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Relatório de Atividades
Biênio: junho 2014 a junho 2016
A ATMO – Associação dos Amigos de Transplante de Medula Óssea é
organização não governamental com reconhecimentos de utilidade pública
municipal e estadual, foi criada por um grupo de profissionais de vários
segmentos sociais além de pacientes e familiares em julho de 2005. Possui
certificados de utilidade pública Municipal : LEI 17.652/2010 e Estadual: LEI
14.240.
Visão
Tornar-se referência da região Norte/Nordeste, promovendo a melhoria na
saúde e bem-estar do paciente oncohematológico, em especial, aqueles com
indicação ao transplante de medula óssea.
Missão
Promover a melhoria da qualidade de vida, a minimização do sofrimento, a
elevação da auto - estima e a inserção na sociedade dos pacientes em
tratamento com doenças oncohematológicas, além de contribuir para o
aumentos qualitativo de doadores voluntários de medula óssea no REDOME.
Valores
Responsabilidade
Respeito
Ética
Transparência
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Realizações
Biênio junho 2014 / junho 2016

● Oficina de multiplicadores sociais com certificado, alunos da Universidade
Mauricio de Nassau;
· Doações de medicamentos de alta complexidade para pacientes com
leucemia ( desatinib e imatinib);
· Doações de cestas básicas para pacientes carentes hospedados na IATMO
Casa de Apoio para pacientes com indicação do transplante de medula óssea
no Hospital Português;
· Traslados de pacientes e familiares carentes chegando de outros estados
para realização do transplante de medula óssea no Recife,
· Realização de palestras educativas em diversas universidades do Recife,
João Pessoa e na cidade de Surubim;
· Cadastramento de 1.517 voluntários para o REDOME na cidade de João
Pessoa;
● Mobilização de aproximadamente 1000 surubinenses para o cadastro no
REDOME entre funcionários de fábricas, estudantes e comerciários;
· Coleta de aproximadamente 850 assinaturas para a inclusão da APAC,
cobertura do exame PCR quantitativo para pacientes com Leucemia Mielóide
Crônica;
●
Encaminhamento de exames de pacientes carentes, em tratamento no
Recife para serem analisados por Dr. Pasquine;
· Apoio e encaminhamento de pacientes para serem tratados em Curitiba;
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· Articulação com pacientes para atender pacientes com problemas na
aquisição de medicamentos de alto custo;
· Participação no Conselho de Saúde do Estado de Pernambuco como titular e
suplente;
· Participação no Comitê dos Pacientes da ABRALE Associação Brasileira de
Linfomas e Leucemias;
● Criação da hidroginástica solidária;
● Restabelecimento da boa convivência e reintegração dos voluntários e
diretores às atividades da ATMO;
●
Articulação com os hemocentros de Pernambuco e Paraíba afim de
restaurar parcerias interrompidas;
● Participação de encontros científicos: REDOME, TJCC e SBTMO;
● Organização de ações solidárias : bazares, jantar solidário 2014 e 2015,
feijoada solidária 2014 e 2015;
● Participação na FENEARTE E Feirinha do Bem;
● Panfletagem na Avenida Boa Viagem durante a semana Pietro.

COMENTÁRIOS IMPORTANTES:
Para o biênio 2014/2016 elaboramos um plano gestor que previa dentre as
ações acima mencionados outras, como a criação de um centro de acolhimento
para pacientes do interior e de outras regiões em tratamento no Recife
(CATMO), porém alterações legais mudaram o gerenciamento de instituições
parceiras e patrocinadoras, tais mudanças interferiram diretamente no nosso
planejamento executivo e financeiro. Dentre as alterações salientamos :
● Mudança no perfil das campanhas de doadores voluntários de
medula óssea, Portaria 2.132 que limita o número de doadores
no REDOME, além de proibir as campanhas, orientando apenas
para as doações espontâneas.
● Transferência da gestão das inscrições no REDOME da Central
de Transplante/Pe para o hemocentro ( HEMOPE), com
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interrupção da parceria nas campanhas para cadastramento de
doadores voluntários de medula óssea da ATMO com a Central
de Transplantes ;
● Parceria não consolidada com o HEMOPE para dar continuidade
ao projeto de expansão das campanhas de cadastramento no
REDOME;
● Suspenção do maior patrocínio da ATMO, devido aos impasses
financeiros gerados por problemas administrativos e contratual
do patrocinador com o Estado.

CONSEQUÊNCIAS:
Com a nova realidade foi necessário dá cortes imediatos nas despesas:
●
●
●
●
●
●

Suspensão do projeto CATMO;
Interrupção do programa de rádio;
Mudança para uma sede de aluguel mais acessível;
Dispensa de uma funcionária;
Diminuição de uma linha telefônica;
mudança dos serviços contábeis mensais para eventuais .

CONCLUSÃO:
Mesmo diante de tantas adversidades conseguimos dar continuidade a nossa
missão com as contribuições dos sócios contribuintes e a participação e
organização de feiras e eventos sociais .

Maria Betânia Leal Corrêa
Presidente ATMO
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