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NATUREZA JURÍDICA: Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos – Pessoa Jurídica de Direito Privado

ATUAÇÃO/UNIDADES
• Centro de Oncologia Dr. Muccini - CNES: 2427443 – CNPJ: 10.730.125/0013-64
Rua da Paz, 515, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP: 56.306-250
• Hospital Dom Tomás – CNES: 9262407 – CNPJ: 10.730.125/0004-73
Rua Visconde de Mauá, 10, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP: 56.306-290

Assembléia Geral

• Central de Diagnósticos – CNES: 2430738 – CNPJ: 10.730.125/0001-20
Av. Fernando Menezes de Góes, 330, Centro, Petrolina-PE, CEP: 56.304-020

Conselho Fiscal

• Laboratório de Análises Clínicas Dr. Izaias – CNES: 2427443 – CNPJ: 10.730.125/0011-00
Rua da Piedade, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP: 56.306-240

Diretoria Executiva

• Telemarketing – CNPJ: 10.730.125/0005-54
Rua da Amorosa, 45, Areia Branca, Petrolina-PE, CEP: 56.328-400

Assessorias

Assessorias

• Médica

• Marketing

/ Juridica

/ Jornalística

ESTATUTO
Registrado no Cartório Imobiliário do 1º Ofício de Petrolina sob o nº de protocolo 24.411, Livro A-30 sob o nº 4.157,

• Engenharia

fls. 064 v a 071v,

Serviços de Saúde

controladoria

Hospital
Dom Thomás

Admistração

Custos e Orçamento
Finanças

Centro de
Oncologia
Centro de
Diagnóstico
Laboratório
Dr. Izaías
Coordenações técnicas
• Enfermagem
• Farmácia
• Médicas
• Bio-Médicas
• Nutrição
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CEP: 56304-010

contratos e
convênios

a Pagar
• Contas a Receber

Manutenção
Matrimonial

Contábil

Recursos
Humanos

• Contas

aos 27 de julho de 2006.

QUALIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÕES E TRANSPARÊNCIA
• Certificada como Entidade Filantrópica de Assistência Social da Área de Saúde (CEBAS), com
processo de renovação em andamento.
• Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal
• Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Estadual
• Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal
• Registro no Conselho Municipal de Saúde (CMS).

• Almoxarifado

• Compras

• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
• Registrada no Pronon (Programa Nacional de Oncologia).

• Captação

• Certificado de Proficiência em Ensaios Laboratoriais do Laboratório Dr. Izaías (ControlLab).

de Recursos

• Telemarketing

Tecnologia da
Informação-CPD
TRANSPORTES

• Convênio de Prestação de Serviços em Oncologia ao Estado de Pernambuco, através de parceria com
Unacon Hospital Dom Malan/Imip.
• Convênio de Prestação de Serviços de Complementação Diagnóstica com o município de Petrolina.
• Transparência com a publicação anual dos Balanços Contábeis em jornal de circulação regional.
• Toda a contabilidade auditada por escritório independente: VeecK e Cia Auditores.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
A Apami, por mais um ano, não mediu esforços
para fazer a duras penas sua parte. O grande
marco foi o início das atividades do Hospital Dom
Tomás, condição exigida pelos Gestores SUS para
se alcançar o status de UNACON, o que
infelizmente ainda não se concretizou devido à
excessiva burocracia, que penaliza os que mais
precisam de acesso aos serviços públicos de
saúde.
Triste dizer que o que mais mata não é falta de
recursos e sim a ausência de vontade política e
competência para se transpor os trâmites
burocráticos.

Dileto amigo,
Pomos em suas mãos o Relatório anual da Apami
com seus números e atividades realizadas ao
longo de 2017. Nosso sentimento, a despeito das
barreiras e dificuldades enfrentadas, é do dever
cumprido, certos também de que muito poderia ter
sido melhor se os nossos anseios tivessem
encontrado mais eco no âmbito do poder público.
Os freqüentes atrasos nos repasses financeiros da
Secretaria Estadual de Saúde traduziram a falta
de parceria de quem mais se esperava apoio e
reconhecimento. Essa situação nos forçou a
suspender a contra gosto os atendimentos dos
pacientes de câncer, o que gerou indignação da
comunidade que reconhece nosso trabalho.

Não podemos deixar de registrar nossa gratidão
ao senador Fernando Bezerra Coelho que nos
socorreu com emendas de custeio na hora que
mais precisávamos. Reconhecemos também os
apoios dos deputados Adalberto Cavalcanti e
Gonzaga
Patriota
com
emendas
para
equipamentos.
Nosso agradecimento maior é dirigido aos muitos
parceiros e doadores fiéis, que no anonimato,
contribuem para sustentar os serviços em prol dos
pacientes de câncer.
Nosso trabalho continua e com o apoio
indispensável dos voluntários do Movimento de
Combate ao Câncer, parceiros
e amigos da
Apami,
não
nos
faltarão
energias
para
alcançarmos nossos objetivos.

Cordial abraço,
Augusto de Souza Coelho

DIRETOR-PRESIDENTE

MISSÃO

VISÃO

Satisfazer as necessidades das famílias e mitigar
o sofrimento dos que buscam assistência em
saúde, em especial os portadores de câncer.

Como principal parceiro do SUS, ser exemplo de
excelência em filantropia, com serviços de
qualidade, desenvolvendo seus colaboradores para
uma consciência de responsabilidade social,
agregando assistência social e de saúde, ao
ensino e pesquisa por meio de convênio com
terceiros.

A APAMI segue preceitos corporativos sólidos
para manter a transparência e busca da
excelência em todas as atividades desenvolvidas
pela instituição.
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APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES
Este Relatório expressa fielmente as atividades
realizadas na APAMI, em todas as suas unidades
durante o ano de 2017.
Apresentaremos os dados de produção e os
resultados,
condicionados
às
circunstâncias
progressivamente inóspitas decorrentes de um
sofrível tratamento dispensado pelo Sistema Único
de Saúde agravado por difícil relação públicoprivada, que beira a insanidade ao punir a APAMI
por
atrever-se
a
resolver
as
demandas
oncológicas, que para cá recorrem partindo de
mais de sessenta municípios. O esgarçamento das
condições financeiras causadas por sucessivas
extrapolações do limite imposto pela gestão
estadual, apesar da elevação desse teto a partir
do segundo semestre depois de mais de dois
anos congelado, e de atrasos no pagamento dos
já defasados valores da produção, em decorrência
da falta de reajustes e atualização das tabelas de
remuneração do SUS, resultado em operações
progressivamente deficitárias, uma vez que o
custo cresce assustadoramente, refletiram-se no
desempenho técnico-operacional, a ponto de por
pequenos períodos ter sido obrigada a suspensão
de inscrição de novos pacientes.
A difícil decisão de iniciar as atividades do
Hospital Dom Tomás – HDT sem o custeio dos
serviços, apostando em um breve processo para
que as autoridades públicas o credenciasse, levou
a instituição a consumir todas as reservas
financeiras que asseguraram os primeiros meses
de atuação. Percebe-se a olhos vistos a queda da
liquidez corrente de 1,75 (2016) para 0,97 (2017).
Tal atitude, entretanto, elevou o status da APAMI
à condição de candidata real a UNACON (unidade
de alta complexidade em oncologia), desde que os
gestores entendessem que não se pode tratar
com o mesmo nível de exigência e prazos,

serviços em formação ou iniciativas que visam a
mitigar o vazio assistencial grave e crônico no
interior do nordeste, com obrigações dadas a
outros entes privados com longa experiência no
sudeste do país.
Alcançaremos o sucesso em consolidar o
desejado UNACON continuando a duras penas
com o HDT a funcionar e pressionando as
autoridades a reconhecer esse esforço como
legítimo. Já estamos a requerer essa habilitação
desde o final de 2017, rogando para que as
autoridades públicas responsáveis pelo SUS
atendam nosso pleito e não nos estrangule. A
falta de financiamento inevitavelmente levará a
asfixia total da instituição com obrigatória
paralisação de todos os serviços, levando
centenas ao desemprego e milhares ao desespero
por falta de um local decente e seguro onde
possam aliviar o sofrimento e tentar vencer o
câncer.
Concluímos o exercício de 2017 com um saldo de
extra-teto histórico a resgatar, serviços realizados
à
população,
reconhecidos
pela
Secretaria
Estadual de Saúde – SES, aprovados por sua
Auditoria, mas contingenciados pelo famigerado
teto financeiro, em R$ 2.059.581,71 (acumulado
desde 2013). A tabela SUS não cobre todas as
ações, os valores estão defasados há décadas,
são pagos com extremo atraso e ainda há
retenção de valores expressivos.
Socorremo-nos logo no início do ano com
importantíssima emenda de custeio de autoria do
Senador Fernando Bezerra Coelho, no valor de
R$ 1.5 milhão, sem a qual a amortizar nossas
dívidas com fornecedores, não teria sido possível
realizar aplicação de recursos próprios na
conclusão da primeira etapa do HDT e o início de
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Apesar de todas as agruras por que passamos
em 2017, concluímos o exercício apresentando um
crescimento na produção geral de serviços de
1,8%, destacando os exames laboratoriais.
Entretanto, em virtude de tudo o que já foi
relatado,
na
área
financeira,
o
resultado
operacional primário foi deficitário em mais de
R$1,1 milhão, piorando uma tendência iniciada
2015.
Reiteramos nosso compromisso com a qualidade e
excelência
nos
serviços
médicos,
ética,
atendimento humanizado e respeito pelos clientes,
colaboradores,
contratantes
e
fornecedores.

suas atividades. No final do ano, outra emenda
parlamentar de autoria do mesmo Senador, no
valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta
mil reais) nos garantiu uma produção de serviços
em hormonioterapia na área de câncer de
próstata, permitindo mitigar os excessos de extrateto, uma vez que deixou-se de cobrar as APAC's
(autorizações
de
procedimentos
de
alta
complexidade) ao faturamento do SUS Estadual.
Com isso foi possível resgatar uma pequena parte
dos valores represados com essa extrapolação,
anteriormente mencionados. Essas importantes e
necessárias ajudas externas têm evitado um
colapso total. É preciso que os poderes públicos
apoiem com mais recursos, a fim de garantir a
manutenção
dos
serviços
ora
realizados,
desenvolver os ainda inexistentes e garantir
perenidade e regularidade no financiamento das
ações.
Lamentamos comunicar que apesar de figurar no
Relatório das Atividades de 2016 a notícia de que
a APAMI fora agraciada com emendas do
Senador Fernando Bezerra Coelho e do Deputado
Federal Adalberto Cavalcanti no final daquele ano,
cuja destinação seria a aquisição de material

permanente e equipamentos para o HDT, durante
todo o ano de 2017 tais recursos dormiram na
Secretaria Estadual de Saúde que não conseguiu
levar adiante o processo para adquirir e ceder
esses necessários equipamentos, com os quais
contamos para atender as exigências de
habilitação em UNACON.
Na região do semiárido nordestino temos uma
vasta área sem serviços de oncologia. Há poucas
iniciativas públicas e privadas, e dentre as poucas
a maioria passa por extremas dificuldades, em
geral com falta de profissionais e medicamentos, o
que induz a referência informal ou espontânea dos
pacientes
para
nosso
serviço.
Atendemos
demanda de uma área geográfica imensa, com
raio de aproximadamente 300 km, em função da
inexistência, carência
ou
precariedade dos
serviços em oncologia para os usuários do SUS.
Atendemos no sistema de portas abertas sem
uma pré-regulação estatal, tantas vezes solicitadas
sem que os gestores se motivassem a tal
controle, uma vez que fica muito confortável aos
governos “terceirizar” problemas a custo fixo.

DESEMPENHO DAS OPERAÇÕES
Produção Geral: o quadro abaixo apresenta uma estagnação operacional preocupante e
induzida por restrição da demanda do SUS municipal. Crescemos muito pouco, 1,8%
comparados a 2016. Basicamente, em todas as unidades, programas e atividades observamos
queda na produção em contrapartida um leve crescimento em exames laboratorriais endoscopias digestivas e eletroencefalografias, os quais compensaram as demais quedas.
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QUADRO 1. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR GRUPO DE ATIVIDADES NA APAMI - 2010 A 2017
Procedimentos (quantidade)
Procedimentos de Enfermagem
Consultas Médicas
Exames Laboratoriais
Procedimentos Médicos
Ultrassonograﬁas
Mamograﬁas
Outros Exames Radiológicos
Eletroencefalogramas
Eletrocardiogramas
Endoscopias Digestivas (alta ou baixa)
Terapias em Oncologia
Internações
Outros Atendimentos (multdisciplinas
TOTAL
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Nossos mais sinceros agradecimentos aos nossos
doadores, voluntários, ao MCC – Movimento de
Combate ao Câncer, parceiro de primeira hora,
aos
colaboradores
e
fornecedores
pela
compreensão nessa difícil fase da instituição que
dificulta honrar compromissos. Nossa gratidão ao
Senador Fernando Bezerra Coelho pela solicitude
com que nos tem atendido nos momentos de
maior angústia, e aos demais líderes que apoiam
nossa causa com muito respeito e solidariedade.
Deus abençoe a todos nós e faça revigorar nos
corações a compaixão necessária para nos ajudar
a atender com presteza e eficiência o irmão
portador de câncer.

2010
5.673
19.658
175.370
789
3.761
4.606
20.848
2.446
2.959
2.211
10.205

2011
4.202
24.652
87.250
2.385
7.018
5.057
19.432
2.672
2.675
2.825
11.199

2012
14.510
29.707
165.422
1.339
9.251
8.747
17.856
2.603
2.613
2.531
12.578

2013
2.229
35.933
140.808
1.255
11.109
6.529
22.019
2.107
2.502
1.886
13.222

2014
2.281
20.927
397.990
3.335
8.254
5.447
18.939
1.510
1.961
1.333
14.634

2015
336
20.702
319.596
1.235
7.213
6.622
15.156
1.318
1.848
970
15.637

2016
336
23.400
338.673
3.519
7.919
7.220
15.797
1.169
1.814
1.316
18.179

20.322
268.848

28.539
197.906

11.020
278.177

6.343
245.942

16.038
492.649

2.949
393.582

19.908
439.250

2017
481
22.367
351.920
3.468
7.138
5.691
13.690
1.313
1.840
1.493
18.089
89
19.586
447.165
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QUADRO 2. FATURAMENTO GERAL POR UNIDADE DE SAÚDE E FONTE DA RECEITA - 2017
UNIDADE DE SAÚDE

SUS

Central de Diagnóstico
Laboratório Dr Izaias
Centro de Oncologia
TOTAIS
%

NÃO SUS

477.455,79
1.429.994,84
8.507.818,79
10.414.269,42
87,2%

TOTAL

100%GRATUIDADE

1.693.030,79
1.747.128,97
8.507.818,79
11.947.978,55

1.215.575,00
318.134,13
1.533.709,13

28,2%
81,8%
100,0%
87,2%

100,0%

12,8%

QUADRO 3. PRODUÇÃO FÍSICA GERAL POR UNIDADE DE SAÚDE E FONTE PAGADORA
SUS E GRATUITOS

REMUNERADOS

20.703

12.181

32.884

63,0%

Laboratório Dr Izaias

334.173

17.747

351.920

95,0%

Centro de Oncologia

61.784

0

61.784

100,0%

416.660

29.928

446.588

93,3%

UNIDADE DE SAÚDE

Central de Diagnóstico

TOTAIS
%

93,3%

6,7%

TOTAL

%GRATUIDADES

100,0%

Observe em ambos os quadros acima que a taxa de gratuidade da APAMI é muito alta, ultrapassando em
muito a meta mínima esperada pela legislação das entidades filantrópicas que é de 60%. Cumpre ressaltar
que no Quadro 3 a taxa de gratuidade geral de 93,3% foi alcançada considerando os diversos serviços
executados e registrados sem que houvesse fonte pagadora pública ou privada. Tal situação se dá por
mera liberalidade institucional, seja porque o procedimento não está cadastrado ou contratado, como
várias atividades desenvolvidas por profissionais de saúde de nível superior não médicos, ou em situações
de grande necessidade de clientes oncológicos que não conseguem prévia autorização do SUS do
município de origem, ficando à margem da possibilidade de cobrança via contrato com o município de
Petrolina.
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RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2017 foi de um déficit de R$ 1.145.869,34 sem, entretanto, ter
impacto no Patrimônio Social que permaneceu na ordem de R$ 18,3 milhões.

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO
Estatutariamente a APAMI se obriga a reinvestir
todo superávit observado em melhorias dos
serviços,
modernização,
ampliação,
desenvolvimento institucional e social, nada
remunerando
seus
sócios,
conselheiros
e
dirigentes, nem distribuindo qualquer vantagem.
Resultados deficitários são amortizados pelas
reservas técnicas e plano de ação corretiva a ser
desenvolvido no exercício seguinte.
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CONTROLES INTERNOS

EVENTOS SOCIETÁRIOS

No intuito de melhorar a segurança, prevenir fraudes nas suas operações e profissionalizar mecanismos
internos em conformidade com as melhores práticas contábeis foi instituída uma Controladoria, que
passou a monitorar custos e orçamentos, a fim de obtermos os resultados esperados.

A Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 03/04/2107, modificou a diretoria executiva devido à
renúncia de dois membros, tendo sido eleitos por aclamação os sócios Luiz Gustavo Mendes, na função
de diretor vice-presidente e José Flávio Gomes Cabral na função de segundo tesoureiro. A nova diretoria
tem mandato para o quatriênio 2016-2020.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A APAMI investiu na melhoria do parque tecnológico com aquisição de novos computadores e
impressoras para o hospital, através de projeto aprovado no Juizado Especial Criminal de Petrolina, que
repassou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em recursos para atingir os objetivos do projeto.
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RECURSOS HUMANOS
Concluímos o exercício com 207 colaboradores, 36 a mais com relação ao ano de 2016, fruto do
investimento na contratação de pessoal para o início das atividades do Hospital Dom Tomás.
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ÁREA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

TELEMARKETING

O difícil ano econômico de 2016 ainda teve
reflexos negativos no exercício de 2017, exigindo
da
administração
cuidados
redobrados
na
aplicação correta dos recursos, cada vez mais
escassos.

Como forma de garantir que mais pessoas
colaborem com as atividades de cuidados
assistenciais desenvolvidas pela Apami, foi
implantada em 2003 a Central de Telemarketing
com o objetivo de angariar recursos e consolidar
doadores para o trabalho junto a pessoas
diagnosticadas com câncer.

Na contramão dessa crise importa destacar o bom
desempenho do nosso serviço de Telemarketing,
que conseguiu abrir novas rotas de arrecadação.
Ao todo foram 3.763 novos doadores conquistados
em 2017, aumentando a receita bruta em R$
113.198,41. O resultado global na arrecadação foi
de R$ 2.921.610,49, entre pessoas físicas e
jurídicas, representando aumento de 14,01% em
relação ao ano anterior.

Os valores arrecadados são utilizados
tratamento dos pacientes com câncer,

no
na

manutenção da estrutura da Apami e construção
do Hospital Dom Tomás. Também é através das
arrecadações que já foi possível ampliar o
atendimento do Centro de Oncologia, investir na
contratação de profissionais qualificados e instalar
o serviço pediátrico.

O doador poderá se cadastrar para
fazer a sua doação pelos telefones:

87 3864-2594 / 9 8836-3261

SERVIÇO DE TELEMARKETING AMPLIA ARRECADAÇÕES EM OUTROS MUNICÍPIOS
Serra Talhada, Belém de São Francisco e Floresta em Pernambuco e Jacobina na Bahia.

MUNICÍPIOS QUE COLABORAM COM DOAÇÕES
Bom Conselho, Afrânio, Araripina, Cabrobó, Lagoa Grande, Ouricuri, Trindade, Parnamirim, Paulistana,
Petrolina, Dormentes, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Caruaru, Casa Nova, Curaçá, Jaguarari,
Juazeiro, Pilar, Remanso, Santana do Sobrado, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim e Sobradinho.
As doações podem ser feitas por depósito bancário ou através do serviço do mensageiro, exceto nos
municípios de Bom Conselho, Caruaru, Santo Antonio de Jesus e Parnamirim, onde os mensageiros ainda
não tem rota.

Com o início das atividades do Hospital Dom
Tomás,
contratamos
uma
nova
gerência
administrativa Sra. Jussiane Cavalcanti para cuidar
da gestão e dos processos de credenciamento do
HDT junto à Secretaria Estadual de Saúde e
Ministério da Saúde. Foram firmados novos
contratos com serviços terceirizados e implantado
serviço de engenharia clínica, para atender as
exigências da habilitação do hospital como
Unacon.
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No processo de implantação do Programa de
Qualidade em Mamografia, sob a coordenação da
organização Américas Amigas, de São Paulo, a
Apami cumpriu mais uma etapa, recebendo a
visita da equipe de profissionais do Hospital de
Câncer de Barretos, que vieram conferir in loco a
estrutura e os procedimentos adotados.
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MOVIMENTO DE COMBATE AO CÂNCER (MCC):
Voluntariado a serviço do bem.
O MCC, que tem sua grande força no voluntariado, atua em parceria com o Centro de Oncologia Dr.
Muccini, da Apami, subsidiando medicamentos de suporte não ofertados pelo SUS no tratamento do
câncer. Os pacientes que não podem arcar com os custos desses medicamentos são direcionados pela
assistência social do Ceonco à instituição,
Em 2017 foram realizados 6.703 atendimentos, a um custo mensal em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). A principal fonte de renda é a realização do Forró do Beco, além de artigos artesanais produzidos
pelo próprio Movimento e vendidos na sua sede, na Rua da Piedade, nº 170, Bairro Gercino Coelho, na
cidade de Petrolina.

FORRÓ DO BECO RETORNA
COM GRANDE FORÇA EM 2017
Responsável por garantir o forró solidário em
Petrolina, o Forró do Beco, evento consolidado na
cidade, retornou no ano de 2017, garantindo mais
uma vez a arrecadação de renda que é destinada
para o auxílio a pessoas em tratamento do câncer
com a compra de parte dos medicamentos não
subsidiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
ao paciente oncológico atendido pelo Centro de
Oncologia da Apami.
O Forró do Beco foi realizado no dia 01 de junho
de 2017 no Iate Clube contando com a
participação do sanfoneiro Targino Gondim, Jorge
de Altinho, Nádia Maia, Rennan Mendes e
Adãozinho de Rajada. O evento, realizado pelo
Movimento de Combate ao Câncer (MCC),
entidade sem fins lucrativos em parceria com a
Apami, conseguiu arrecadar R$ 268.509,75.
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PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2018
• Prioridade máxima no reequilíbrio financeiro, interrompendo a escalada de déficits progressivos,
mediante política de controle dos custos e gestão orçamentária.
• Habilitar o Hospital Dom Tomás na qualidade de UNACON, carreando mais recursos para
cobertura total do custeio, por meio de contratos com entes públicos e privados.
• Através de emenda parlamentar já assegurada, adquirir e implantar Tomografia
Computadorizada, aperfeiçoando e modernizando a área de diagnósticos por imagem.
• Com a aprovação do financiamento via Fundo Nacional de Saúde, mediante planejamento
estratégico do Ministério da Saúde, iniciar as obras físicas de instalação do bunker da
radioterapia de forma a permitir receber acelerador linear doado pelo governo federal.
• Disponibilizar 100% da oferta de procedimentos ao SUS por meio dos convênios com o
Município de Petrolina e com o Estado de Pernambuco, aproveitando a oferta ociosa em
atividades complementares com outros parceiros, a exemplo do POP e convênios com a sobra
da oferta não contratada pelo SUS.

CONGRESSO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DOM
TOMÁS ABRE VERTENTE CIENTÍFICA NA REGIÃO
Realizado durante três dias no mês de abril/2017,
o II Congresso de Oncologia do Hospital Dom
Tomás marcou na região a abertura para a
pesquisa científica em oncologia. Além dos
profissionais da região que já contribuem nas
pesquisas que auxiliam o tratamento do paciente
oncológico, o Congresso cumpriu o objetivo de
expandir a área para demais interessados.
O evento contou com a presença de estudantes
de diversos cursos de saúde, e profissionais. "Em
2017 abrimos o espaço do congresso para
sinalizar o Centro de Oncologia da Apami como

um centro de atendimento, e também um espaço
de pesquisa e educação continuada em oncologia
na região que contribui de maneira significativa
para o atendimento qualificado ao paciente",
explicou o Diretor Médico do Ceonco/HDT e
coordenador do evento Dr. Gray Portela.
Ao todo, em 20 horas de congresso, foram
realizadas 31 palestras contando com a presença
de 22 profissionais em oncologia atuantes nos
estados de Pernambuco e Bahia. O auditório do
evento recebeu ainda 280 congressistas, além de
parceiros e equipe de apoio.

• Manter a Margem de Gratuidade de faturamento nos procedimentos em mais de 60%.
• Alcançar taxa de satisfação da clientela atendida com mais de 70% dos entrevistados
considerando atendimento muito bom e bom.
• Em firme parceria com o MCC realizar o Forró do Beco.
• Realizar o III Congresso Científico de Oncologia do Vale do São Francisco.
Realizar a Caminhada e Corrida do Outubro Rosa.
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APAMI É PARABENIZADA PELA AMÉRICAS AMIGAS
POR QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA,
Uma avaliação realizada pela instituição Américas
Amigas, ressaltou em 2017 a qualidade dos
serviços de mamografia realizado na Apami. No
relatório, a entidade verificou que na comparação
dos anos 2015 e 2016 a Apami além de cumprir a
meta comprometida, também conseguiu elevar o
número de exames em cerca de 4,5%.
AMÉRICAS AMIGAS
Organização Não Governamental e Entidade
Promotora dos Direitos Humanos, a Américas
Amigas luta pela queda de mortalidade por câncer
de mama no Brasil, beneficiando principalmente a
população de baixa renda.

A APAMI RECEBEU A VISITA DE AUTORIDADES
EM 2017
1

Ex Jogador do Flamengo, Andrade.

2

O Senador Fernando Bezerra Coelho, que esteve duas vezes durante no ano, trazendo recursos importantes
para o Hospital Dom Tomás.

3

O deputado federal Adalberto Cavalcanti, que destinou emenda parlamentar para equipamentos.

4

O Prefeito de Petrolina Miguel Coelho, que assinou convênio com o Hospital para leitos clínicos de retaguarda.

5

Membros do Lions Clube de Petrolina.

6

O cantor Targino Gondin, presença marcante em todos os eventos do Forró do Beco.

As ações da associação englobam: doação de
mamógrafos, doação de exames de mamografia,
treinamento e capacitação de profissionais da área
de
câncer
de
mama
e
campanhas
de
conscientização e informação sobre a doença.
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Ex Jogador do Flamengo, Andarde

Senador Fernando Bezerra Coelho, Dr. Augusto Coelho e Ricardo Barros, Ministro da Saúde

Deputado Federal Adalberto Cavalcanti, Ricardo Barros Ministro da Saúde
Miguel Coelho Prefeito de Petrolina, Magnilde Albuquerque, Secretária de Saúde de Petrolina

Prefeito de Petrolina Miguel Coelho e Luska Portela Vice-Prefeita

Membros Lions Clube Petrolina Centro

Cantor Targino Gondin
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AGRADECIMENTOS AOS PARCEIROS
E AMIGOS DA APAMI

GRUPO DE VOLUNTARIAS
• Maria Aparecida de Souza
• Isabela de Moura Ribeiro
• Waleska Aparecida Inacio de Oliveira
• Renata Conduru Ribeiro

• Movimento de Combate ao Câncer (MCC)

• Adalberto Coelho

• Central Geral do Dízimo - Movimento Pró-Vida-SP

• Oswaldo Sampaio

• Conselho Nacional do Sesi (Brasília)

• Nilo Augusto

• Senador Fernando Bezerra Coelho

• Ana Maria Regis Santos

Desenvolveram diversos eventos comemorativos para os pacientes do centro de oncologia, como:

• Deputado federal Adalberto Cavalcanti

• Cleide Stella

Carnaval, Pascoa, dia das mães, São João, dia dos pais e o dia das crianças, com apresentações,

• Deputado federal Gonzaga Patriota

• Marleide Rodrigues

brinquedos para crianças e café da manhã

• Hospital Einstein (São Paulo)

• Terezinha Teixeira

• Agrovale (Juaziero/BA)

• TV Grande Rio

• Américas Amigas (São Paulo)

• Rádio Grande Rio AM e FM

• Iate Clube Petrolina

• Blogs e mídias da região

• Lions Club Petrolina Centro

• Polfrutas

• Loja Maçônica Harmonia E Fraternidade

• SRA. ALICE PEREIRA GOMES E JOÃO PEDRO

• Unimed Vale do São Francisco

• CELANTE DA SILVA

• Central de Adubos

• COMUNIDADE DE MIRADOURO

• Supermercado Regente

• MARIA IRANI NUNES DE MACEDO (PACIENTE)

• Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em

• ISMAEL DA SILVA SANTOS (PACIENTE)

Petrolina

• JOSÉ EDILIO DA SILVA SANTOS

• Juizado Especial Criminal de Petrolina

• NEIDE CAVALCANTI

• Justiça do Trabalho de Petrolina (1ª Vara)

• WALDIR JOSÉ DA SILVA JÚNIOR

• Ministério Público do Trabalho de Petrolina

• JOSIMARY BRANDÃO LEITE NUNES

• Justiça Federal

• ADRIANO PEREIRA E ZENAIDE FERRAZ GYPSIUM DRYWALL

• Acavasf (Associação do Comércio Agropecuário do

• GUSTAVO GONÇALVES LOURA

Vale do São Francisco)

• GRUPO WAL MART EM PETROLINA

• Bios Vestibulares e Concursos

• AGROVALE EM JUAZEIRO

• Coopexvale (Cooperativa dos Produtores e

• ONG IGREJA VERBO DA VIDA - WALLACE

Exportadores do Vale do são Francisco)

• CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA DE

• Paróquia São Paulo (Petrolina)

PETROLINA – SECRETARIA MUNICIPAL DE

• Paróquia São José (Dormentes)

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

• Grupo de Amigos Caminhantes da Orla

SEDESDH, EM NOME DA VICE - PREFEITA LUSKA PORTELA

• Grupo Coach (Instituto meta)

• INÚMEROS DOADORES E CONTRIBUINTES

• Sofia Coelho Lins
• Emmanoela Bartilotti Sena Gomes

• Dadau e grupos de amigas da Apami
• Danúsia Brandão
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