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Atividades 2021: 

 

1) Guia do Transplante de Medula óssea 

 Manuais e vídeos desenvolvidos para pacientes e cuidadores elaborado por uma equipe 
multidisciplinar abrangendo informações detalhadas sobre as três etapas do transplante. Pode 
ser acessado pelo site da ameo, pelo aplicativo Guia do TMO no Google Play ou Apple Store. Os 
manuais são enviados gratuitamente para os pacientes e podem ser solicitados pelo site 
www.ameo.org.br. 

O projeto foi subsidiado pelo PRONON (2018) e sua continuidade garantida pela AMEO e 
Astellas. 

Total de 632 downloads desde 2018, (49 downloads em 2021). 

Guias enviados a pacientes pelo correio:42 manuais (2021) 

Prêmio de melhor trabalho multidisciplinar em 2018 no Congresso da Sociedade Brasileira de 
Transplante de Medula Óssea. Prêmio Dr. Cidadão conferido em 2019 pela Associação Paulista 
de Medicina. 

 

https://ameo.org.br/capacitar-para-curar/ 
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2) Mapa do Transplante 

 Base de dados estatísticos dos transplantes de medula realizados em 31 Hospitais de maior 
complexidade do país. Projeto idealizado e mantido pela AMEO e desenvolvido com subsídio do 
PRONON (2019-2020)  

Acessos 2021: 1580 

Acessos Média do último trimestre: 395 

Acessos ao Portal Profissional de Saúde:  576 

Acessos ao Portal do paciente: 578 

Acessos ao portal do centro de transplante: 426 

Prêmio de melhor trabalho em TI no Congresso Internacional de Transplante de Medula Óssea 
(CIBMTR 2021), e classificado entre os 10 melhores trabalhos apresentados no Congresso 
Brasileiro de Transplante de medula Óssea (2020) 
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3) Educar para Doar 

Projeto educacional voltado para alunos do ensino fundamental I e II que aborda a importância 
de ser doador. O ato de doar é introduzido no âmbito escolar dentro do contexto de cidadania.  

O projeto tem como objetivo sensibilizar e informar os estudantes sobre a necessidade de 
contribuir com a sociedade participando ativamente como doador. 

São desenvolvidas atividades nas escolas, onde 3 profissionais da educação preparados para 
abordarem o tema “doação de sangue com um ato de cidadania”, desenvolvem dinâmicas, 
teatralização e pesquisa sobre a doação de sangue junto aos alunos. Ao final os alunos produzem 
material para uma campanha de doação de sangue , fazem a campanha para recrutar doadores 
na comunidade.Com os doadores e alunos, vamos até o hemocentro mais próximo para que os 
alunos acompanhem a doação. A meta é de atingirmos 1.200 alunos por ano em média em 20 
escolas. 

Este programa foi interrompido durante a pandemia (2020-2021), substituído por programa on-
line, e está sendo retomado e ampliado presencialmente e on-line no ano de 2022.  

 

https://ameo.org.br/projetos/educar-para-doar/ 
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4) Mídia Social 

 A AMEO produz material informativo sobre doação de sangue, doação de medula óssea para a 
população geral, e para o transplantado, informações específicas sobre o tratamento que são 
disponibilizadas no site e nas redes sociais. As redes sociais obtiveram alcance de 180 mil contas 
em 2021 e o site obteve 276.000 visualizações. 

 

@ameomedulaossea   @ameo 

 

5) Casa de Apoio  AMEO “Casinha” 

Casa de apoio aos pacientes, oferece assistência social, hospedagem, e entrega de benefícios 
para as famílias em situação de vulnerabilidade. 

Em 2021 foram 16 hospedagens, 729 atendimentos, 33 novos pacientes cadastrados, 61 
pacientes beneficiados mensalmente com entrega de cestas básicas, kits de higiene etc. No ano 
de 2021 foram entregues 756 cestas básicas, 2773 litros de leite, 502 kits de higiene pessoal, 
601 kits de material de proteção para COVID. 

 

 

CASA DE APOIO – AMEO 

RUA DOUTOR VILA NOVA, N° 36 

VILA BUARQUE – SÃO PAULO 

TEL: (11) 3225-0127 

                                                                                  

https://ameo.org.br/casa-de-apoio/a-casa-de-apoio-da-ameo/ 
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6) Casa de Assistência AMEO – HC 

A AMEO oferecerá uma casa a poucos minutos do Hospital das Clínicas, que irá hospedar 
pacientes selecionados durante o período do transplante para fazer o tratamento fora do 
hospital ou receber alta precoce, liberando leitos hospitalares para os transplantes de maior 
complexidade. Os pacientes elegíveis receberão todo o suporte terapêutico no hospital durante 
o dia, e passarão a noite na casa. 

Estamos realizando uma grande reforma para adequar a casa às necessidades de pacientes 
imunossuprimidos e vulneráveis. Ela será um porto seguro, disponibilizando quartos, banheiros 
individualizados, ambientes de convivência agradáveis e alimentação saudável, todos seguindo 
os protocolos de higiene e acessibilidade necessários. 

A Casa de Transplantes ficará pronta em maio de 2022, quando começará a receber pacientes 
do Hospital das Clínicas (HCFMUSP). 

A Casa de Transplantes fica a poucos minutos do hospital, a cerca de 5 km do HCFMUSP. Terá 
capacidade para receber até 20 pessoas (pacientes selecionados e seus acompanhantes). 

A infraestrutura: 

• As instalações são adaptadas para uso de pacientes imunossuprimidos e seus cuidadores, 
minimizando o risco de infecções: Cada paciente terá seu quarto e banheiro individualizados, 
com acessibilidade garantida (elevador e plataforma). Os banheiros são projetados para 
prevenir infecções e dar segurança à integridade física dos imunossuprimidos. A cozinha foi 
projetada para a realização de refeições e lanches fornecidos por um fornecedor qualificado. 
Completa a infraestrutura de apoio à lavanderia domiciliar, estruturada para lavagem e secagem 
das roupas dos pacientes e seus acompanhantes. Há uma área de convivência social composta 
por quartos e jardim, refeitório e espaço para arteterapia, atendimento reservado às equipes de 
psicologia, assistência social e fisioterapia. A casa terá porteiro/vigilância presencial, suportada 
por serviço de vigilância eletrônica/CCTV externo. 

• Rouparia completa com roupa de cama, mesa e banho estará disponível para pacientes e 
acompanhantes. 

• Terá rede de comunicação, computador e internet, além de contato com a equipe do hospital, 
permitirá comunicação, acesso a informações e entretenimento. 

• Os auxiliares de recepção, além de fornecer todas as informações e orientações, podem 
providenciar o transporte dos pacientes e seus acompanhantes ao hospital, bem como dar 
suporte para a solução de outras demandas. 

• Diferentemente da lavagem de roupas pessoais, a lavagem de roupas de cama e banho será 
terceirizada com lavanderias especializadas, para que essas roupas sejam disponibilizadas 
limpas, esterilizadas e embaladas, prontas para uso. 

• A alimentação de pacientes e acompanhantes também será feita por empresas terceirizadas, 
a fim de respeitar as necessidades de dietas controladas ou restritas, bem como garantir padrões 
de qualidade, controle nutricional atendendo às exigências da vigilância sanitária. 

• Atendimento especializado e limpeza diária dos quartos, banheiros e demais dependências da 
casa para manter o ambiente limpo, aconchegante e harmonioso. 
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• A manutenção da Casa de Transplantes AMEO-HC foi planejada para garantir o cumprimento 
da legislação vigente para operação. 

o A programação sistemática de serviços de manutenção predial envolvendo serviços 
elétricos, hidráulicos, de gás, civis, telhados etc. 

o Limpeza semestral de caixas d'água e controles de análise de água, 

o Manutenção mensal especializada de bombas, equipamentos e elevador, 

o Conformidade com padrões e procedimentos técnicos medidos externamente e 
certificados por relatórios de engenharia, 

o Revisão sistemática de equipamentos de combate a incêndio, sinalização de rotas de 
fuga e treinamento de equipe para trabalho de emergência. 

 Atividades: 

• A assistente social orientará pacientes e acompanhantes, sobre seus direitos relacionados ao 
tratamento e procedimentos hospitalares, obtenção de medicamentos e atendimentos nas 
unidades públicas de saúde nas localidades onde residem, como e onde podem obter, quando 
necessário, custeio/doações de cestas básicas, vale-transporte, auxílio financeiro temporário e 
outros, facilitando a possível superação de necessidades, auxiliando no sucesso do tratamento. 

• Atendimento Psicológico: O atendimento psicológico serve para apoiar o enfrentamento do 
tratamento, superar as adversidades da privação do trabalho e da vida social, auxiliando no 
enfrentamento do estresse pelo qual passam os pacientes e seus familiares. 

• Atendimentos: área educacional. Existe um programa educativo com rodas de conversa e 
material educativo desenvolvido por profissionais da área que são oferecidos ao paciente e ao 
acompanhante, auxiliando na compreensão e colaboração do paciente no processo de 
recuperação. 

• A casa oferecerá oficinas terapêuticas realizadas por voluntários para pacientes e 
acompanhantes, visando desenvolver novas habilidades, bem-estar e ajudar na manutenção do 
equilíbrio emocional. 

• Os funcionários da Casa de Apoio manterão interface fluida com a equipe de transplante do 
Hospital das Clínicas, fornecendo e recebendo relatórios médicos e paramédicos diários. A casa 
receberá os pacientes e acolhimento de acordo com sua capacidade e indicação da equipe de 
transplante daquele Hospital. 

Não será função da Casa de Apoio orientar o tratamento quimioterápico, prescrever ou aplicar 
medicamentos. Os procedimentos médicos serão realizados no hospital de referência.
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CASA DE ASSISTÊNCIA AMEO-HC 

AVENIDA DOUTOR ARNALDO, N° 2052  

SUMARÉ – SÃO PAULO 

https://ameo.org.br/contribuicao-casa-de-apoio-ameo-hc/  

http://www.ameo.org.br/
mailto:ameo@ameo.org.br
https://ameo.org.br/contribuicao-casa-de-apoio-ameo-hc/

