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PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO SOCIAL – 2020

Durante o ano de 2020, com as limitações impostas pela Pandemia do COVID
19, o Instituto manteve suas atividades e realizou uma série de ações que
ajudaram os pacientes de lúpus e seus familiares a superar este difícil
momento de nossa história.
As ações se dividiram entre praticas presenciais e virtuais, mas sempre
integradas a missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes de lúpus e
seus familiares.

Entre as principais ações de 2020 realizamos:
- Distribuição de máscaras e material de higiene
profissionais de saúde,

para pacientes e

- Ações na Web para celebrar o Dia Internacional de Consciência do Lúpus,
- Diversas campanha nas redes sociais,
- Realização de Lives com conteúdo diverso para informar sobre a doença e
melhorar a qualidade de vida,
- Realização de comemoração do dia das crianças,
- Lançamento das bonecas mascotes,
- Distribuição gratuita de Hidroxicloriquina.

Ao longo deste relatório será detalhado como ocorreu cada ação e seus
resultados.

AÇÕES

DISTRIBUIÇÃO DA MÁSCARAS E PRODUTOS DE HIGIENE

Com a declaração de Pandemia pela OMS e em seguida a determinação de
quarentena em 15/03/2020, no Estado do Rio de Janeiro, o LUPUS CARE
teve que interromper suas atividades presenciais.
Entretanto, sempre atento as necessidades da comunidade de pessoas com
lúpus, o Instituto iniciou uma campanha para doação de máscaras de tecido
e descartáveis para os pacientes e profissionais da rede pública de saúde.
Foram distribuídas 2.000 máscaras para pacientes e médicos e também
doados sabonetes e álcool em gel.

AÇÕES

DIA DEZ DE MAIO – DIA INTERNACIONAL
DA CONSCIÊNCIA SOBRE O LÚPUS

As tradicionais ações de conscientização
do lúpus, ocorreram de forma diferente
em 2020.
No lugar de seminários e encontros, o
Instituto realizou uma campanha de
informação vinculada nas redes sociais,
que diariamente publicava postagens
sobre tópicos ligados a doença. Foram 31
posts, um para cada dia do mês de maio.

Em conjunto com associações de pacientes de todo o Brasil, o Instituto participou
do painel virtual, que visava mostrar a sociedade os desafios encontrados pelos
pacientes na batalha contra o lúpus.

AÇÕES

CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS
DIA DAS MÃES
Em maio o Instituto realizou em suas
redes sociais a campanha:
CARINHO DE MÃE. Ainda não
inventaram tratamento melhor
Visando homenagear as mães dos
pacientes,
foram
realizadas
postagens de fotos de pacientes
adolescentes e suas mães.

AÇÕES

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, representando
24,2% do total de casos em 2018, com aproximadamente 2,1 milhão de casos
novos. É a quinta causa de morte por câncer em geral (626.679 óbitos) e a causa
mais frequente de morte por câncer em mulheres.
Segundo a Lupus American Foudation, 90% das pessoas com lúpus são mulheres
entre 15 e 45 anos. Muitas dessas pacientes acabam por enfrentar em conjunto o
câncer e o lúpus.
Por este motivo o LUPUS CARE lançou no Outubro Rosa, a campanha:
“Quando o roxo se une aos rosa.”.
Uma alusão as duas cores que representam essas as duas patologias (lúpus / roxo
e câncer da mama / rosa)

LIVES
A pandemia não parou a equipe do Instituto LUPUS
CARE. Assim como em todos as empresas do
mundo, foi utilizada a tecnologia das teleconferência
para a realização de entrevistas ao vivo com um
quadro notável de profissionais de diversas áreas.
Além de médicos especialistas, psicoterapeutas,
fisioterapeutas,
advogados,
arquitetos,
empreendedores,
músicos
e
muito
mais
compartilharam com o público em geral o seu
conhecimento.
O programa de LIVES denominado ‘Dicas de Quarta”,
ocorreu todas as quartas desde o dia 04 de agosto
de 2020. No total foram 18 lives realizadas pelo
Instituto com o apoio do Jornalista André Carvalho.

AÇÕES

AS MASCOTES
Com a redução dos casos de COVID 19, em Outubro, foi possível realizar uma
celebração presencial no dia das crianças.
A celebração contou com a participação de contadora de estórias e distribuição
de brinquedos, onde as estrelas foram as novas mascotes do LUPUS CARE, ANA e
BELA.

AÇÕES

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS
Com a redução dos casos de COVID 19, em Outubro, foi possível realizar uma
celebração presencial no dia das crianças.
A celebração contou com a participação de contadora de estórias e distribuição
de brinquedos, onde as estrelas foram as novas mascotes do LUPUS CARE, Ana e
Bela.

.

AÇÕES

DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A hidroxicloroquina é um
medicamento indicado para o
tratamento de algumas doenças
reumatológicas
e
dermatológicas, como artrite e
lúpus. O seu uso continuado é
fundamental para que os
pacientes possam manter a
doença sob controle.
Com
a
possibilidade
de
tratamento precoce do COVID 19
com este medicamento, os
pacientes de lúpus começaram a
ter dificuldade de adquirir este
remédio, fosse em farmácias
particulares ou do governo.

O LUPUS CARE, recebeu parte do estoque da Prefeitura do Rio de Janeiro para
distribuir entre as pessoas com lúpus.
A doação do medicamento é realizada no posto avançado de atendimento toda
quarta – feira de 09:00 as 16:00.
O paciente necessita se cadastrar pelo e-mail do Instituto e apresentar o
receituário médico para receber até duas caixas com 15 compridos cada.

AÇÕES

ABERTURA
DE
POSTO
AVANÇADO DE ATENDIMENTO

Buscando sempre o melhor para
os seus atendidos, o LUPUS CARE
agora tem um posto avançado de
atendimento no centro da
Cidade do Rio de Janeiro.
A sala foi cedida por uma
colaboradora do Instituto e
servirá para realizar atendimento
aos pacientes, fora dos hospitais
parceiros do LUPUS CARE.

Este posto permitirá um melhor acompanhamento das pessoas atendidas pela
instituição, e uma medição mais precisa dos benefícios no tratamento
consequente das ações realizadas.

DOAÇÃO ESPECÍFICA PARA PACIENTES
Foram doados em 2020:
- Dia de Princesa,
- Curso Profissionalizante,
.

ANTES

DEPOIS

O QUE FALAM POR AÍ?

CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO
Foram realizadas duas grandes campanhas
de arrecadação

EVENTOS DE ARRECADAÇÃO
E DOAÇÕES IMPORTANTES

1. Doação de máscaras
2. Venda de bonecas

DOAÇÕES DESTAQUE DE 2019
Sem os parceiros O Instituto não conseguiria atingir seus objetivos.
Muito obrigado!
1. Bees of Love - sempre ao nosso lado, ajudou doando máscaras e álcool em
gel
2. Barcellos, Mendonça & Associados – Escritório de advocacia – Apoio a festa
das crianças
3. Avena e Advogados Associados – Apoio de doação de máscaras
4. Miriam Meinheimer – Cedeu a sala para o posto avançado
5. Pessoas físicas em destaque :
Sra. Alice Maria
Sra. Angela M. Lopes
Sra. Julia Barbosa
Sra. Lia Malcher
Sra. Miriam Meinheimer
Sra. Rachel Gerchner

Sra. Regina Barbosa
Sra.Rosane Servino
Sra. Sonia Ostwald
Sra. Theresinha Caldeira
Sra Vilma Lima

CONTABILIDADE EXTRA OFICIAL

Saldo em conta 31/12/2019

R$ 9.460,80

Receitas Totais

R$26.826,24

Doações recorrentes

R$ 12.522,95

Campanhas de Arrecadação

R$ 14.252,80

Receitas Financeiras

R$ 72,49

Despesas Totais
Custos Diversos

R$ 15.194,03

Despesas Financeiras

R$ 1.084,75

Superavit liquido 2020

R$ 10.547,46

Saldo em conta 31/12/2020

R$ 20.008,26

NOTA: Balanço oficial a ser publicado em 01/05/2021

CONTABILIDADE

R$ 16.278,78

CONTATO

Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE
E-mail: contato@lupuscare.com.br
Tel.: 21 98447-2785
www.lupuscare.com.br

Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE
Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE
@delupuscare
www.youtube.com/lupuscare

