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               RELATORIO DE ATIVIDADES   

               SERVIÇO SOCIAL  

               INSTITUIÇÃO GACC SUL BAHIA  

                ANO 2019. 

 

      O Grupo de apoio a criança com câncer – Gacc Sul Bahia, instituição  

         sem fins lucrativos, tendo por finalidade gerar amparar crianças e                 

adolescentes  acometidos por doenças onco-hematológicas mediante ações na 

área da assistência social e saúde, em caráter permanente e gratuito. 

               Assistência social – é uma política de seguridade não contributiva, direito 

do cidadão e dever do estado, política que promove o mínimo sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de inciativas pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento as necessidades básicas. 

O Gacc Sul Bahia busca desenvolver suas atividades tendo em vista o 

proposito maior, conforme rege o seu atual estatuto social. 

 

 Objetivo: 

 Acolher, amparar, atender e melhorar o bem-estar integral 

das crianças, adolescentes, acometidos por doenças onco 

-hematológicas atendidas(os) pelo GACC SUL BAHIA.. 

 

 Objetivo específicos: 

 Acolher com uma escuta qualificada, para uma melhor 

avaliação das famílias. 

 Desenvolver um estudo social junto as famílias 

 Identificar continuamente as necessidades individuais e 

coletivas das famílias. 

 Assegurar garantia dos seus direitos sociais e integrar a 

relação famílias/instituição 

 

 

 



            O Serviço de Assistência Social realizou na instituição no ano de 2019  

acolhendo e orientando as famílias assistidas com ( Atendimento individualizado e 

em grupo), dinâmicas  e reuniões quinzenalmente, trabalhando temáticas que 

surgiram no decorrer do ano ,  regras da instituição, Hospedagem, documentos, 

benefícios, exames, medicação e providências a serem tomadas pelas famílias dos 

assistidos em todos os momentos do processo de tratamento, desde o seu 

acolhimento, permanência na instituição, período de manutenção e quando passa 

a vir de maneira esporádica, deixando claro que a família  continua mantendo o seu 

direito de estar hospedado e receber todos os serviços oferecidos pela instituição, 

até a sua cura ou óbito.  

              Realizou estudo social com os assistidos coletando dados para melhor 

identificar dificuldades e serem encaminhados para atendimentos psicológicos, 

Nutricional e educacional. 

                                              Dados Institucionais. 

              O Gacc Sul Bahia atende as regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste da 

Bahia. 

Área de abrangência 202 municípios 

Municípios assistidos 136 municípios 

Municípios Assistidos no ano 2019 49 

Município Novo no ano 2019 01 Nova Viçosa 

 

 

                Municípios Assistidos no Ano de 2019 

 

Alcobaça 

Anurí 

Brumado 

Caetité 

Camamu 

Camacã 

Canavieiras 

Carinhanha 

Caraíbas 

Dario Meira 

Eunápolis 

Encruzilhada 

Guanambi 

Gandu 

Ibicoara 

Itagibá 

 

Iguaí 

Ibicaraí 

Igrapiúna 

Ipiaú 

Ilhéus 

Itacaré 

Itabela 

Itagimirim 

 

Itaquara 

Itambé 

Itapetinga 

Jaguaquara 

Jacaraci 

Jequié 

Jitaúna 

Liv.de.N.Senhora  

 

Macaúbas 

Malhada 

N. Viçosa 

Pau Brasil 

Planalto 

P.  Seguro 

Poções 

Rio de 

Contas 

 

R. do Pires 

Stª Luzia 

Tanhaçu 

TX.Freitas 

Tremedal 

Ubaitaba 

Una 

Valença 

V. da conquista 



        

 

                Foi oferecido apoio no Auxílio funerário, com o PROJETO ACOLHER, 

CUIDAR,CONFORTAR,( incluindo feriados e finais de semanas)   a instituição 

oferece a assistência   orientando  a família e resolver  o que for preciso no antes 

e pós  momento do óbito, tomando as devidas providências   burocráticas até o 

momento do translado do corpo (quando o paciente é de outra localidade), 

buscando, junto à equipe Multiprofissional e voluntariado oferecer todo o apoio 

emocional, espiritual e psicológico possível aos familiares do atendido em questão. 

Quando há necessidade do apoio financeiro, a instituição entra com recursos junto 

a família, inclusive o translado do corpo.  

 

 

 Óbitos realizado no ano 2019.               

Óbitos Custeados 

pelo 

GACC 

Valor 

16     02 

 

3.700,00 

 

 

 

                 Realizou-se Visitas Domiciliares aos pacientes que residem em Itabuna- 

Ba, com um projeto de visitas para o ano de 2020 aos pacientes dos municípios 

vizinhos, efetuando um trabalho junto a essas famílias, observando e orientando de 

como atuar da forma adequada diante das necessidades e dificuldades materiais, 

físicas, espirituais, mediante o diagnóstico.  Foi realizado visitas domiciliares 

aplicando o Projeto ACOLHER, CUIDAR, TRANSFORMAR, que consiste em 

ajudar as famílias naquilo que eles estão precisando de básico Ex: Filtro, utensílios, 

moveis (os que a instituição recebe de doação) etc., medicações, sexta básicas, 

consultas, exames, Transferências, esse projeto tem objetivo de proporcionar uma 

qualidade melhor ao tratamento.  

 

                                          



 

                                     Dados Socioeconômicos 

  

Visitas 

Domiciliares 

 

                                                         06 

  

Moradia Zona Rural  Zona Urbana  

 X 

Pavimentação  

   X 

 Escolari- 

dade 

Fundamental 

      1  

 

01  

 

Fundamental 

     2 

 

01 

Ensino 

médio 

 

03 

Ensino 

superior 

 

01 

Programas 

Sociais 

BPC 

X 

 

Todos 

BF  

Todos 

 

Renda Mensal                 1 salário por família  

      

 

                Na Casa de Apoio Clara Kauark, local onde os assistidos de outros 

municípios se hospedam para realização do tratamento no ambulatório de Onco- 

Hematologia Pediátrica em Itabuna- Ba. Foram ministradas palestras e oficinas 

práticas e educativas com as temáticas que surgiram durante o tratamento, 

baseados no PROJETO ACOLHER E CONVIVER;        

 Higiene pessoal; 

 Socializar pais/cuidadores oriundos de vários município, para uma 

melhor convivência 

 Conscientização para os famílias/cuidadores que apenas com a união 

é possível construir um ambiente de paz, para ajudar na recuperação 

da criança e adolescentes. 

 Foram desenvolvidos atitudes sociais, que exprimam cooperação 

mutua; 

 Higienização dos alimentos e espaços a serem compartilhados pelos 

pacientes e acompanhantes; 

 A importância de comparecer nas consultas, sessões de 

quimioterapia e radioterapia quando for preciso, e esclarecido as 

consequências de atraso no tratamento da criança ou adolescente 

atendido; 



 A relevância de se ministrar os remédios via oral nos horários 

corretos, bem como, de se incentivar seus filhos a participarem do 

atendimento educacional especializado oferecido pela instituição. 

 Trabalho constante de intervenção, dinâmicas e conversas sobre o 

devido e necessário respeito às diferenças como: as diferenças 

culturais, religiões, etnias, diferenças linguísticas, respeito ao outro, e 

ao uso espaços coletivo, e/ou uso exclusivo do paciente, silêncio, 

respeito e devido cuidado com paciente. 

 Orientações acerca de cuidados gerais em prol do bem-estar da 

criança ou adolescente em tratamento (higienização, atendimento 

escolar, cuidados e a importância da ministração da medicação da 

maneira correta); 

 Esclarecimentos que o Gacc Sul Bahia só compra as medicações de 

uso oral mediante receituário em mãos. 

           Orientação das famílias para conhecimento dos direitos sociais os mais 

básicos como: 

 TFD (Tratamento Fora e Domicilio); 

 BPC (Benefício de Prestação Continuada); 

 Passe Livre. 

 

             Foram coletados dados estatísticos 2019: 

 

                                 Casa de Apoio Clara Kauark 

Crianças e adolescentes  87 

Famílias Completas 15 

Acompanhantes 102 

Acolhimentos no ano 2019 425 

Diárias 9.480 

Qtª medicamentos Fornecidos 1.436 

Suplementos alimentar 163 

Refeições Servidas (casa e 

ambulatório) 

39.929 

Cestas Básicas 95 



Rota Solidaria 33 

Encaminhamentos para hospitais em 

outro estado. (Hospital da Clinicas, 

Jaú, Barretos- SP) 

04 

Encaminhamento para Salvador(Ba) 

realização de consultas e exame 

 (Pet-Scam no valor de R$ 3.200,00, 

pago pela instituição) 

 

01 exame 

01 consulta 

Exames e consulta pagas (consulta 

para avalição do PorthCarth, valor R$ 

320,00 reais cada). 

03 

 

 

.   

 

               O Serviço Social do Gacc Sul Bahia recolhe dados e realiza assistência   

ao ambulatório   Onco-hematologia Pediátrico da Santa Casa de Misericórdia de 

Itabuna-Ba, o serviço ambulatorial Também atende os assistidos da Casa de Apoio 

Clara Kauark. 

 

Atendimentos ambulatorial 8945 

Sessões de Quimioterapia 3223 

Casos Novos 45 

Paciente em quimioterapia 69 

Exames encaminhados para o Inca/ 

Jaú-SP 

24 

 

  Dentro desta estatística de atendimento estão os pacientes em 

manutenção e os que estão fora de tratamento, vindo todo mês ou 

uma vez por ano para revisão, consulta para investigação. 

 



       O Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar tem por objetivo propiciar 

o acompanhamento curricular do aluno quando este estiver hospitalizado, 

garantindo-se a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo 

flexibilizado (BRASIL, 2002). Esse atendimento é considerado uma modalidade de 

Educação Especial por atender crianças e/ou adolescentes considerados com 

necessidades educativas especiais em decorrência de apresentarem dificuldades 

no acompanhamento das atividades curriculares por condições de limitações 

específicas de saúde. 

        Terminologia adotada para o Atendimento Educacional Hospitalar e domiciliar 

– ATEDH, abrange os 03 espaços; Ambulatório, Oncologia, casa de apoio. 

 

 

 

                                                    Conclusão: 

 

 

  Este relatório apresentou todas as atividades e ações que foram realizadas no 

ano de 2019, mostrando uma trabalho objetivo, sensível, claro, com a perspectiva 

de sempre melhorar, favorecendo o público Alvo que é as crianças e adolescentes 

com câncer. 

 

 

 

 

 

 Claudia Vargens 

Assistente social 

Cress- Ba 016498 

 

 

 

 


