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Em seu segundo ano de atividade, o LUPUS CARE consolidou sua
presença entre a comunidade de pacientes com lúpus, assim como
junto às Instituições de saúde especializadas no tratamento desta
enfermidade.

Durante o ano de 2019 foram realizados:

- Ações de conscientização da sociedade,

- Realização de Exames laboratoriais,

- Doação de produtos para proteção solar,

- Realização de cursos profissionalizantes,

- Apoio às crianças e adolescentes com Lúpus e suas famílias,

- Realização do Seminário Lúpus Day,

- Desenvolvimento de filmes explicativos sobre a doença,

- Ações de melhoria da autoestima dos pacientes e

- Doação específica para pacientes

Ao longo deste relatório, será detalhado como ocorreu cada ação e
seus resultados.



A
Ç

Õ
ES

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE

Em maio de 2019, comemorando o mês de Conscientização sobre o Lúpus,

• Iluminação do Cristo Redentor na cor roxa - cor do lúpus,
• Realização do Seminário, Lúpus Day, com a participação de especialistas em

reumatologia, endocrinologia, dermatologia, assistente social, nutricionista e
em práticas alternativas de saúde.
Transmitido on-line permitindo o alcance em todo o país.
Durante o Seminário foram realizados workshops de auto maquiagem,
rodas de discussão, sessão de dúvidas com os médicos especialistas

• Panfletagem e orientação médica na Central do Brasil, com a presença de
médicos do HUPE.

• Participação da presidente do LUPUS CARE em rede nacional do programa de
TV Sem Censura e no programa Boa Tarde da radio Catedral

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

Financiamento de exames laboratoriais para diagnóstico e acompanhamento da
doença. Com apoio de parceiros, 273 pessoas foram atendidas realizando exames
específicos para o Lúpus – e que não são disponibilizados nos hospitais de
referência no tratamento da doença. (*): números de outubro/2018 a
agosto/2019.
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DOAÇÃO DE PRODUTOS PARA PROTEÇÃO SOLAR

Em parceria com a ONG Bees of Love foram distribuídos 300 kits de
proteção solar (vestimenta uv, boné e protetor solar), para pacientes com
graves problemas de sensibilidade a luz ultravioleta

REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Organização de Curso de Empreendedorismo para mulheres com Lúpus e
mães de crianças e adolescentes com a doença, em parceria com a ONG Ela
Pode. Esse grupo é monitorado para acompanhar seu desenvolvimento.

.
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APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM LUPUS E SUAS FAMÍLIAS

Calcula-se que existam cerca de 10.000 pessoas afetadas por essa
patologia, no Rio de Janeiro, sendo 10% de crianças e adolescentes.

Para os adolescentes e crianças afetados pelo Lúpus foi criado um
programa especial de apoio cultural e de inclusão digital que visa ampliar
as possibilidades profissionais e de convívio social desses jovens. O
projeto denominado “Qual é o seu sonho? “, atende a pacientes do NESA
– Núcleo de Estudo e Pesquisa da Saúde dos Adolescentes.

Para melhoria da auto estima as jovens que fazem parte do programa foi
realizado um ensaio fotográfico, tornando-as mais confiantes no
enfretamento da doença.
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DESENVOLVIMENTO DE FILMES
EXPLICATIVOS SOBRE A DOENÇA

Em parceria com os médicos do Hospital
Pedro Ernesto, foi produzida uma série de

7 filmes que tiram as dúvidas mais
frequentes destes pacientes. Estes vídeos
são divulgados nas redes sociais e em
alguns hospitais.

AÇÕES DE MELHORIA DA AUTOESTIMA

Foi firmada parceria com o Instituto
Embeleze para oferecer curso de
maquiagem às pacientes. Além disso,
promovemos o Dia da Beleza nos hospitais
da rede pública em que a equipe da
Embeleze ofereceu gratuitamente serviços
de corte de cabelo, maquiagem,
camuflagem de manchas no rosto e corpo,
spa de sobrancelha e orientação de
tratamento de pele por dermatologista.
Tudo isso visando aumentar a autoestima
dos pacientes.



DOAÇÃO ESPECIFICA PARA PACIENTES

Apesar do Instituto se dedicar a desenvolver ações 
que possam atingir o maior número de pessoas, 
muitas vezes é impossível fechar os olhos para 
dramas individuais.

Desta forma, o LUPUS CARE realizou algumas ações
pontuais para auxiliar pacientes que se encontravam
em grandes dificuldades.

Foram doados em 2019:

- Cadeiras de rodas,
- Computador para  pessoas com deficiência visual 

e
- Peruca para pacientes com queda crônica de 

cabelo.
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CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

Foram realizadas duas grandes campanhas 
de arrecadação 

1. Feijoada Beneficente
2. Rifa de camisa Gabi Gol

DOAÇÕES DESTAQUE DE 2019

O Instituto vive de doações e quando um 
colaborador se destaca em tal tarefa, nada 
mais justo do que prestar os devidos 
créditos.

1. Bees of Love  - doadoras das camisas UV  
ajudaram a realizar muitos sonhos em 
2019

2. Mario Vidal, que em celebração de seus 
80 anos nos ajudou pedindo como 
presente aos amigos uma doação para o 
Instituto
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NOTA: Para conferência verificar o Razão 2019 – anexo 1



CONTATO

Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE
E-mail: contato@lupuscare.com.br
Tel.: 21 98447-2785

www.lupuscare.com.br

Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE

Instituto Dé Mendonça – LUPUS CARE

@delupuscare

www.youtube.com/lupuscare

mailto:eliana@lupuscare.com.br

