
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

 
1. Público Alvo 

Pessoas com agravo renal e seus familiares e/ou cuidadores. 

2. Horário de Funcionamento 
 

Estamos de portas abertas das 8:00 hrs às 12:00 hrs / 13:00 hrs às 17:00 hrs 

 

3. Recursos Humanos Envolvidos 
 

A APAR possui profissionais técnicos e voluntários. Atualmente conta com uma 

Assistente Social em regime CLT 40hrs, uma Psicóloga em regime de CLT 15hrs, um 

Advogado em regime de prestação de serviços 10hrs, Presidente voluntário 30hrs, Vice-

presidente voluntário 30hrs e Tesoureiro voluntário 30hrs. 

 

4. Abrangência Territorial  
 

Abrange todo o Estado de Santa Catarina, com alguns projetos voltados a população 

da Grande Florianópolis (sede da entidade). 

 

5. Forma de Participação dos Usuários 
 

5.1. Através de demanda espontânea, encaminhamentos da rede socioassistencial e/ou de 

outras políticas, busca ativa. Participam através dos feedbacks realizados ao final dos 

encontros do Grupo Redescobrir, bem como avaliação dos atendimentos através de 

caixinha de sugestões instalada na sede. Na elaboração de projetos, execução e 

monitoramento os usuários participam através de reuniões realizadas entre a equipe 

multiprofissional e o público alvo em visitas aos locais de tratamento para atingir 

maior grupo com pesquisas de interesse ficha de avaliação e sugestões de demanda 

ao final dos encontros.  

 

6. Origem dos Recursos 

 

6.1. Prefeitura Municipal de Florianópolis:  
 

a) Secretaria Municipal de Assistência Social  

 

b) Secretaria Municipal de Saúde 

 

6.2. Receita Federal 



6.3. Doações Espontâneas 

 

08/01/2016 – Comemoração de 19 anos de fundação da APAR. 

 

14/01/2016 - Na busca da Defesa e Garantias dos Direitos dos Pacientes Renais de 

Santa Catarina, agora, em ambientes ainda mais aconchegantes e adaptados para 

melhor atender nossos usuários. 

   

 

 

 

 

 

 



 

03/02/2016 - Assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social em 

Florianópolis. 

 

09/03/2016 - Fomos até Brasília-DF para participar do evento alusivo ao Dia Mundial 

do Rim 2016 - A prevenção começa na infância! 

 

09/03/2016 – REUNIÃO JUNTO A CONITEC -  oportunizando o evento do dia 

mundial do rim em Brasília, foi agendado reunião junto a CONITEC com a Diretora 

Dra. Clarice Petramale, tema abordado, finalização da incorporação dos medicamentos 

cloridrato de cinacalcete e paricalcitol. 

Na sequência reunião junto ao Daf com o Sr. Diretor José Miguel do Nascimento Jr. 

Onde fomos informados do impasse junto ao CONASS e Ministério da Saúde quanto 

da responsabilidade do financiamento. 



 

10/03/2016 - Os Diretores da APAR Humberto Floriano Mendes e Paulo Marques nos 

preparativos para o Dia Mundial do Rim. Na pauta reunião com os Deputados Federais 

Roberto Sales e Vinicius Carvalho membros da Frente Parlamentar de Doação de 

órgãos. 

 

10/03/2016 – CAMPANHA DIA MUNDIAL DO RIM – A PREVENÇÃO COMEÇA 

NA INFÂNCIA – reunimos crianças para vestir a camisa em prol da conscientização 

da causa. 

 



21/03/2016 - Encontro do Grupo Redescobrir. 

15/04/2016 - APAR protocola denúncias na Defensoria Pública Estadual de Santa 

Catarina. 

- A APAR protocolando denúncias na Defensoria Pública Estadual com a Dra. Lorena 

de Sá Ribeiro Cardozo como: 

- Dificuldade de acesso ao tratamento dialítico (hemodiálise) na grande Florianópolis; 

- Unidade de transplante do Hospital de Caridade (Florianópolis), pelas constantes 

solicitações de impossibilidade técnica deixando seus pacientes inativos na fila de 

espera. 

 

 

28/04/2016 - A APAR levando Ação Civil Pública junto a DPU/SC com o Defensor 

Dr. Gabriel Faria Oliveira para distribuição de medicamentos. 

 

 

 



 

11/05/2016 - Reunião com Secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina  

 

17/05/2016 - A APAR publicou no Jornal Hora de Santa Catarina o edital de 

convocação para Assembleia de Eleição da nova diretoria. Interessados em candidatar 

chapa devem submeter inscrição até 15 dias antes da data da Assembleia. 

 

07/06/2016 - APAR com o Defensor Público de SC Dr. Marcelo Scherer da Silva, tema 

ausência de Fornecimento de Material para Diálise Peritoneal no Hosp. Celso Ramos.  

11/07/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: O Trabalho de Um 

Cuidador. Quando alguém necessita de cuidados de terceiros, quem normalmente se 

torna cuidador “nato” é um ente próximo que larga seus afazeres para assumir tal 

responsabilidade. Trabalhou-se a questão da sobrecarga familiar junto aos familiares 

presentes. 

26/07/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Serviços 

Socioassistenciais. Serviços por complexidade para explicar aos participantes os níveis 

de proteção, forma de acesso e quais situações atendem. 

 



 

09/08/2016 - Reabertura Da Unidade De Tratamento Dialítico Do Hospital 

Universitário Polydoro Ernani – HU 

 

 

09/08/2016 - Assembleia de Eleição da sociedade civil do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Florianópolis. 

 

10/08/2016 - A APAR foi eleita como entidade da Sociedade Civil para o CONEDE - 

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência biênio 2016/2018.  



 

10/08/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: CRAS. O que é CRAS? 

Para que serve? Quem pode acessá-lo? Quais atividades e benefícios? Onde encontrar 

um CRAS? Abertura de debate e saneamento de dúvidas a respeito. 

11/08/2016 - APAR em reunião junto ao Secretário Estadual de Saúde, Sr. Dr. João 

Paulo Kleinubing, para tratativas com relação a ausência de medicamentos aos 

pacientes transplantados. 

 

26/08/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: CREAS. O que é CREAS? 

Para que serve? Onde pode acessá-lo? Quais as atividades e benefícios? Onde 

encontrar? Abertura de debate e saneamento de dúvidas a respeito. 

12/09/2016 - Recebemos a visita de representantes do ROTARACT para conhecer o 

trabalho da Associação e proporcionar uma aproximação para em breve realizar 

parcerias. 



 

12/09/2016– Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Projetos de Lei 155/2015. 

Trabalhou-se junto aos usuários o projeto de lei 155/2015 que reconhece o usuário com 

problema renal como pessoa com deficiência e lhe confere os mesmos direitos. 

Descutiu-se também o Estatuto da pessoa com deficiência. 

21/09/2016 - APAR participa junto a FENAPAR em JUDICIALIZAÇÃO DE 

DEMANDAS ESSENCIAIS AOS RENAIS DO BRASIL EM BRASÍLIA A DPU/DF 

 

23/09/2016 - APAR recebe comprovante de inscrição no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Florianópolis.  



 

25/09/2016 - A APAR como convidada, apresentando suas experiências e campanhas 

de Doação de Órgãos no III Encontro Gaúcho de Pacientes Renais e Transplantados. 

Agradecemos a participação dos pacientes, associações, SBN, Central de Transplantes 

do RS, palestrantes e demais convidados e autoridades. 

 

27/09/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: INSS Instituto Nacional 

de Seguro Social. Parceria realizada com Assistentes Sociais do INSS que participaram 

da atividade para sanar dúvidas e explicar critérios de acesso à benefícios. 

25/10/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Perspectivas de 

Enfrentamento da Dependência. Trabalhado junto aos participantes o desenvolvimento 

em se fazer sujeito na sua condição exercendo sua autonomia apesar de sua fragilidade. 

(a ausência de fotos se dá por garantir o sigilo e confidencialidade da relação 

usuário/profissional) 

06/11/2016 - APAR participa no evento de elaboração de projetos Call of Projects. 



 

04/11/2016 – Fomento a participação dos pacientes, familiares e profissionais de saúde 

na consulta pública sobre o PCDT de Disturbio Mineral ósseo junto a CONITEC. 

 

06/11/2016 - APAR participa da Composição da nova Diretoria para o triênio 2016-

2019 da FENAPAR. 

 

07/122016 - Participamos da Sessão Especial de Certificação de Responsabilidade 

Social, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde a APAR foi mais 

uma vez agraciada! 



 

08/12/2016 - Aquisição de cestas básicas distribuídas aos pacientes renais em hemodiálise da 

grande Florianópolis (especial de natal). 

 

10/10/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Participação Efetiva nos 

Conselhos. Foi discutida a importância da participação e presença nos conselhos e 

espaços de atuação democrática com vistas ao exercício. 

07/11/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Habilidades e 

Potencialidades fora do ambiente de trabalho. O olhar para a ruptura no trabalho e as 

possibilidades que podem se apresentar nessa nova fase. O afastamento do trabalho, a 

ruptura dos vínculos com as pessoas do círculo laborativo. O sentimento de isolamento 

social e “incapacidade”. 

22/11/2016 – Encontro do Grupo Redescobrir com o Tema: Colcha de Retalhos. Início 

da atividade “colcha de retalhos” que trabalhou o resgate das histórias de vida dos 

participantes, bem como trabalhar suas potencialidades através disto. 



15/12/2016 - APAR presente em mais um momento de reconhecimento a entidades de trabalho 

social, fazendo parte do projeto bônus eficiente da CELESC com a presença do Governador do 

Estado. 

     


