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   RELATÓRIO   DE   VISTORIA   Nº.   033/2019  

REDE   FEMININA   DE   COMBATE   AO   CÂNCER  
 

 
Nos  termos  definidos  no  Decreto  nº  8.536/2017,  relatamos  que,  na  data  de  23  de               

Agosto  de  2019,  às  10h06min,  os  membros  Tamara  Gasperi  e  Paula  Marília  Turatti  realizaram               
visita in  loco  na  rua  2300,  nº.  1590,  Bairro  Centro,  Município  de  Balneário  Camboriú,  cujo                
endereço  corresponde  a  sede  da  Rede  Feminina  de  Combate  ao  Câncer,  a  qual  possui,  com                
esta   municipalidade,   os   seguintes   Termos   de   Parcerias   firmados:  

 
1. Termo   de   Parceria   PMBC/SEAG   nº.   002/2017,   FMS   nº.   001/2017   -   2º   Aditivo;  

 
O  objetivo  precípuo  da  respectiva  visita  deu-se  em  razão  da  necessidade  de  verificar in               

loco as  atividades  desenvolvidas  pela  referida  entidade,  no  âmbito  do  Município,  ante  as              
especificações  contidas  no  termo  de  parceria,  com  base  nos  indicadores  estabelecidos  e             
aprovados   no   plano   de   trabalho.  

Durante   a   visita,   foi   possível   constatar,   por   meio   de   elementos   disponíveis   no   local:  

 

● Fomos   recepcionados   pela   Sra.   Valdete   Daura   da   Silva;  
 

● No   dia   da   visita,   foram   constatados   dois   atendimentos   com   a   Enfermeira;  
  

● A   entidade   possui   em   tratamento   76   (setenta   e   seis)   usuárias;  
 

● De  acordo  com  a  Sra.  Valdete,  são  realizados  aproximadamente  300  (trezentos)            
atendimentos   ao   mês   na   coleta   de   preventivos;  

 
● A  entidade  não  possui  lista  de  espera  na  presente  data,  contudo,  possui  alto              

índice   de   absenteísmo   em   atendimentos   de   consultas;  
 

● Todas  as  terças-feiras  são  realizadas  oficinas  de  artesanato,  como  bordado,  tricô,            
crochê,  patch  aplique,  patchwork,  costura,  etc.  Já  nas  quintas-feiras  é  realizado  o             
projeto  Atitude  de  Coração,  onde  são  confeccionadas  almofadas  especiais          
anatômicas  em  formato  de  coração,  bem  como  próteses  mamárias,  para  doação            
às  pacientes  mastectomizadas  ou  sem  prótese  definitiva.  Este  projeto  é           
desenvolvido  em  parceria  com  “Mulheres  da  Alameda/Curitiba,  que  fornece  os           
materiais   necessário   à   confecção;  
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● Nas  quartas-feiras  são  realizadas  aulas  de  Yoga  e  nas  sextas-feiras  a  entidade             
conta  com  a  parceria  de  uma  Psicóloga  voluntária  para  atendimentos           
psicológicos;  

 
● Todos  os  dias  no  período  vespertino,  ocorre  na  entidade  um  brechó  beneficente             

com   a   venda   de   produtos   vindos   de   doação   para   arrecadação   de   fundos  
 

● A  entidade  conta  com  uma  profissional  mastologista  que  realiza  os  atendimentos            
de   forma   voluntária;  

 
● São  02  (duas)  profissionais  enfermeiras  e  01  (uma)  secretária  que  possuem            

vínculo   empregatício,   e   80   (oitenta)   voluntários;  
 

● Quanto  a  Certidão  de  Responsabilidade  Técnica  emitida  pelo  COREN  -  Conselho            
Regional  de  Enfermagem  de  SC  que  na  última  visita  encontrava-se  vencida,            
nesta  visita  não  localizamos  a  referida  Certidão  anexa  junto  aos  alvarás  e  demais              
certidões,  contudo  não  verificamos  com  a  Secretária  Mileide  o  andamento  do            
pedido   de   renovação   da   certidão;  

 
● No  mural,  consta  fixado  o  alvará  sanitário  com  data  de  validade  de  31/03/2019              

(conforme  anexo),  sendo  informado  a  Sra.  Valdete,  que  garantiu  que  o  mesmo  já              
foi   renovado.  

 
Desta  forma,  homologamos  o  pronunciamento  emitido  pelo  gestor  do  FMS  e  verificamos             

que,  por  meio  da  visita in  loco ,  a  entidade  apresenta  os  elementos  necessários  para  a                
execução   do   plano   de   trabalho   e   termo   de   parceria.  

 
Balneário   Camboriú,   23   de   Agosto    de   2019.  

__________________________  

Paula   Marília   Turatti  
Membro  

Matrícula   n º    29.283  

__________________________  

Tamara   Gasperi  
Membro  

Matrícula   n º    32.723  
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