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2017
A FUNDEF é uma instituição
focada na reabilitação de
pacientes com deformidades
craniofaciais, em especial com
fissuras labiopalatais,
e deficiência auditiva. 



RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017

A Fundação para Reabilitação das Deformidades Craniofaciais é 
uma instituição beneficente mantida com recursos do Sistema Único 
de Saúde (SUS), apoio de empresas amigas, associações, clubes de 
serviço, projetos sociais, doações e parcerias com Smile Train e 
Missão Médica Internacional.  Há mais de duas décadas e meia, a 
FUNDEF realiza um serviço reconhecido no Brasil e internacional-
mente na reabilitação de pacientes com deformidades craniofaciais, 
em especial fissuras labiopalatais (FLP) e deficiência auditiva. A 
assistência é a maior parte pelo SUS, sem custo para os pacientes. 
Em 2017, a FUNDEF foi credenciada para o atendimento a pacientes 
pela Unimed, no Serviço de Saúde Auditiva.   

A FUNDEF  é formada por uma equipe qualificada  de colabora-
dores e voluntários para atender em torno de 9 mil pacientes 
cadastrados vindos de quase todo o Rio Grande do Sul. Instituída em 
1991, pelo Hospital Bruno Born, apresenta uma trajetória marcada 
pelo trabalho interdisciplinar da equipe no processo de reabilitação 
integral. 

Desde 2007, a FUNDEF, atua também na reabilitação de 
pacientes com deficiência auditiva na média complexidade pelo 
SUS. Inicialmente através do convênio entre o Ministério da Saúde e 
HBB, e em setembro de 2009, com credenciamento próprio. 

Na área de atendimento a pacientes com fissuras labiopalatais, 
a FUNDEF conta com um espaço cedido no Hospital Bruno Born para 
os atendimentos ambulatoriais, internações os procedimentos 
cirúrgicos. Os pacientes com deficiência auditiva são atendidos no 
1º andar do Edifício Pirâmide, na Rua Alberto Torres, 452, bem 
próximo do Hospital Bruno Born.  

A FUNDEF
Ser referência nacional no tratamento de fissuras 
lábiopalatinas e referência estadual no Serviço de Saúde 
Auditiva.  

Proporcionar aos pacientes a integração ao ambiente 
psicossocial, através de tratamento interdisciplinar 
centralizado, com profissionais qualificados, parcerias 
científicas, públicas, empresariais e comunitárias.

Comprometimento - Aderimos a FUNDEF de forma 
incondicional e continuada.
Tratamento Interdisciplinar - Trabalhamos em conjunto, 
somando conhecimentos, com visão integral do 
paciente.
Qualidade do serviço - Buscamos a aplicação de 
conhecimentos técnicos atualizados, focalizando a 
excelência no desenvolvimento das atividades.
Persistência - Somos constantes na realização dos 
objetivos da instituição.
Parceria - Estabelecemos parcerias necessárias e 
duradouras para viabilizar a manutenção e o 
crescimento da FUNDEF.

Missão

Valores e Princípios

Visão

ste momento de olhar para trás e Ecompilar o trabalho realizado em 2017 
é muito interessante. Só assim para 
entender tudo o que aconteceu e porque 
o nosso cansaço. Mas é assim que conse-
guimos deixar este sentimento de lado e 
juntar forças para carregar mais uma 
jornada.

Encontramos novos parceiros, colo-
cando na diretoria da FUNDEF e da APAF 
(Associação de Pais e Amigos da FUNDEF), 
familiares de pacientes, quebrando assim 
paradigmas. Isso nos trouxe um nível de 
desafio maior pois são pessoas que por 
suas experiências, tem a possibilidade de 
contribuir com uma visão diferenciada e 
uma percepção das necessidades de 
melhoria.

Tivemos diversas ações solidárias e 
que com certeza irão se repetir ao longo 
dos próximos anos. Uma das nossas 

preocupações era de a FUNDEF ser reco-
nhecida na região. Hoje somos percebidos 
como uma instituição que realiza um 
trabalho digno, nobre e sério.

Investimos no planejamento estraté-
gico para definir as prioridades e o que 
precisamos fazer melhor. Isso nos permi-
tiu ordenar toda a estrutura organizacio-
nal.

Aumentamos a nossa divulgação e 
conseguimos com isso sensibilizar as 
pessoas, percebemos essa mudança 
através da captação de recursos, ficou 
mais fácil conseguir o apoio de diversos 
órgãos e empresas amigas.

Paralelo a isso, tem a questão do 
projeto do hospital da FUNDEF. 
Conseguimos alinhar algumas pendências 
que impediam que o projeto avançasse. 
Com a parceira reforçada com a prefeitu-
ra, que demonstrou que quer nos apoiar e 

faz questão de manter nossa instituição 
em Lajeado. Tenho a certeza que tudo vai 
ser resolvido.

Tudo isso nos traz muita energia para 
compensar todo o trabalho que tivemos 
em 2017. Conto com uma equipe gran-
diosa, dedicada, com uma diretoria foca-
da, e isso traz tranquilidade para um 
futuro cada vez melhor, com sonhos cada 
vez maiores.

2017, apesar da crise em diversos 
setores, foi para nós um ano de sucesso, 
talvez não nos resultados iniciais, mas na 
organização, e estruturação que permi-
tem um crescimento sólido e contínuo e 
com a certeza que isso será percebido.

Um ano marcado pelo
fortalecimento da entidade 

ALAIN VIEGAS DETOBEL, presidente
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REGIÃO METROPOLITANA  
1ª CRS - POA - 142
2ª CRS - POA - 64
18ª CRS - Osório - 29
REGIÃO SUL 
3ª CRS - Pelotas - 185
7ª CRS - Bagé - 81
REGIÃO CENTRO-OESTE 
4ª CRS - Santa Maria - 247
10ª CRS - Alegrete - 212
REGIÃO DA SERRA 
5ª CRS - Caxias do Sul - 122
REGIÃO NORTE 
6ª CRS - Passo Fundo - 391
11ª CRS - Erechim - 123
15ª CRS - Palmeira das Missões - 113
19ª CRS - Frederico Westphalen - 111
REGIÃO DOS VALES 
8ª CRS - Cachoeira do Sul - 69
13ª CRS - Santa Cruz do Sul - 179 
16ª CRS - Lajeado - 363
REGIÃO MISSIONEIRA 
9ª CRS - Cruz Alta - 89
12ª CRS - Santo Angelo - 113
14ª CRS - Santa Rosa - 141
17ª CRS - Ijuí - 150

As fissuras labiopalatinas são aberturas na região 
do lábio e ou palato (céu da boca). As malformações 
congênitas ocorrem durante a gestação atingindo em 
média, uma criança a cada 650 nascidas no Brasil. As 
causas dessas anomalias ainda são desconhecidas, 
mas podem ocorrer por uma combinação de 
predisposição genética e fatores ambientais. Na 
Fundação cada caso é analisado por uma equipe que 
elabora um plano de tratamento individualizado. A 
entidade atende pacientes de todas as idades e atua 
em todas as etapas da reabilitação. 

Como conseguir atendimento na FUNDEF:
É preciso procurar primeiro uma Unidade Básica 

de Saúde ou a Secretaria de Saúde do município de 
origem.  A Secretaria irá encaminhar o pedido para a 
Coordenadoria Regional de Saúde da sua região que 
agendará o serviço. 

Para a realização das atividades, a entidade conta 
com equipe de profissionais: 

Serviço de atendimento a pacientes
com fissura labiopalatal 

Pacientes cadastrados por Coordenadoria Regional de Saúde
- Mapa dividido por Macrorregião

116
CASOS
NOVOS

1.832
PACIENTES
ATENDIDOS

454
PACIENTES

SUBMETIDOS A
PROCEDIMENTOS

CIRÚRGICOS

62.223

PROCEDI-
MENTOS 
AMBULA-
TORIAIS

EQUIPE TÉCNICA  
Assistente Social
Bucomaxilofacial
Cirurgiões Dentistas
Cirurgião Pediátrico
Cirurgião Plástico
Enfermeira
Fonoaudiólogas
Fisioterapeuta
Nutricionista
Otorrinolaringologistas
Pedagoga
Pediatra
Protética
Psicólogas
Traumatologistas

32
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Abrangência de atendimento
no serviço de Saúde Auditiva

Macro Região dos Vales
PACIENTES POR CRS

1.123
8ª CRS

1.794
13ª CRS

3.297
16ª CRS

52
Outras CRS

O serviço de saúde Auditiva da FUNDEF conta com a parceria
das seguintes empresas de aparelhos auditivos:

Serviço de atendimento a pacientes
com deficiência auditiva

637
CASOS
NOVOS

6.270
PACIENTES
ATENDIDOS

Serviço de atendimento a
pacientes com fissura labiopalatal 

RENATA FUCHS
TESSARO

LUAN HENRIQUE
OVERBECKE

ALEX
WILLIAN
WEBER

MARIA
ANTONIELLE

DA SILVA VIEIRA

PIETRA
PEREIRA
MARTINS

HADASSA
CARVALHO
DEDESMA

FRANCISCO
BRAND SPIES

ANDERSON
ALVES FERNANDES
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EMPRESAS AMIGAS
DA FUNDEF

também pela Unimed, realizando 
terapias com as fonoaudiólogas. 

A Fundação é habilitada para 
realizar atendimentos aos pacientes 
com perda auditiva a partir dos três (3) 
anos de idade. 

Para conseguir atendimento: 
Se o paciente apresentar perda 

auditiva, deve procurar primeiro uma 
Unidade Básica de Saúde ou a 
Secretaria da Saúde do município de 
origem para atendimento médico 
especializado. O profissional do 
município fará o encaminhamento, caso 
for necessário, à sua Coordenadoria 
Regional de Saúde, e esta por sua vez, 
será responsável pelo agendamento da 
primeira consulta.  

Para a realização das atividades, a 
entidade conta com equipe de 
profissionais qualificados e equipe de 
apoio para o suporte aos mesmos.

No Serviço de Saúde Auditiva os pacientes são avaliados por equipe 
interdisciplinar que realiza o diagnóstico, exames e faz adaptação do aparelho 
auditivo que melhor atende as necessidades do paciente. Após a adaptação, o 
paciente é acompanhado pela equipe para a efetiva utilização do aparelho.

 Além disso, são realizados teste da orelhinha, exames auditivos e consultas 
para a comunidade. A partir de 2017, a FUNDEF está credenciada para atender 

EQUIPE TÉCNICA
Assistente Social
Fonoaudiólogas
Psicóloga 
Otorrinolaringologistas

68
MUNICÍPIOS DE

REFERÊNCIA

21.947

PROCEDI-
MENTOS

REALIZADOS
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A MMI é uma 
organização não-
governamental sem fins 
lucrativos, que tem a 
preocupação de 
solucionar problemas de 
saúde em localidades 
carentes ao redor do 

 A FUNDEF faz par-
te desde março/2009
do programa desenvol-
vido pelo Smile Train,
uma organização sem fins 
lucrativos com o objetivo de ajudar crianças com fissuras 
labiopalatais em todo o mundo, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Esse modelo sustentável presente em mais 
de 85 países proporciona cirurgias a milhões de crianças e 
assistência aos profissionais da área para realizar o trata-
mento interdisciplinar. Na fundação são realizadas mensal-
mente cirurgias com apoio da ONG.  

Além de apoiar a realização de cirurgias no ano de 2017, 
a Smile Train disponibilizou treinamento para profissionais e 
suporte financeiro no atendimento da área de odontologia. 

     

6

CURSOS, EVENTOS, VISITAS, DOAÇÕES...

Caminhões
   Ônibus

ACONTECEU
EM 2017

mundo. O lema é ‘‘Saúde, Cura e Esperança’’.
No Brasil, o projeto principal é o tratamento do lábio 

leporino, ou fissura labiopalatal, uma das anomalias 
craniofaciais mais frequentes em recém-nascidos. A FUNDEF 
é uma das entidades beneficiadas. 

Reuniões do planejamento estratégico desenvolvido na FUNDEF

FUNDEF recebe a visita do Governador do Rotary Distrito 4700 

Fórum Nacional da 
Rede de Atenção à 

Saúde da Pessoa com 
Deficiência e o IV 

Seminário Científico 
do Programa de Pós- 

Graduação em 
Promoção da Saúde, 
na UNISC, Santa Cruz 

do Sul

15º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária, em SP

FUNDEF realiza treinamento em parceira com a 16ª CRS

7

FUNDEF lança chaveiro durante a Convenção da CDL Lajeado 

FUNDEF no 117º Congresso da AAO,
em San Diego, Califórnia/USA

IX Congresso Brasileiro de Fissuras
Labio Palatinas e Anomalias Craniofaciais 

FUNDEF no Simpósio Oticon, 
no Chile

3º Curso Teórico-Prático de Fissuras Labiopalatais
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Os pacientes, familiares e a
equipe FUNDEF agradecem este
gesto de solidariedade.

Vales do Taquari
e Rio Pardo 

Casa de Acolhida
da FUNDEF

140
342

983 983
832

590

1.187

1.553
1.800

2.314

Pessoas que passaram pela
 Casa de Acolhida desde 2006

2.333 2.357

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Casa de Acolhida mudou de endereço, está localizada num 
espaço mais amplo. Além de oferecer mais quartos e melhores 
acomodações, agora tem uma área externa. O pátio conta com 
uma praçinha para ser usufruída pelos pacientes.  
O local existe para dar suporte aos pacientes e acompanhantes 
que vem de outros municípios para atendimento na FUNDEF. A 
Casa de Acolhida  é mantida pela APAF,  Associação de Pais e 
Amigos da FUNDEF. A APAF foi instituida em 2006 . 

A APAF conta com o doações e auxílios de pessoas físicas, 
jurídicas, do programa Mesa Brasil SESC, programa de 
aquisição de alimentos PAA, bem como de campanhas 
esporádicas desenvolvidas na cidade. 

ESTRUTURA: 3 quartos - 2 feminino (9 camas) e 1 
masculino (9 camas)
Lavanderia, sala e cozinha e  banheiros.
A casa conta com uma brinquedoteca, além de um 
espaço externo com pátio e pracinha 
(doado pelo Sicredi)

OCUPAÇÃO: Cerca de 160 pessoas por mês. 
A média de permanência é de 2 dias. 

 ENDEREÇO:
 Rua Pinheiro Machado, 513, Centro
 próximo ao Hospital Bruno Born.,
 fundos Sorvebom Benj. Constant

98

Atividade multimídia

Galeto solidário da APAF 

FUNDEF realiza a 1ª Feijoada Beneficente 

4º Happy Hour Solidário - Capital Verde
Consultoria e Capacitação Empresarial
em parceria com a Qualis A 

1º Leilão da Confraria do Bem 

FUNDEF recebe doação da Paróquia Santo Inácio 

Repasse do Imec - Projeto Sacolas Ecológicas 

 FUNDEF recebe auxílio do Rotary Club Lajeado Engenho 

FUNDEF e APAF foram beneficiadas com recursos do 
Fundo Filantrópico Sicredi Vale do Taquari 
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A FUNDEF é uma fundação de direito privado, sem fins 
lucrativos, com três Conselhos compostos por pessoas 
da comunidade:

CONSELHO DIRETOR 
Presidente: Alain Viegas Detobel
Vice Presidente: Ito José Lanius
Diretor Financeiro: Renato Specht
Diretora Administrativa: Carla Diedrich
Diretor Técnico: Kleber A. Seabra

CONSELHO FISCAL 
Efetivos:  Jandir Dieckel, Juliano Leindecker e Roberta 
Salvini. Suplentes: Alexandre Jung, Décio José Schnack 
e Roque Spech

CONSELHO SUPERIOR
Presidente: Aline Eggers Bagatini. 
Vice Presidente: Adriano Dirceu Strassburger.
Bianca Trevisol, Jairo Cocconi, João Batista Gravini, Luiz 
Fernando Kehl, Nestor José Heineck, Wilson José Dewes

Estrutura
Diretiva

11

FUNDEF atua de forma constante na
busca de recursos através de

projetos de captação e incentivo fiscal 

10

Em 2016 foi concluída  
captação dos recursos do 
Projeto I Passo. Os valores des-
tinados pelas pessoas físicas e 
jurídicas através de incentivos 
fiscais foram utilizados na ela-
boração dos projetos arquitetô-
nicos e complementares para a 
construção da sede própria. 

1º Passo*

O projeto vai 
beneficiar mais de 3 mil 
crianças/adolescentes 
das entidades contem-
pladas. A iniciativa 
pioneira destinará 8% 
do valor arrecadado em 
assinaturas novas e 
renovações.  A campa-

FUNDEF é uma das
beneficiadas do projeto
Assinante Solidário

Criado em 2016 por um grupo de voluntários 
com o intuito de suprir a necessidade de pacien-
tes e familiares atendidos na FUNDEF Lajeado. 
Distribui diariamente um lanche acompanhado 
de um copo de suco. São em média 50 lanches 
que são montados a partir das doações recebidas 
de pessoas civis, empresárias e de outros grupos 
de voluntários.

O próximo passo: distribuir lanches no turno 
da tarde. Quem quiser ajudar, informações pelos 
telefones: (51) 99254-0945 com Ana Maria 
Bianchini e (51) 9961 12-4611 com Oneida.

Projeto Lanche Solidário

O programa é uma 
iniciativa do Unicred 
VTRPP com o objetivo 
de contribuir com o 
bem-estar da sociedade 
construindo uma cor-
rente do bem entre en-
tidades e cooperados 

DNA Solidário - Unicred

através de projetos sociais. No Estado são 12 instituições de 
saúde, entre hospitais e ONGs beneficiadas. A FUNDEF é 
uma delas. 

O sistema Unicred surgiu em 1989 no Rio Grande do Sul 
e é formado por um conjunto de instituições finan-ceiras 
cooperativas, com forma e natureza jurídica pró-prias, de 
natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeita a falência, 
normatizadas pela legislação cooperativista e do Sistema 
Financeiro Nacional. 

nha é em parceria do A Hora com os clubes de 
serviço e Parceiros Voluntários. O projeto se 
estende até 2021. 

* Projetos contam com o apoio do SINCOVAT, SESCON, UNIVATES, EMPRESAS CONTÁBEIS e comunidade. 

Como fazer
a contribuição
Quem pode contribuir são 
pessoas físicas e jurídicas. A 
pessoa física que fizer a 
declaração do imposto de 
renda completa, pode doar 
até 6% do valor de imposto 
de renda devido. Para pessoa 
jurídica, somente optante 
pelo lucro real, o limite de 
doação é de 1%. Para que 
ocorra a doação, deve ser 
emitido um boleto pela 
Secretaria da Fazenda do 
Município de Lajeado identifi-
cando o projeto da FUNDEF. 
Você pode fazer parte da 
campanha, saiba como 
entrando em contato com a 
FUNDEF, pelos telefones (51) 
3714-3711,  (51) 3748 5151,  
(51) 991880807 e pelo
e-mail graziela@fundef.org.br.
A FUNDEF pode ajudar quem 
tem interesse em contribuir 
com a causa. A assessora de 
projetos para a Fundação 
Graziela Finatto, recomenda 
que a pessoa física ou jurídica 
converse primeiro com o 
contador. Mas ela esclarece 
alguns pontos. "Com base no 
que foi pago de impostos em 
2017, o contribuinte pode ter 
uma ideia aproximada do 
valor que pode contribuir em 
2018."
Para agilizar esse processo, a 
instituição providencia o 
boleto que é impresso pela 
Secretaria da Fazenda.
O que precisamos:
- Nome da pessoa ou razão 
social;
- CPF ou CNPJ;
- Valor que quer contribuir;
- Data da contribuição até o 
último dia útil do ano.

Devido a mudança do terreno designado pelo município de Lajeado para a construção 
da sede da entidade, a FUNDEF aguarda a definição de um nova área para adaptação 
dos projetos. (Resolução nº 08/2015 - COMDICA)

Aprovado em outubro de 
2017, o projeto arrecadou R$ 
85.000, destinados à aquisição 
de caixas do instrumentais 
cirúrgicos, que são utilizados em 
procedimentos no bloco 
cirúrgico para os pacientes de 
fissuras labiopalatais, além de 
aparelhos para a viabilização de 
exames. (Res. nº 12/2017 - 
COMDICA)

Devolvendo Sorrisos*

Lançado em novembro de 2016, 
está em fase de execução para 
adquirir material permanente de 
consumo que será utilizado no 
atendimento aos pacientes com 
fissuras labiopalatais da área da 
odontologia. (Resolução nº 13/2016 
- COMDICA)

Reabilitando com
carinho*

A FUNDEF usou os recursos nos atendimentos aos 
pacientes com fissuras labiopalatais e a APAF adquiriu o 
brinquedo multiuso instalado no pátio da Casa de Acolhida. 
A cooperativa destinou 2% das sobras líquidas anuais para 
apoiar projetos culturais e sociais da região. Um comitê 
selecionou os projetos que visam a ampliação do acervo de 
bibliotecas ou que envolvam portadores de necessidades 
especiais, meio ambiente/sustentabilidade, inclusão social, 
educação financeira, creches, escolas e cooperativas 
escolares, bem como projetos culturais que desenvolvam 
folclore, música e teatro e ainda, projetos esportivos 
destinados à inclusão social de crianças e jovens e aqueles 
que auxiliem a comunidade em geral.

Fundo Filantrópico da Sicredi
beneficia FUNDEF e APAF



Você pode transformar a vida de nossas 
crianças para muito melhor. Basta fazer 
doação de valor dedutível de seu Imposto de 
Renda* e apoiar a FUNDEF. Participe!

MAIS INFORMAÇÕES:

www.fundef.org.br

fundeflajeado

administracao@fundef.org.br

* Veja como na página 10

LIGUE
51 3714-3711 ou

51 3748-5151

FUNDEF MATRIZ: Av. Benjamin Constant, 881 - Centro
FUNDEF FILIAL: Rua Alberto Torres, 452 - 1º andar - Centro

                           CEP 95900-010 - Lajeado - RS

Além disso você tem outras maneiras de ajudar. Além 
de doar diretamente na FUNDEF (matriz e filial) você 
pode adquirir nossas camisetas e chaveiros ou ainda 
ajudar com depósitos de qualquer valor em nossas 
contas. 
Banco do Brasil: Ag. 0139-2 - Conta 4734-1
Sicredi: Ag. 0179 - Conta 77216-0

APOIARAM A PUBLICAÇÃO
DESTE RELATÓRIO


