
Relatório de Atividade Anual
2019

Contribuindo para a humanização de 
tratamentos de saúde e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas.
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apresentação

É com grande satisfação e alegria que apresentamos nosso 
primeiro relatório de atividades anual, com base nas realizações do ano 
de 2019. 

Acreditamos que com o apoio que temos recebido, com 
transparência e comprometimento conseguiremos fazer mais pela 
saúde e redução das desigualdades sociais no nosso país, através  de 
projetos que incluam e representem a todos, cada vez mais.

Nossa expectativa para o ano de 2020 era a de dobrar o impacto 
que  alcançamos em 2019, aumentar o número de voluntários engajados 
e solidificar nossa presença nos hospitais e instituições cujos pacientes 
mais necessitem do nosso apoio, ampliando o alcance do projeto. Os 
planos foram um pouco alterados em razão do advento da covid-19, que 
alterou a rotina em todos os hospitais, mas conseguimos nos adaptar, e 
ainda contribuir com a produção de máscaras de tecido, seguindo 
firmes para cumprir nossa missão de levar humanização a tratamentos 
de saúde.

Agradecemos a todos os que participaram desse sonho até aqui, a 
todas as voluntárias, apoiadores, prestadores de serviço pro bono, aos 
profissionais da saúde maravilhosos que cruzaram nosso caminho, nos 
incentivando e fazendo acreditar que isso seria possível.

Com carinho,

Presidente
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nossa história

Em 2015, após 35 anos de atuação no segmento de congressos e 
eventos, Gigi Carvalho, uma das fundadoras e presidente da Associação 
CasAzul, decidiu transformar uma de suas propriedades em espaço para 
eventos corporativos, batizando-o de CasAzul. Nesse mesmo ano, 
assistindo a um programa de televisão, conheceu o projeto Bonecas de 
Propósito, criado pela carioca Fernanda Candeias, que consistia na 
produção de bonecas “terapêuticas”, de pano, para serem doadas a 
crianças em tratamento de saúde em instituições hospitalares.

A convite de Gigi, Fernanda veio a São Paulo para treinar uma 
equipe de 25 voluntárias. Surgiu aí, em 2017, o núcleo do projeto Bonecas 
de Propósito em São Paulo.

Devido ao crescente interesse dos hospitais, de candidatas a 
voluntárias e de apoiadores, e a necessidade de transparência e 
organização, decidiu, com o apoio da advogada Andressa I. Martins, da 
empresária Elaine Nunes, e de outras voluntárias engajadas, criar a 
Associação CasAzul, em 2018, com sede na sala Azul Marinho, para 
expandir o projeto de confecção de bonecas terapêuticas e criar outros, 
de uma forma mais organizada e profissional.
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Missão
Contribuir para a humanização de tratamentos de 

saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
mediante ações e projetos que promovam integração e 
engajamento social.

Visão
Ser reconhecida como uma associação que faz a 

diferença na vida daqueles que se beneficiam dos 
nossos projetos.

Valores
Acreditamos no poder da transformação social via 

trabalho voluntário, na cooperação, no trabalho em 
equipe, na capacidade das nossas ações transmitirem 
amor, no tratamento humanizado na área da saúde, na 
solidariedade e na dignidade humana de todos.

nossa proposta de valor
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panorama atual

Segundo dados do INCA, em 2020 foram estimados cerca 
de 8.460 novos casos de câncer infantojuvenil no Brasil. Além 
disso, a cardiopatia congênita afeta cerca de 29 mil crianças a 
cada ano e a maioria precisa de cirurgia já no primeiro ano de 
vida, segundo o Ministério da Saúde.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, no país, há cerca de 12.000 albinos e, uma 
publicação científica da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
indica que mais de 250.000 mulheres têm lesões mamilares 
devido à dificuldade em amamentar seus filhos recém 
nascidos.

Os esforços despendidos pelos Hospitais que atendem 
estes grupos são de grande proporções. Desse modo, a 
apresentação das bonecas aos pacientes deve ser realizada por 
profissionais da saúde encarregados da parte terapêutica de 
forma a utilizá-las como forma de auxiliar a aceitação, 
identificação e compreensão do que está ocorrendo, gerando o 
incremento do bem-estar daqueles que estão enfrentando tais 
situações,

Portanto é imprescindível o foco na saúde humanizada 
trazido pela Associação CasAzul com suas ações nos Hospitais 
e Instituições de Saúde em que são entregues as bonecas 
produzidas no projeto.
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A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano, criado pela 
ONU,  indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 
metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, 
dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que 
todos os países e organizações adotem de acordo com suas próprias 
prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as 
escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro.

O trabalho Associação CasAzul contribui diretamente para o 
alcance do objetivos 3 - Saúde e Bem-Estar - e 10 - Redução das 
Desigualdades.

Ao promover a humanização da saúde, a CasAzul ajuda a assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em 
todas as idades, facilitando a aceitação das doenças e a melhora do 
tratamento psicológico de diversos pacientes.

Ao fazer bonecas com especificidades de cada doença, definidas 
com auxílio de profissionais da saúde, buscando a maior aproximação 
possível às enfermidades e às crianças, a CasAzul promove a redução da 
desigualdade dentro dos países e entre eles, ao empoderar e 
promover a inclusão das pessoas com doenças graves - como câncer, 
doenças cardíacas e renais -, distúrbios genéticos - o albinismo -, 
deficientes visuais - câncer de olho, resultante na remoção ocular -  e até 
simplesmente de características causadas por essas doenças - grandes 
cicatrizes, queda de cabelo, etc.

objetivos de 
desenvolvimento

sustentável
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projeto Bonecar

O Projeto Bonecar consiste na confecção de bonecos de 

pano para serem utilizados como instrumentos terapêuticos ou 

de incentivo à saúde, conforme necessidade dos seus 

beneficiários, visando a contribuir com a humanização de 

tratamentos ou melhoria da qualidade de vida dos envolvidos.

O principal objetivo dos bonequinhos é despertar a 

identificação, sendo importante recurso terapêutico em 

diversas situações: já foram utilizados pelos profissionais dos 

hospitais para aproximação da criança, para elevação da 

autoestima, para auxiliar na realização de procedimentos, assim 

como, viraram acompanhantes em momentos difíceis, como 

quimioterapia, hemodiálise e em longos períodos de 

internação.
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Atualmente, a Associação CasAzul tem diversificado suas 

bonecas no sentido de maximizar o número de pacientes e 

famílias impactados por suas ações e projetos.

A organização contou em 2019 com 46 voluntários 
regulares, para além dos fundadores, auxiliares administrativos 

e prestadores de serviços pro bono.

O projeto conta com o apoio de profissionais da saúde que 

transmitem conhecimento e informações científicas sobre cada 

doença para a elaboração das bonecas, que já foram adaptadas 

para diversas características e doenças.

nosso impacto

bonecas da 
amamentação

bonecos do 
câncer

bonecos do 
coração

bonecos 
albinos

bonecos 
do rim

bonecos do 
câncer ocular
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No ano de 2019 foram produzidas 
mais 500 bonecas , das quais 448 
foram doadas  a pacientes de 11 

Instituições de Saúde.

Impactando direta e indiretamente 
cerca de 4.390 pessoas.

nosso impacto

Estima-se que 1 boneca impacte em média cerca de 9,8 
pessoas, com base em estudos feitos pela Consultoria Pública 
Jr.  da FGV. Além da criança, são impactados positivamente sua 
família e os profissionais da saúde envolvidos no cuidado da 
criança.

SÍRIO-LIBANÊS
HCOR

CRUZ AZUL
GRAACC

STO AMARO - REG. SUL
DARCY VARGAS

ITACI - HC-FMUSP
SAMARITANO

INCOR
ICr HC-FMUSP

SANTA CASA

 6
    12
      15
        18
             30
                  41
                  42
                      50
                      50
                             65
                                                  109
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Dentre os tipos de bonecos citados 
anteriormente, as produções e entregas 
foram na seguinte proporção:

nosso impacto

OUTROS

ALBINOS

CORAÇÃO

RIM

CÂNCER

AMAMENTAÇÃO

6

33

75

80

104

140
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fluxograma das 
atividades

Identificação da 
demanda de bonecas 

para certa doença 

Há informações sobre 
a doença e suas 
especificidades?

não

Conversa com médicos 
especialistas e elaboração 

da boneca de acordo

Produção das 
bonecas pelas 

voluntárias

sim
Estocagem das 

bonecas

Há o pedido de algum 
hospital ou centro de 

saúde?

não

sim

Transporte das 
bonecas até o hospital 

ou centro

Explicação sobre a 
atuação aos funcionários e 

profissionais da saúde

Introdução das bonecas como 
método de humanização da 

saúde e de auxílio psicológico
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“São reproduzidos os mesmos 
dispositivos que a criança está utilizando 

(como catéteres e sondas) no boneco para 
aumentar a identificação da criança com o 

boneco e facilitar o entendimento dos 
procedimentos invasivos de modo lúdico. 

A identificação da criança com o 
boneco costuma ser imediata, observa-se 
facilitação do processo de aceitação da 

doença e tratamento, bem como 
ampliação do empoderamento  da criança 

frente a sua condição de saúde.

”
Depoimento de 

profissionais da saúde 
do Hospital das Clínicas 
sobre a entrega das 
bonecas às crianças.
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“ Entreguei os bonecos e pedi que explorassem. 
A grande surpresa para todos foi quando 

encontravam o rim. A grande maioria não sabia o 
formato e ficaram muito curiosos com a abertura 

atrás. O boneco serviu para que pudéssemos 
conversar mais abertamente sobre as dúvidas 

referentes ao transplante, sobre doação de órgãos e 
sobre o tratamento. Algumas crianças quiseram 

bonecos parecidos com eles, buscando 
identificação, alguns quiseram os mais diferentes, 

buscando um amigo. ”Dyana C. Kavaliauskas 
Psicóloga do Hospital 
Infantil Darcy Vargas

Os pacientes para a utilização dos bonecos são 
escolhidos após avaliação de específica de terapia 

ocupacional, quando é observado a dificuldade de 
aceitação do paciente frente a doença, 

dificuldade de enfrentamento ou entendimento 
frente ao tratamento, a hospitalização ou 

procedimentos invasivos, ou ainda em caso de 
pacientes terminais como uma possibilidade de 
conforto. Os bonecos são apresentados para as 
crianças como um amigo que ficará com elas 

durante toda a internação. 

Depoimento de 
profissionais da saúde do 
Hospital das Clínicas 
sobre a entrega das 
bonecas às crianças.

“

”
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MAIO/19
Dra. Aide Mitie Kudo, da equipe de 
Terapia Ocupacional do HCFMUSP, 
apresentou trabalho na feira 
hospitalar sobre o recurso do 
boneco terapêutico do Projeto 
Bonecar utilizado pela sua equipe.

OUTUBRO/19 
A terapeuta ocupacional Mariana Franco 
do ITACI, expõe em evento multidisciplinar 
sobre técnicas inovadoras em UTI no 
Hospital das Clínicas de São Paulo, sobre a 
parceria e o uso dos bonecos do Projeto 
Bonecar.

SETEMBRO/2019
Estande no Congresso Todos 
Juntos Contra o Câncer.

AGOSTO/2019 
Abertura da Semana Mundial da 
Amamentação na Santa Casa de São Paulo.
Criamos e doamos as bonecas 
representativas da amamentação que 
simbolizaram o evento e foram doadas no 
contexto de incentivo ao aleitamento.

Projeto Bonecar em 
eventos da área da saúde
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campanha máscaras 
de dormir

O grupo de voluntários do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas (ICr-FMUSP) identificou necessidade 

de máscaras de dormir para melhorar a qualidade do sono 

de acompanhantes de pacientes expostos 

permanentemente à luz em pronto atendimento e 

ambulatórios. 

Através de campanhas realizadas na redes sociais, 

arrecadamos cerca de 800 máscaras das quais 365 foram 

para ICr-FMUSP e  outras 50 foram doadas para a UTI 

pediátrica da Santa Casa de São Paulo.

Total de máscaras doadas em 2019 = 415 16



Promover o engajamento social é parte de nossa missão. 
Nesse sentido o trabalho voluntário é um dos alicerces do 
Projeto Bonecar. 

voluntariado

Nossos voluntários se 
dividem em turmas com 
encontros semanais na sede 
da Associação onde trabalham 
juntas na produção das 
bonecas.

As voluntárias sentem o 
impacto gerado nas crianças, 
gerando uma sensação de 
dever cumprido e prazer em 
participar do projeto. 17



Em 2019 estivemos por duas oportunidades oferecendo 
oficina de produção de bonecos para a equipe da Warner Bros 
Brasil, na qual os funcionários vivenciaram uma experiência 
voluntária do grupo que produz nossos bonecos.

 Abril de 2019  Outubro de 2019

Estivemos também em duas oportunidades levando a 
experiência da produção de bonecos do nosso grupo 
voluntário à Escola Lourenço Castanho.

 
            Abril de 2019  Outubro de 2019

voluntariado em
empresas e escolas
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Nossa política de captação nesse primeiro ano de atividade como 

entidade constituída baseou-se, essencialmente, da doação de 

pessoas físicas e jurídicas, através da “adoção” de bonecos e 

contribuições de associadas e voluntárias.

Recebemos doações de mais de 250 pessoas, às quais 

agradecemos imensamente. Cada doação importa e faz parte da 

nossa história. 

Além disso, pudemos contar com importantes parcerias 

empresariais, firmadas em 2019, que resultaram em recursos 

financeiros para este e/ou próximos exercícios, sendo as principais:

Fora do Closet Boutique de Luxo

Doação de recursos na campanha “Dia de Doar” e possibilidade de 

clientes doarem percentual das vendas para a Associação.  

Lica Vincenzi Designer 

Criação de um pingente com o logotipo do Projeto Bonecar com 

as vendas revertidas para a Associação.

Lojas Daniela Tombini

Abertura de espaço para divulgação da Associação na inauguração 

da loja de Moema e doação de parte da renda das vendas naquele dia.

captação e parcerias 
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Recebemos uma importante contribuição em serviços pro bono 

prestados por diversos profissionais e empresas, a quem gostaríamos 

de agradecer:

Assessoria Jurídica:

Arthur Cahen, de Cahen e Mingrone Associados

Leite Tosto e Barros Advogados

Miriam Espinhaço, de Mesquita Ribeiro Propriedade Intelectual

Juliana Rossi, de Tutela Fiscal 

Contabilidade:

Grupo W Prado 

Marketing:

  Carlos Fernando Froes

  Fabio Granja, de Quarta Design

Também  recebemos em doação alguns produtos e materiais 

importantes para nossa atividades dos seguintes parceiros:

Fernando Maluhy Tecidos -  retalhos de tecidos

Juliana Manzini - bolsas e necessaires para recompensas para 

campanha de doações

captação e parcerias 
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Outra forma importante de parceria que tivemos no ano de 2019 foi em 

eventos, entregas de bonecas  e bazares. 

Destacamos a parceria e apoio das ONGS  

Associação Doamor 

Heróis do Bem 

E também:

 Professor Alan Moraes e Escola Guilherme Dumont Villares

Colégio Elvira Brandão

Milena Granero e Patricia Stucchi  do Bazar Entre Amigas SP

captação e parcerias 
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balanço patrimonial
31 de dezembro 2019

BALANÇO PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2019

Ativo 61.471,57

Ativo Circulante 60.031,53

Disponível 60.025,94

Bancos Conta Movimento 151,00

Aplicações Financeiras Liquidez Imediata 59.874,94

Outros Créditos 5,59

Tributos a Recuperar/Compensar 5,59

Ativo Não-Circulante 1.440,04

Imobilizado 1.440,04

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.600,00

(-) Depreciação (159,96)

Passivo e Patrimônio Social 61.471,57

Passivo Circulante 996,94

Fornecedores 996,94

Fornecedores 996,94

Patrimônio Social 60.474,63

Fundo Institucional 1.656,00

Superávit ou Déficit Acumulados 58.818,63
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* Por determinação da ITG 2002- CFC, as receitas e custos de trabalhos 
voluntários devem ser reconhecidas na demonstração do resultado do 
exercício.  Nesse sentido, estimamos a quantidade de horas voluntárias 
semanais para produção de bonecos do Projeto Bonecar, considerando a 
frequência média de 10 voluntárias por turma, sendo 4 turmas semanais.
Os valores das horas foram baseados no piso salarial estabelecido pelo 
Sindicato das Instituições beneficentes, filantrópicas e religiosas do 
estado de São Paulo 

demonstração de 
resultados
31 de dezembro 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - DEZEMBRO/2019

Receitas 105.723,15

Doação Privada Nacional 56.117,23

Contribuições Associativas 10.700,00

Trabalho Voluntário* 45.731,52

Custos (44.033,27)

Trabalhos Voluntários* (45.731,52)

Projeto Bonecar (5.127,35)

Despesas Administrativas (25.466,32)

Depreciações e Amortizações (159,96)

Despesas Gerais (21.620,54)

Serviços Tomados (3.685,82)

Despesas/Receitas Financeiras (439,73)

Despesas Financeiras (511,37)

Rendimento de Aplicação Financeira 71,64

Superávit do Exercício 35.783,83
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a associação
na mídia 

Entrevista para o canal TV 
APARECIDA

Entrevista para a Rádio 
Jovem Pan

Manchete na UOL Notícias

Manchete na INCRÍVEL.CLUB
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a associação nas
redes sociais

Instagram.com/associacaocasazul Facebook.com/associacaocasazul

25



nossa equipe

Regina de Mello Carvalho
(Gigi Carvalho)

Presidente

Andressa Iovine 
Martins

Vice-presidente

Elaine Marsano da Costa 
Nunes

Diretora Geral
 

Ana Cristina Hyppolito das Neves Marra
Ana Lúcia Gomes de Souza Ayres

Andressa Iovine Martins
Bianca Marenco

Carmen Lucia Andrade Rocha Leite
Elaine Marsano da Costa Nunes

Leandra Ferreira Leite

Marcia Oliveira Rocha Zuccolotto
Maria Arminda Garcia

Maria Cecilia Gomara de Oliveira
Maria Cristina Tranchesi Sadek
Maria Silvia Leme Pinto Lima

Marilva Grinaboldi Bacchi
Marina Pougy de Magalhães

May Queiroz Marques da Cruz
Marisa C P M.  A. Azevedo

Silvia Mara Cabriotti
Neusa Ribas

Regina de Mello Carvalho
Rita de Cassia Caruso Cury

Vera Lucia Marsano Campos Arruda

associadas

comitê planejamento estratégico

Maria Angela Batista Conrado
Minda Garcia

Leandra Ferreira Leite
Rita Cury

Neusa Ribas
Maria Cecília G. de Oliveira  

Diretoria

assessoria contábil

Grupo W Prado
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nossa equipe

voluntárias

Ana Cristina Marra
Ana Lucia Ayres 

Ana Luiza Do Amaral 
Andressa Martins  
Bianca Marenco 
Cecilia Brandão
Cristina Sadek

Delma Palharini
Dora Ohi De Souza
Elaine M. C. Nunes

Elda Arruda 
Gigi Carvalho

Giovana Ferfoglia 
Iá Matos

Irene F. Pontes
Izolda Bulgareli

Katia Scott Do Val 
Leandra Leite

Lucia Helena B. Miguel
Lucia Lucchesi

Luciana Milsone
M. Silvia Pinto Lima 
M.Cecília Gomara 
Marcia Zuccolotto

Maria Assunção Almeida
Maria Cecília C. Aranha Lima
Maria Cecilia P. De Carvalho 

Maria Do Céu Santiago
Maria Gorete G. Romero 

Maria Zelia Oliveira
Marila Ferraz

Marilva Bacchi
Marina Magalhães 

Marisa Molinari 
Marta Trazzi  

Martha  Stickel
Maruza G. Urioste

May Cruz 
Milu Rocha Leite

Minda Garcia
Neusa Ribas 

Rita Cury
Rosa Kazuko Maehama 

Ruth Arruda 
Sandra Cândido 
Sandra Rudero 
Silvana Rocha

Silvana Lorenzi Carvalho  
Silvia Cabriotti 

Silvia Roncchini 
Suzana D Djehdian

Thea Rocha 
Vera C. Arruda
Vivian Giusti
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