JUL A DEZ)

UNIDADES EXPOSIÇÕES PARTICIPANTES

Fundação Casa 
Moóca 3 60

Fundação Casa 
Nova Vida 26 520

Fundação Casa 
Ouro Preto 26 780

TOTAL 55 1.360

A solução foi elaborar videoaulas com temas doutrinários. Corridos os trâmites de autorização junto às 
Entidades, que abraçaram prontamente essa nova modalidade, nossos vídeos têm promovido entre os 

atendidos a oportunidade de receber um 
conteúdo da melhor qualidade com o único 
objetivo de promover mudanças para o 
melhor. 

Também foi uma oportunidade de não 
cortarmos os vínculos criados, conquistas 
obtidas a cada participação de nossos 
grupos de voluntários durante o decorrer das 
atividades semanais. Hoje, contamos com 14 
frentes de trabalhos graças a esses esforços. 
Não foi um ano fácil, para ninguém, mas em 
vibrações e trabalho a semente da Doutrina 
Espírita é semeada em campo necessitado.
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UNIDADES DOUTRINÁRIAS     

Divisão de Cultura Espírita

Um dia normal de aulas: salas cheias de 
alunos alegres e motivados pela troca de 
conhecimentos Doutrinários. Corredores 

em trânsito de almas: crianças, jovens e 
adultos, em busca do saber espírita.

Com as condições impostas pela pandemia, 
2020 ofertou outra realidade, corredores sem 
trânsitos e salas vazias e fechadas, mas ainda 
com alunos ávidos pelo saber espírita. O que 
fazer? Após período de reflexão e preparação, 
nossos grupos de expositores e alunos se 
reuniram na modalidade on-line.  As aulas 
virtuais, que seriam um projeto do futuro próximo, 
tornaram-se realidade de uma hora para outra 
dada a urgência do cenário.

Não podíamos parar, no momento que mais 
se fazia presente o estudo e conhecimento da 
Doutrina Espírita. Oferecendo conhecimento 
para o esteio de nossas emoções, alunos e 
voluntários buscaram recursos tecnológicos 
e conhecimentos para manter essas salas de 
aulas virtuais com o mesmo entusiasmo das 
presenciais.

O resultado não poderia ser diferente, tivemos 
perdas de alguns frequentadores, dadas as 
dificuldades tecnológicas, mas a grande maioria 
se adaptou. Assim, a frequência e a assiduidade 
semanal foram mantidas pelo esforço conjunto 
de todos. Muitos que não conseguiram 
acompanhar não ficaram sem um contato 
amoroso e atencioso de seus expositores e 
colegas, dando sugestões de leituras e até 
quando possível acompanhar via mídias sociais 
do Centro, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. 

No retorno das palestras, mesmo em condições 
emergenciais, também foram orientados a 
participarem, mantendo assim o contato com a 
Doutrina e com a Instituição.

O mesmo valeu para o Encontro com a Cultura 
Espírita. Os eventos mensais, que reúnem 
convidados do movimento espírita e um 
público diversificado em nossas duas Unidades 
Doutrinárias (Santana e Vila Galvão), fizeram 
uso das lives com transmissão ao vivo pela 
página do nosso Facebook, reunindo pessoas 
de todos os lugares na segurança de suas casas 
e gerando um conteúdo de primeira para todas 
nossas mídias sociais. Uma verdadeira biblioteca 
que pode ser acessada a qualquer momento.

Quando foi possível se reunir com toda 
segurança oferecida pelos protocolos de 
distanciamento social, a Evangelização Infantil 
de Santana realizou um Pedágio da Saudade, 
em que crianças, jovens e seus responsáveis, 
sem sair de seus carros, puderam matar a 
saudade dos Evangelizadores. Os retornos de 
nossos pequenos alunos estavam estampados 
em seus olhos e sorrisos com a promessa 
que voltariam assim que fosse permitido, com 
toda segurança, para movimentarmos nossos 
corredores e preenchermos nossas carteiras em 
salas de aulas.

Projetos futuros virão, revisados pelo novo 
normal que se impõe no convívio social, mas 
ainda pautados pelo carinho de transmitir a 
Doutrina que tanto nos promove e faz bem. 
Seguimos fortes e em frente.

CURSO DE DOUTRINA AULAS 
VIRTUAIS

Local Dados

U.D Santana Alunos: 256 

U.D Vila Galvão
Alunos: 120 

Participantes dos
grupos de estudo: 8 

U.D Vila Gustavo Alunos: 53 

TOTAL Alunos: 337 

CURSO DE DOUTRINA AULAS 
PRESENCIAIS (PARCERIA COM A 
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Local Dados

Pacientes da ULP Alunos: 61

Encontros 
presenciais

Em março foi realizada audição 
para a captação de 16 novos 

membros, total de 58 coralistas.

Encontros 
virtuais

28 Encontros de março a 
setembro para ensaios com 

uma média de 
25 coralistas.

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
ENCONTROS VIRTUAIS

Local Dados

U.D Santana
Crianças: 85 

Harmonização entre 
evangelizadores

U.D Vila Galvão Crianças evangelização: 6 
Mocidade e Santana

U.D Vila 
Gustavo

Postagem de aulas, vídeos, 
orientação do evangelho no 

lar e harmonização entre 
evangelizadores

TOTAL Crianças: 91

ENCONTRO COM A CULTURA 
ESPÍRITA

Encontros 
Presenciais

De 28/02 a 01/03 – André Luiz  
Ruiz e equipe da feal

Encontros 
Virtuais

A partir de junho iniciada a 
live dos encontros, em julho o 

convidado de maio fez 
encontro extraordinário 

CURSO DE DOUTRINA AULAS 
PRESENCIAIS (PARCERIA COM A 
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Local Dados

Pacientes da ULP Alunos: 61

CORAL

Encontros 
presenciais

Em março foi realizada audição 
para a captação de 16 novos 

membros, total de 58 coralistas.

Encontros 
virtuais

28 Encontros de março a 
setembro para ensaios com 
uma média de 25 coralistas.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores da CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ
Guarulhos – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da 
CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS 
ANDRÉ LUIZ, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da CENTRO ESPÍRITA 
NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o
 exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas 
demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento 
das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade 
são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:

    • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

    • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade.

   • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

    • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a 
Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.

    • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 -  EM REAIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - EM REAIS

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

ATIVO NOTA 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição 453.201 404.815

Aplicações financeiras – sem restrição 03 9.727.842 3.505.633

Aplicações financeiras – com restrição 1.183.148 245.158

Contas a receber 04 6.075.223 6.320.655

Estoques 5.393.083 3.467.500

Despesa de exercício seguinte 120.112 93.293

Adiantamento a fornecedores 189.669 13.522

Impostos a recuperar 83.914 83.914

Outros ativos circulantes 05 2.274.814 2.063.221

Total ativo circulante  25.501.006  25.501.006
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 141.629 103.893

Investimento 16 - 3.202.666

Imobilizado 06 18.684.968 10.831.504

Intangível 1.015 7.106

Total ativo não circulante 18.827.612 14.145.169
TOTAL DO ATIVO 44.328.618 30.342.880

PASSIVO NOTA 2020 2019
CIRCULANTE
Fornecedores 2.728.368 2.995.437

Obrigações sociais 07 4.825.766 5.297.046

Obrigações fiscais 08 1.435.299 1.236.447

Provisão de férias e encargos 5.344.177 6.882.498

Empréstimos e financiamentos 10 2.961.338 139.416

Projetos a executar 1.916.847 626.457

Outros passivos circulantes 991.361 1.772.675

Total passivo circulante 20.203.156 18.949.976
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 10 1.960.746 1.898.595

Contingências a pagar 09 462.500 462.500

Total passivo não circulante 2.423.246 2.361.095
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido 21.702.216 9.031.809

Total do patrimônio líquido 21.702.216 9.031.809
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 44.328.618 30.342.880

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 
2019 - EM REAIS

RECEITAS NOTA 2020 2019
Receita de doações 11 43.215.339 32.138.788

Receita de subvenção e convênios específicos 12 34.858.736 30.359.199

Receita dos mercatudo 33.183.460 46.452.636

Resultado de equivalência patrimonial - 523.363

Subvenção – LOAS 6.972.578 6.820.098

Trabalho Voluntário 15 98.953 379.428

Outras receitas 13 2.704.104 5.793.721

Total das receitas 121.033.170 122.467.233
DESPESAS
Salários e encargos (71.864.637) (77.383.307)

Materiais de consumo e manutenção (11.061.221) (8.946.737)

Administrativas e gerais 14 (20.237.315) (26.272.881)

Gêneros alimentícios e dietas (4.584.393) (3.811.254)

Medicamentos (2.330.189) (2.367.042)

Depreciações (2.330.189) 30.342.880

Trabalho Voluntário 15 (98.953) (379.428)

Total das despesas (110.959.717) (120.120.072)
Superávit/déficit operacional 10.073.453 2.347.161
Outras Receitas/(despesas) Operacionais
Resultado na Alienação imobilizado 6.711.495 30.000

Resultado baixa de investimentos 16 (3.202.663)

Total de outras receitas/(despesas) operacionais 3.508.832 30.000
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 454.912 445.380

Despesas financeiras (1.366.790) (1.455.051)

Total resultado financeiro (911.878) (1.009.671)
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 12.670.407 1.367.490

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - EM REAIS

Patrimônio 
Social

Reserva 
Reavaliação

Superávit / 
Déficit do 
exercício

Superávit / 
Déficit do 
exercício

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 7.165.079 40.655 7.205.734
Realização reserva de reavaliação – controlada - (40.655) 40.655 -

Receita dos mercatudo 33.183.460 46.452.636

Transferência para patrimônio social 40.655 (40.655)

Superávit /(déficit) do exercício - - 1.367.490 1.367.490

Transferência para patrimônio social 1.367.490 - (1.367.490) -

Ajuste de exercícios anteriores - - 458.585 458.585

Transferência para fundo social 458.585 (458.585) -

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 9.031.809 - - 9.031.809
Superávit /(déficit) do exercício - 12.670.407 12.670.407

Transferência para patrimônio social 12.670.407 - (12.670.407) -

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 21.702.216 21.702.216
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2020 E DE 2019 - EM REAIS

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019
Superávit (déficit) do período 12.670.407 1.367.490
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização  783.004 959.423

Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado e intangível - (448.436)

Ajuste de exercícios anteriores - 458.585

Redução (aumento) do ativo
Aplicações financeiras 7.160.199) (479.371)

Contas a receber 245.432 (2.050.416)

Estoques (1.925.583) (18.261)

Outros ativos (452.295) (447.688)

Aumento (redução) do passivo
Fornecedores (267.069) (126.788)

Obrigações sociais e fiscais (272.428) 1.107.546

Provisão de férias e encargos (1.538.321) (595.573)

Outros passivos 509.076 247.118

Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais 2.592.024 (26.371)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de investimento 3.202.666 (523.363)

Aquisições de imobilizado e intangível (8.630.377) (82.792)

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos (5.427.711) (606.155)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de empréstimos e financiamentos 2.884.073 673.316

Pagamentos de empréstimos e financiamentos (199.574)

Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos 2.884.073 473.742
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 48.386 (158.784)
Caixa e equivalentes no início do período 404.815 563.599

Caixa e equivalentes no fim do período 453.201 404.815

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 48.386 (158.784)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz 
é uma associação, nos termos do artigo 53 do 
Código Civil Brasileiro, de caráter religioso e 
filantrópico, de inspiração cristã, de duração 
ilimitada e sem finalidade lucrativa, e por 
finalidade:

Prática da caridade material, moral e espiritual, 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - EM REAIS

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

bem como a divulgação dos princípios 
doutrinários espíritas por qualquer mídia 
conhecida no País, não se fazendo qualquer 
distinção de sexo, raça, cor, credo religioso ou 
político, devendo manter sempre leitos e serviços 
para uso público gratuito nos termos deste artigo.

Tratamento de pacientes portadores de 
deficiência mental com ou sem deficiência 

física associada, em regime de internato e 
ambulatorial, em todas as casuísticas (severa, 
profunda, moderada e leve), com a aplicação de 
modernos tratamentos interdisciplinares.
Tratamento terapêutico espiritual complementar 
aos pacientes necessitados.
Parágrafo único - Como entidade filantrópica, 
poderá instituir fundações, manter e administrar 
abrigos, ambulatórios, escolas de ensino 
regular técnico, fundamental, médio e 
superior, farmácias de manipulação para uso 
próprio, fundações, sanatórios, bem como 
estabelecimentos similares para prestação de 
serviços.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis emanadas da legislação 
societária brasileira e levam em consideração a 
Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 
(R1) específicas para Entidades sem Finalidades 
de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
    a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações financeiras estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da Entidade.

    b) Apuração das receitas e despesas do 
exercício
As receitas e despesas são registradas 
considerando o regime de competência 
de exercícios, e são apuradas através dos 
comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos 
Bancários, Recibos e outros. As despesas da 
entidade são apuradas através de Notas Fiscais 

e Recibos em conformidade com as exigências 
fisco legais.

   c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de 
estimativas e premissas que incluem a provisão 
para contingências e provisão estimativa para 
créditos de liquidação duvidosa. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A entidade 
revisa as estimativas e premissas, pelo menos, 
anualmente.

    d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber 
e outros recebíveis, contas a pagar e outros 
passivos.

    e) Ativos circulantes e não circulantes 
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades 
referem-se a saldos bancários de livre
movimentação e aplicações financeiras de 
liquidez imediatas com baixo risco de variação 
no valor de mercado, e consideradas como 
equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
São registradas pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as 
datas dos balanços, que não excedem o seu 
valor de mercado ou de realização.

Contas a receber
Os valores das contas a receber são 
contabilizados considerando o regime de 
competência de suas operações.

94 Relatório de Atividades 2020
Casas André Luiz  95Balanço Anual



BALANÇO ANUAL      

3.APLICAÇÕES FINANCEIRAS – SEM RESTRIÇÃO
2020 2019

Poupança - 5.037

Aplicações em fundos de investimentos 9.727.842 3.500.596

Total 9.727.842 3.505.633

4. CONTAS A RECEBER
2020 2019

Convênio SUS 2.470.830 2.330.830

Cheques a receber 507.031 925.865

Cartões de crédito/Débito 3.097.362 3.063.960

Total 6.075.223 6.320.655

5. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
2020 2019

Adiantamentos de férias 873.509 835.195

Adiantamentos compra de funcionários 365.975 408.012

Outros 1.035.330 820.014

Total 2.274.814 2.063.221

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

6. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Taxa
atual %

Saldo 
31.12.2019 R$ Adições R$ Baixas R$ Transf. R$ Saldo

31.12.2020 R$

Custo
Terrenos 2.747.817 - 2.747.817

Edificações 4 14.636.048 6.944.297 - 21.580.345

Máquinas e equipamentos 10 5.509.384 953.200 - 6.462.584

Móveis e utensílios 10 2.029.837 457.000 - 2.486.837

Computadores e Periféricos 20 851.824 - - 851.824

Veículos 20 2.653.367 275.880 - 2.929.247

Obras em andamento 2.385.559 - - 2.385.559

Biblioteca 4.355 - - 4.355

Outros 307.555 - - 307.555

Total 31.125.746 8.630.377 - 39.756.123
Depreciação Acumulada
Edificações (10.130.633) (405.758) - (10.536.391)

Máquinas e equipamentos (5.006.198) (108.304) - (5.114.503)

Móveis e utensílios (1.947.188) (71.731) - (2.018.919)

Computadores e Periféricos (850.220) (739) - (850.959)

Veículos (2.360.003) (190.381) - (2.550.384)

Total (20.294.242) (776.913) - (21.071.155)
Total 10.831.504 7.853.464 - 18.684.968

Provisão estimativa para créditos de 
liquidação duvidosa
As contas a receber são registradas e mantidas 
no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos. A provisão 
estimativa para créditos de liquidação duvidosa 
é calculada por valor suficiente para cobrir 
eventuais perdas desses créditos.

Estoques
São demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excedem o custo de reposição ou valor 
líquido de realização.

Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com 
as respectivas depreciações registradas 
pelo método linear, de acordo com as taxas 
mencionadas na nota explicativa n.º 06.

Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor 
recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A 
Entidade não identificou qualquer evidência que 
justifica a necessidade de provisão em 31 de 
dezembro de 2020.

    f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias 

e/ou cambiais incorridas até a data do balanço 
patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados 
em valor presente, com base em taxas de juros 
que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação.

Provisões
As provisões são reconhecidas, quando a 
Entidade possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a 
obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco 
envolvido.
   g) Gratuidades e Assistência Social
Estão demonstradas conforme legislação vigente 
Lei n.º 12.101/09 e alterações e o Decreto n.º 
8.242/14.

    h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como 
receita quando recebidas. Demais despesas 
e receitas são apuradas pelo regime de 
competência.

    i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em 
suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas 
suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
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8. OBRIGAÇÕES FISCAIS
2020 2019

IRRF a recolher 892.538 770.454

Outras contribuições a recolher 320.567 248.987

ISS a recolher 222.194 217.006

Total 1.435.299 1.236.447

12. RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS 
ESPECÍFICOS

2020 2019
Sistema Único de Saúde 29.927.848 28.895.990

Secretaria de Estado da 
Saúde 4.930.888 1.463.209

Total 34.858.736 30.359.199

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2020 2019

Salários a pagar 2.674.043 2.691.825

INSS a recolher 994.184 741.387

FGTS a recolher 1.108.267 1.838.406

Outros 49.272 25.428

Total 4.825.766 5.297.046

11. RECEITAS DE DOAÇÕES
2020 2019

Captação c/ Telemarketing 27.398.544 27.458.412
Doações de Materiais P.F 
– P. J 2.822.488 2.954.079

Doações de Gen. 
Alimentícios 545.392 261.643

Doações de 
Medicamentos 328.567 198.381

Donativos P. F. 432.784 633.799

Donativos P.J. 312.784 18.625

Doação de imóveis 6.944.297 -

Outros 4.430.483 613.849

Total 43.215.339 32.138.788

13. OUTRAS RECEITAS
2020 2019

Lanchonete Interna Centro de Santana 52.816 250.948

Receitas com eventos 3.750 18.454

Contribuição Conselheiros 135 4.185

Indenizações Folha de Pagamento 32.877 9.590

Aluguel de Imóveis 553.887 513.701

Despesas Recuperadas 459.688 304.062

Nota Fiscal Paulista 378.829 205.012

Receitas Subsid. Refeições 825.635 1.037.903

Receitas diversas 390.961 1.091.320

Indenização por desapropriação - 1.900.654

Outros 5.526 457.892

Total 2.704.104 5.793.721

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição Taxa
Mês

No.
Parcelas Venc. Passivo 

Circulante
Passivo 

Não 
Circulante

2020 Total 2019 Total

Banco Bradesco S/A 1,39% 09 26/09/19 56.799 - 56.799 56.799

Caixa Econômica Federal 2,25% 36 10/09/20 - - - 1.455.720

Banco Santander S.A 0,97% 36 15/02/22 2.274.802 - 2.274.802 3.304.703

Caixa Econômica Federal 0,80% 60 10/05/25 3.333.599 7.937.589 11.271.188 -

(-) juros a incorrer (2.703.862) (5.976.843) (8.680.705) (2.779.210)

Total 2.961.338 1.960.746 4.922.084 2.038.012

9. CONTINGÊNCIAS A PAGAR
A entidade está sendo questionada judicialmente sobre alguns processos judiciais, consequentemente, 
a Administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos optou em provisionar em 31 de 
dezembro de 2020 o montante de R$ 462.500 (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 462.500) para aquelas 
causas que a possibilidade de perda é provável.
Há processos judiciais considerados pela consultoria jurídica de natureza de perda possível no montante 
de R$ 604.200. (Em 31 de dezembro de 2019 – R$ 529.000).

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ LUIZ

14. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
2020 2019

Mão Obra terceiros 649.508 555.779

Energia Elétrica 1.022.036 1.439.751

Alugueis de imóveis 1.253.515 2.248.245

Fretes PJ 2.829.580 5.045.953

Serviços segurança patrimonial 2.424.900 2.541.123

Serviços prestados PJ 7.955.642 7.893.496

Indenização por desapropriação - 1.900.654

Outras despesas 4.102.133 4.647.880

Total 20.237.315 26.272.881

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

    15. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2020 e de 2019 a 
Entidade apurou um custo de R$ 98.953 e de R$ 
379.428, respectivamente decorrente de serviços 
voluntários utilizando o critério de reconhecimen-
to do valor justo pela prestação do serviço como 
se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

    16. BAIXA INVESTIMENTO
Durante o exercício de 2020 os valores regis-
trados como investimento na Fundação Andre 
Luiz – FEAL foram baixados. Pois conforme 
alterações estatutárias em 2019 em ambas as 
entidades não evidenciam mais a necessidade 

de contabilizar equivalência patrimonial por influ-
ência ou percentual de participação.
    17. ATENDIMENTOS AO SUS – PORTARIA 
n.º 834/2016 Ministério da Saúde
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 
12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a 
Entidade apurou percentual de atendimento SUS 
de 100%.

    18. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem 
os tributos mencionados abaixo com base de sua 
renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre 
Fopag, PIS sobre receitas, COFINS sobre recei-
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tas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF 
s/ aplicações financeiras.

    19. ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 
USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores 
relativos às isenções previdenciárias gozadas 
durante os exercícios de 2020 e de 2019, corres-
pondem aos montantes de R$ 16.144.205 e de 
R$ 17.053.820, respectivamente.

    20. DECISÃO JUDICIAL – IMUNIDADE PIS
A entidade não está recolhendo os pagamentos 
do PIS – Programa de Integração Social com 
base em Decisão Judicial que suspendeu a co-
brança. Dessa forma, a Administração optou em 
não recolher e não constituir provisão.

    21. COBERTURA DE SEGUROS
Os seguros são contratados por valores consi-

derados suficientes pela Entidade para cobrir 
eventuais riscos e perdas sobre seus ativos. Os 
principais seguros mantidos pela entidade são 
de incêndio, raio e vendaval para as edificações 
no valor de cobertura nos exercícios de 2020 e 
de 2019, correspondem aos montantes de R$ 
56.400.000 de R$ 56.400.000, respectivamente.

   22. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros estão apresentados 
no balanço patrimonial pelos valores de custo, 
acrescidos das receitas auferidas e despesas 
incorridas, os quais se aproximam dos valores 
de mercado. A Administração dessas operações 
é efetuada mediante definição de estratégias 
de operação e estabelecimento de sistemas de 
controles.

A Entidade não mantém instrumentos financei-
ros não registrados contabilmente e, tampouco, 

possui em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
operações envolvendo instrumentos financeiros 
derivativos.
    23. ENFRENTAMENTO PANDEMIA 
COVID-19
Em março de 2020, uma pandemia global foi 
declarada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) decorrente das doenças relacionadas ao 
novo coronavírus (COVID-19), iniciando-se as 
restrições de mobilidade humana preventiva aos 
impactos relacionados à pandemia decorrente do 
vírus COVID-19, recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde e determinada pelas autori-
dades brasileiras, o cenário nacional e mundial 
para os negócios da Companhia e suas controla-
das apresentou significativas mudanças.

A Administração ressalta que vem acompanhan-
do as notícias sobre os impactos econômicos da 
pandemia do COVID-19, em especial ao merca-

do brasileiro.

A Administração vem recorrentemente sensi-
bilizando seus colaboradores das medidas de 
enfrentamento ao COVID19 e adotando todos os 
protocolos para minimizar os impactos. Tais me-
didas fizeram com que os índices de contágio se 
mantivessem baixos, preservando a saúde e as 
vidas dos nossos colaboradores e assegurando 
que não houvesse impacto no nosso desempe-
nho operacional.

Os valores patrimoniais e de resultados apre-
sentados neste relatório devem ser analisados 
considerando os efeitos destas reduções de 
atividades citadas. As principais reduções foram 
nas despesas de cargos e salários, pois tive-
mos demissões por conta da pandemia e uma 
diminuição da receita dos Mercatudos devido ao 
fechamento por quase 3 meses

Agradecemos a 
leitura.
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Quan-
do momentos 

difíceis � cam para 
trás, são descober-

tos novos caminhos 
e possibilidades de 
aper feiçoamento. 

Juntos vamos su-
perar e seguir 

em frente!

O QUE FAZEMOS É TÃO 
IMPORTANTE QUANTO,

COMO FAZEMOS

E PARA QUEM
FAZEMOS.

Casas André Luiz • 71 anos superando desafi os

Sempre é possível lidar com adversidades 
quando se tem um propósito.

UNIDADES DE 
ATENDIMENTO À PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA

UNIDADES 
DOUTRINÁRIAS

CENTRO DE ESTUDOS
E PESQUISAS ESPIRITUAIS

CENTRAIS DE 
ARRECADAÇÃO

BAZARES 
MERCATUDO

Sede Social, Administração 
e Unidade de Longa 
Permanência 
Av. André Luiz, 723
Picanço, Guarulhos/SP
CEP: 07082-050
Tel.: 11 2457-7733
(Visitas: domingos e feriados 
das 14h às 16h)

Ambulatório de Deficiências 
(CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO CER II)
Rua Vicente Melro, 878
Vila Galvão, Guarulhos/SP
CEP: 07056-110
Tel.: 11 2452-4033

CAT São Paulo
R. São Francisco, 71
Centro, São Paulo/SP
CEP: 01005-020
Tel.: 11 3106-9011 / 3106-9410

GUARULHOS

Parque São Miguel 
(Pimentas)
R. Joaquim Moreira, 39
CEP: 07260-220
Tel: 11 2499-1304

Vila Galvão
R. São Gabriel, 177
CEP: 07056-090
Tel: 11 2304-7290

SÃO PAULO

São Miguel Paulista
R. Mohamed Ibrahin Saleh, 602
CEP: 08042-120
Tel: 11 2052-4950

Santo Amaro
Estrada de Itapecerica, 8635
CEP: 05858-003
Tel: 11 5821-7484

OSASCO

Jardim Mutinga
Av. Presidente Médice, 1381
CEP: 06268-000
Tel: 11 3659-6354

Unidade Doutrinária de 
Vila Galvão e Departamento
de Gestantes
R. Vicente Melro, 878
Vila Galvão, São Paulo/SP
CEP: 07056-110
Tel.: 11 2452-5976

Unidade Doutrinária de 
Santana e Departamento de 
Gestantes
R. Duarte de Azevedo, 691 
Santana, São Paulo/SP
CEP: 02036-022
Tel.: 11 2973-6579 / 2973-6580

Unidade Doutrinária
de Vila Gustavo
Rua Major Dantas Cortez, 276
Vila Gustavo, São Paulo/SP
CEP: 02206-000
Tel.: 11 2201-3175

Unidade de Longa 
Permanência
Av. André Luiz, 723
Picanço, Guarulhos/SP
CEP: 07082-050
Tel.: 11 2457-7733

ENDEREÇOS >>
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Av. André Luiz, 723
Picanço, Guarulhos/SP
CEP: 07082-050
Tel.: 11 2457-7733 casasandreluizoficial

www.casasandreluiz.org.br

casasandreluiz


