DOE QUE É LEGAL

Reconstruir a Face para Reabilitar a Vida

SOBRAPAR - Sociedade Brasileira de Pesquisa e
Assistência para Reabilitação Crâniofacial
Fone: 19 3749 9700 - Ramal 262
marcia@sobrapar.org.br ou marketing@sobrapar.org.br
www.sobrapar.org.br
Av. Adolpho Lutz, 100 – Cid. Universitária - Barão Geraldo
Caixa Postal 6028 - Campinas/SP - 13083-880

FUNDAÇÃO PRADA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reabilitar a Face para Reabilitar a Vida
O Hospital SOBRAPAR - Crânio e Face é uma instituição privada e filantrópica, fundada em 1979, pelo Prof.
Dr. Cassio M. Raposo do Amaral, e promove o tratamento cirúrgico e a reabilitação de pacientes com
deformidades craniofaciais congênitas ou adquiridas (resultantes de traumas, tumores ou queimaduras).
O Hospital recebe pessoas de diversas regiões do país e promove a reabilitação, para que possam ter uma
vida independente, participativa e produtiva na sociedade.
Missão
Reabilitar pessoas com deformidades craniofaciais, integrando-as à sociedade e promovendo o bem-estar
através da atuação interdisciplinar de qualidade, ética e humanizada.
Visão
Ser uma instituição de referência nacional e internacional com auto sustentabilidade .

Equipe multidiscilinar
Cirurgiões plásticos, fonoaudiólogos, otorrinolaringologista, ortodontistas, psicólogos, assistentes
sociais, ortopedista, neurocirugião, fisioterapêuta, geneticista e nutricionista.
Estrutura física
Centro cirúrgico com 3 salas, 19 leitos na ala de internação, UTI, RPA com 5 leitos, Ambulatório
interdisciplinar com 9 salas, Ortodontia, Nasofaringoscopia, Audiometria, Farmácia, Fotografia,
Brinquedoteca, Sala de vídeo conferência.

Atendimentos/Cirurgias - Média Anual
22.000 atendimentos ambulatoriais
1.100 cirurgias realizadas
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Origem dos nossos recursos

Doença
42%

50% SUS
50% Doações e parcerias

As contribuições financeiras de pessoas físicas e jurídicas e doações de produtos para o Bazar da SOBRAPAR, são
fundamentais para complementar o recurso repassado pelo SUS e continuarmos atendendo a demanda..

Áreas de atuação
Assistência - Atendimento médico e multidisciplinar à população em situação de vulnerabilidade sócioeconômica, portadora de deformidades de crânio e face, tendo como finalidade prevenir, detectar e
prestar atendimento precoce, para sua reabilitação e reintegração na sociedade.
Ensino - Formação de profissionais nas áreas de cirurgia plástica, cirurgia craniofacial, ortodontia,
fonoaudiologia, psicologia e demais especialidades envolvidas na reabilitação craniofacial. Incentivo e
orientação à formação de novos núcleos de assistência no país.
Pesquisa - Investigação de novos métodos para prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à
cirurgia plástica reparadora e às áreas interdisciplinares.
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Ajude o Hospital SOBRAPAR a reabilitar Vidas
Adote uma cirurgia
A empresa ou pessoa física pode adotar uma ou mais cirurgias.

Objetivo: Procedimento cirúrgico para reabilitação crâniofacial
Cirurgia de média complexidade: R$ 3.500,00
Cirurgia de alta complexidade: R$ 20.000,00
Uma cirurgia crâniofacial, tem valor aproximado de R$ 20.000,00, dependendo da complexidade. Por tratar-se de
procedimento cirúrgico de alto custo, em sua maioria, há a necessidade da utilização de materiais específicos. O SUS paga,
aproximadamente, R$ 2.100,00 por este procedimento cirúrgico.
Este valor compreende: serviços hospitalares (medicamentos, materiais, taxas de sala, UTI, internação, exames laboratoriais,
concentrador de hemáceas, exames de imagem, intensivista, anestesista, neurocirurgião, fisioterapêuta) para internação de 2
dias em UTI e 2 dias em quarto.

Alguns casos de deformidades craniofaciais
Síndrome de Crouzon

Fissura Rara da Face

Craniossinostose

Fissuras Lábiopalatinas

A cada 650 bebês nascidos vivos, pelo menos um nasce com fissura lábio palatina.
O tratamento é realizado por equipe multidisciplinar e pode durar até 20 anos, pois se inicia desde o nascimento do bebê até a
formação e desenvolvimento do físico, da fala e da dentição.
Depósito em conta-corrente:
Banco Santander 033
Agência: 3910 - Unicamp
Conta-corrente: 13000163-7
Favorecido: SOBRAPAR - Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial
CNPJ: 50.101.286/0001-70
O recibo de doação será emitido pelo Hospital SOBRAPAR mediante comprovação do depósito.
O valor poderá ser deduzido do lucro total da empresa, respeitando o limite de 2%. Verificar critérios com o contador.
Informações: (19) 3749 9700 com Márcia - Marketing ou marcia@sobrapar.org.br

Contribuinte
Pessoa Física ou Jurídica pode ser um contribuinte periódico, doando qualquer valor em dinheiro.
Depósito em conta-corrente:
Banco Santander 033
Agência: 3910 - Unicamp
Conta-corrente: 13000163-7
Favorecido: SOBRAPAR - Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial
CNPJ: 50.101.286/0001-70
O recibo de doação será emitido pelo Hospital SOBRAPAR mediante comprovação do depósito.
O valor poderá ser deduzido do lucro total da empresa, respeitando o limite de 2%.
Verificar critérios com o contador.
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Ajude o Hospital SOBRAPAR a reabilitar Vidas
Destinação do IR - Imposto de Renda - até 29/12/2016, via FMDCA/FUNCAD/FIA
Tipo

Destinação

Pessoa Física
Pessoa Jurídica

até 6%
até 1%

Declaração
Completa
Lucro Real

Como fazer:
1 - Acessar o site http://fmdca.campinas.sp.gov.br
2 - Preencher o cadastro e o formulário. Lembre-se de indicar a SOBRAPAR como entidade a ser beneficiada
3 - Imprimir o boleto bancário gerado online e fazer o pagamento até 29/12/2016.
4 - O recibo será enviado pelo FMDCA, via correio, após o pagamento do boleto. O recibo será seu comprovante para
dedução do IR a ser entregue em 2017.
Obs.: Do valor total destinado, 80% é repassado para o Hospital Sobrapar e 20% fica com o FMDCA/CMDCA.
Informações: Fone.: 19 3749 9700 - R. 262 Emails: marcia@sobrapar.org.br ou marketing@sobrapar.org.br

PRONAS/PCD - Imposto de Renda
Como fazer:
Estamos aguardando edital com as novas diretrizes para inscrição do projeto.
Projeto tem o objetivo de ampliar o setor de ortodontia e odontologia para atender à demanda reprimida por
procedimentos odontológicos cirúrgicos e clínicos nos pacientes em tratamento para reabilitação no hospital SOBRAPAR.
A empresa tributada pelo Lucro Real pode destinar até 1% do IR devido para um projeto PRONAS/PCD
Informações: Fone.: 19 3749 9700 - R. 262 Emails: marcia@sobrapar.org.br

Revista Em face
A Revista Em face é institucional e foi lançada em 2012, em comemoração aos 33 anos do Hospital SOBRAPAR, com o
objetivo de abordar assuntos de interesse público relacionados à saúde e prevenção de doenças congênitas e/ou
adquiridas, além de histórias apaixonantes de pacientes, parceiros e doadores. A revista também integra o balanço social
anual.
Formato:: 20cm x 28cm, 4x4cores, couchê 115g (miolo) e 170g (capa) / Tiragem: 3.000 exemplares

Cotas

Valor - R$

Contra-partida

Patrocínio Especial
Patrocínio
Apoio

5.000,00
3.000,00
1.000,00

1 página de anúncio institucional*
½ página de anúncio institucional*
Exibição da logomarca da empresa*

*Página indeterminada

Informações: Fone.: 19 3749 9700 - R. 262 Emails: marcia@sobrapar.org.br ou marketing@sobrapar.org.br

Doação de Materiais/Produtos - Bazar da SOBRAPAR
O Bazar é permanente e surgiu em 1995, idealizado pelo Dr. Cassio Menezes Raposo do Amaral.
As doações passam por uma triagem e as que necessitam de reparos são encaminhadas para a restauração, feita por
uma equipe própria composta por marceneiros, tapeceiro, técnicos em eletrônica, costureiras entre outros profissionais.
Os recursos obtidos com as vendas são repassados para o Hospital SOBRAPAR.
As doações podem ser retiradas em domicílio, mediante agendamento!
Funcionamento:
De segunda à sexta-feira – das 08h às 17h; aos sábados das 08h30 às 13h
Endereço: Av. Adolpho Lutz, nº 100 – Cidade Universitária/Barão Geraldo - Campinas (Barão Geraldo)
Telefone: (19) 3289-4465 / 3749-9709 Email: bazar@sobrapar.org.br Facebook: www.facebook.com/BazardaSobrapar
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