PROJETO

A ARCA

DA DULCE

OBJETIVO

DO PROJETO
Humanizar o atendimento
oferecido pelo Hospital da Criança
das Obras Sociais Irmã Dulce
(OSID), criando um ambiente mais
acolhedor, com mais segurança e
um desenvolvimento mais efetivo
das atividades, garantindo um
melhor acolhimento das crianças e
adolescentes e seus familiares.
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HOSPITAL DA

CRIANÇA (HC)
O HC foi inaugurado em dezembro de
2000. Possui 102 leitos, 10 deles
destinados a atender crianças em
estado grave no Centro de Terapia
Intensiva (CTI), oferecendo
assistência médico-hospitalar
humanizada e prestando atendimento
integral às crianças e adolescentes. O
HC foi pioneiro em promover a
humanização do atendimento, com
uma estrutura que inclui
brinquedoteca, solário e instalações
confortáveis para o acompanhante.
Reduzindo o estresse da internação
hospitalar e agindo como
coadjuvante na recuperação das
crianças e adolescentes.
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CONTEXTO ATUAL
O HC vem sofrendo com a progressiva
deterioração de estruturas, mobiliários
e da sua identidade visual. Com base
nesse contexto, o projeto A Arca da
Dulce propõe a disponibilização de um
ambiente lúdico e agradável e a
promoção de atividades estimulantes e
divertidas, valorizando o bem-estar das
crianças, adolescentes e familiares
inseridos no contexto hospitalar.
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•
•
•
•
•
•
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As enfermarias serão chamadas de
quartos, palavra de domínio do
vocabulário das crianças. Cada quarto
terá um animal como mascote,
facilitando a localização espacial;
Nos quartos, haverá roda-tetos com
imagens de cada animal, que também
aparecerão nas portas;
Os balcões da enfermagem terão
revestimento com imagem da Arca de
Noé e os animais daquele andar. Essa
imagem ficará ao nível do olhar das
crianças;
Na CTI, os animais aparecerão em
trajes de astronauta, em alusão ao
ambiente mais tecnológico do setor,
com aparelhos dotados de alarmes e
luzes ligados às crianças e
adolescentes;
Nas áreas de circulação e hall de
elevadores, será inserida a imagem da
Dulcinha, versão de Irmã Dulce em
linguagem de quadrinhos;
Na entrada do hospital está previsto o
uso da logomarca da empresa
parceira, além de um grande mobile
no saguão e diversas imagens da
programação visual, deixando o
ambiente mais alegre.

HUMANIZAÇÃO DA

PROGRAMAÇÃO VISUAL

ESTRUTURAÇÃO DAS
ÁREAS DE INTERNAMENTO
Mobiliário e Equipamentos:

•
•
•
•
•
•
•
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Cadeira de acompanhantes
Poltronas para as salas multiuso
Cama hospitalar de adulto
Cama berço
Berços
Cama de CTI
Persiana

ESTRUTURAÇÃO DAS
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

A Arca da Dulce propõe a
recriação do Solário, espaço
de convivência ao ar livre, no
terceiro andar do HC. Os
itens necessários para esse
projeto são os seguintes:

•
•
•
•
•
•
•
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Brinquedos
Playground com
escorregador, casinha e
banco
Mobiliário e equipamentos
Mesa de som com 8
canais
Microfones com fio
Caixa ativa
Cabo para microfone

PROGRAMA DE

ATIVIDADES
Atividades para proporcionar
momentos lúdicos durante o
internamento, fortalecendo as
relações entre a criança e o
adolescente, a família e a
equipe de saúde, humanizando
o atendimento para melhor
compreensão do processo de
hospitalização.
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Sarau HC

PROGRAMA DE

ATIVIDADES
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•
•
•

Carga horária: 3h/mês.
Participantes: 20 crianças/adolescentes e
20 acompanhantes.
Objetivo: usar a arte como recurso
terapêutico promovendo o lúdico, a
humanização e a socialização,
diminuindo o impacto da hospitalização
sobre as crianças, adolescentes e
familiares.

PROGRAMA DE

ATIVIDADES
Clube da Família:
Oficina de Artesanato

•
•
•
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Carga horária: 24h/mês.
Participantes: 20 crianças/
adolescentes e 20 acompanhantes.
Objetivo: integrar as crianças,
adolescentes e familiares a fim de
minimizar os impactos gerados pela
hospitalização.

PLANO DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS
Classificação
da despesa

Valor 2018
(em reais R$)

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

29

28

1

Aquisição de material
de consumo

R$ 20.941,46

2

Serviço de Terceiros
Pessoa Física

R$ 0,00

3

Serviço de Terceiros
Pessoa Jurídica

R$ 39.127,50

4

Material permanente

R$ 419.085,87

Total geral do convênio: R$ 479.154,83
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OBRAS SOCIAIS

IRMÃ DULCE
Escritório de

Gerenciamento

de Projetos
Luciana Santos
(71) 3310-1435 / 98360-5189

luciana.santos@irmadulce.org.br
“Se fosse preciso, começaria tudo
outra vez do mesmo jeito, andando
pelo mesmo caminho de
diﬁculdades, pois a fé, que nunca me
abandona, me daria forças para ir
sempre em frente”
Irmã Dulce

