
De volta para casa
Programa



IFF - Um hospital 
amigo da criança

O Instituto Fernandes Figueira (IFF) é 
uma unidade hospitalar da Fundação 
Oswaldo Cruz, reconhecida como 
Centro Nacional de Referência para 
doenças infantis crônicas.

Com papel ativo na saúde brasileira 
desde a sua fundação, em 1924, o IFF 
recebeu o título de Hospital Amigo 
da Criança pela Organização Mundial 
da Saúde e Unicef, além de ser 
reconhecido como um dos hospitais 
mais admirados do Brasil, sob o ponto 
de vista dos médicos.



NOSSO PÚBLICO

Gestantes
com gravidez 
de alto risco.com doenças 

crônicas.

Adolescentes 
e Crianças

Perfil:
Famílias com 
baixo poder 
aquisitivo.



O DRAMA DE VIVER  
NO HOSPITAL

Atualmente, cerca de 100 crianças com 
doenças crônicas vivem em hospitais do 
Rio de Janeiro. Todas com alta médica, 
mas por serem dependentes de alguma 
tecnologia - como respirador e sonda de 
infusão de dieta -, não podem retornar 
para casa, uma vez que suas famílias não 
possuem condições financeiras para pagar 
pelo atendimento domiciliar.

Algumas, desde o dia que nasceram, vivem 
em leitos hospitalares e ali comemoraram 
2, 4, 6 anos de suas vidas.



INFÂNCIA PERDIDA

CLIQUE AQUI E ASSISTA

https://youtu.be/YYoMzsyLqUk


NOSSA LUTA

Somente no Instituto 
Fernandes Figueira, este ano, 
seis crianças estão nessa 
situação. Viver por anos 
dentro de um hospital é uma 
experiência avassaladora para 
toda a família, por isto, em 
2017, lançamos o programa 
DE VOLTA PARA CASA.

Uma ação de amor que, 
a partir da união de forças, 
permitirá o retorno de 
crianças já com alta hospitalar 
para seus lares.



João Lucas de 3 ANOS, tem doença 
pulmonar crônica e esteve INTERNADO POR 
2 ANOS. Ele precisa de ventilação mecânica 
invasiva e oxigenioterapia por meio de 
traqueostomia para poder ficar em casa.

Enzo de 3 ANOS, tem doença pulmonar 
crônica e esteve INTERNADO POR 2 ANOS. 
Ele precisa de um bipap para pode ficar 
em casa.

Sophia de 4 ANOS, tem doença pulmonar 
crônica e esteve INTERNADA POR 2 ANOS. 
Ela precisa de ventilação mecânica invasiva e 
oxigenioterapia por meio de traqueostomia 
para poder ficar em casa.

JUNTOS,
PODEMOS LEVÁ-LAS 
PARA CASA



Nicholas de 1 ANO, tem síndrome de 
moebis e precisa de oxigênio e bipap para 
poder ficar em casa.

Ana Lua de 2 ANOS, tem Síndrome do 
Intestino curto e esteve INTERNADA POR 1 
ANO E 5 MESES. Ela precisa de uma bomba 
infusora para poder ficar em casa.

Mariah de 4 MESES, tem problemas 
cardiológicos e síndrome de Down e precisa 
de oxigênio para ficar em casa.

JUNTOS,
PODEMOS LEVÁ-LAS 
PARA CASA



Para que possamos fortalecer 
nossas ações e levarmos todos os 
anos o maior número de crianças 

para casa, desenvolvemos três 
formas de parceria:

Seja parceiro



Com uma doação anual ou mensal, 
sua empresa nos ajuda a levar uma ou 
mais crianças para casa.

Parceiro
De Volta para Casa.

R$ 30.000,00 / ANO R$ 60.000,00 / ANO R$ 90.000,00 / ANO

10 parcelas 

R$ 3.000,00

10 parcelas

R$ 6.000,00

10 parcelas

R$ 9.000,00

1 CRIANÇA EM CASA 2 CRIANÇAS EM CASA 3 CRIANÇAS EM CASA

O QUE ESTE RECURSO NOS POSSIBILITA:
Bilevel estelar oxigênio + Válvula Oxigênio + Umidificador +
Máscara + Copo Nebulização + Alimentação Complementar



Por meio do nosso evento anual - À Vida 
– sua empresa pode comprar ingressos 
para seus funcionários e/ou clientes, 
possibilitando uma dupla alegria: dos seus 
convidados e das nossas crianças.

Parceiro
À Vida.

R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00

50 CONVITES 100 CONVITES 150 CONVITES

TODO RECURSO ARRECADADO COM O EVENTO É DIRECIONADO 
ÀS AÇÕES DA ALTA HOSPITALAR.



Nesta modalidade temos três formatos 
de campanha que possibilitam 
empresas e funcionários, juntos, 
se mobilizem em favor desta causa.

O MELHOR PRESENTE É
ESTAR EM CASA
Campanha de Matching grants 
realizada no dia das crianças e natal.

SUA MOEDA ABRE PORTAS
Campanha de doação realizada 
em restaurantes e comércios.

CONTA DO BEM
Campanha de doação realizada 
em restaurantes parceiros.

Parceiro
Juntos podemos 
mais.



CLIQUE AQUI E ASSISTA

A INDESCRITÍVEL ALEGRIA 
DE VOLTAR PARA CASA.

https://youtu.be/D0qMycPhudY


“Essa experiência muda muita coisa dentro de mim.
Faz você encarar o mundo de outra forma, faz você valorizar. 
Quando eu saio daqui, do hospital... eu falo para as pessoas 

isso. Eu falo que parece que o céu é mais azul, que as árvores 
são mais verdes. Vejo as crianças brincando, correndo. Eu vejo 

que tem uma vida lá fora”

Renata Rafael, mãe de Emanuel, que nunca foi
para casa desde o dia que nasceu (2015).

Claudia Souza
21 3882-9206

claudia-rita.silva@fiocruz.br

Vice-Presidência de Gestão 
e Desenvolvimento Institucional – Fiocruz

CONTATO


