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A presentação

Este relatório de atividades da Liga Amazonense Contra o Câncer - LACC sumariza os
principais acontecimentos, conquistas e avanços, além dos grandes desafios que marcaram o
ano de 2013. Dificuldades estas tão grande, mas que a LACC jamais deixou de arcar com os
compromissos assumidos aos pacientes com câncer em tratamento na Fundação Centro de
Controle de Oncologia - FCECON.
Este relatório apresenta uma análise das atividades, projetos e parcerias realizadas ao
longo do período e destaca questões relacionadas ao crescimento da Instituição para que você,
nosso doador, colaborador, parceiro e amigo possa acompanhar a trajetória da LACC, os
investimentos feitos e inteirar-se mais sobre essa entidade filantrópica.
Neste ano, não conseguimos concluir as obras da Sede da LACC, pois faltam alguns
detalhes de acabamento na fachada do prédio, equipamentos da cozinha industrial e lavanderia
para os albergues funcionarem, mas estamos confiantes que com a ajuda de Deus, nossos
doadores e amigos iremos conseguir até o final deste ano.
Com a conclusão dessa obra mais pacientes terão acesso aos nossos projetos e o próximo
desafio será expandir nosso grupo de doadores, parceiros e amigos que, como nós, acredita que
o amor, a responsabilibade social e a prevenção são elementos fundamentais na luta contra o
câncer.
Hildeberto Corrêa Dias
Presidente da LACC
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N

ossa história

Há muito tempo atrás, formaram-se os primeiros movimentos voluntários organizados
preocupados com o controle do câncer no Estado do Amazonas e estimularam o surgimento de
estruturas formais para o tratamento e controle do câncer. A Liga Amazonense Contra o Câncer LACC foi fundada em 02 de fevereiro de 1955 e era uma dessas estruturas. Através da lei n° 86, de
30 de novembro do mesmo ano, publicada no diário oficial n° 17881 em 01 de dezembro de 1955,
foi considerada de utilidade pública.
O primeiro administrador da LACC foi o médico e professor Mário Sahado, responsável
pela criação das bases para a construção da Fundação Centro de Controle de Oncologia, que deu
origem em junho de 1974 através da portaria n° 64, do Governo do Amazonas e tornou-a uma
estrutura paralela de apoio a FCECON.
Acompanhe agora, um pouco da história e conheça algumas das pessoas que participaram
e ajudaram nas conquistas:

2012

2011

2010
2013

Fundação
02/02/55

2009

A LACC torna-se
estrutura paralela de
apoio a FCECON

1974
1975 a 1998
Reformulação do
Estatuto Social

2008

1999
2000 a 2002

2007

2003

Dados 2002
2006
Posse da
Diretoria
Atual 2004

2005
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A gradecimento
Muito já foi feito, no entanto, o caminho a percorrer continua, mas não conseguiriamos sem
o compromisso e a competência dos profissionais, voluntários e colaboradores envolvidos na luta
contra o câncer.
Muito obrigado a você, que contribuiu com a missão da LACC, queremos que saiba que o
seu amor e dedicação foram imprescindíveis para que a Liga Amazonense Contra o Câncer
estivesse há 59 anos cumprindo seu papel. O segredo do sucesso tem sido a união e o
compromisso das pessoas envolvidas na realização dos projetos que desenvolvemos
diariamente em prol do paciente com câncer.

Funcionários da LACC

Diretoria da LACC

Funcionários da LACC

Funcionários da LACC
Voluntários da LACC no acolhimento do ambulatório da FCECON.
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C all Center
Captar recursos não é fácil, é
preciso criatividade e ousadia para
buscar novas formas de financiar os
projetos realizados pela Liga
Amazonense Contra o Câncer - LACC.
A principal fonte de arrecadação
de fundos da LACC é o Call Center.
Operadoras devidamente treinadas pela
entidade, entram em contato com as
pessoas da comunidade solicitando uma
colaboração. Esse é o tipo de parceria
onde todos só tem a ganhar. Sabendo
que as doações correspondem a maior
parte dos recursos utilizados nas nossas
atividades.

Colaboradores, mensageiros e operadoras do Call Center da LACC.

A implantação do Call Center
como captação de recursos de forma
sistemática, foi sua estratégia de
comunicação direta com a sociedade, pois dele podemos passar a missão da instituição de
maneira clara, contar a história, divulgar o trabalho e a importância social da LACC para diferentes
setores da sociedade.
Em 2013 a arrecadação foi de R$ 3.646.936,35 (três milhões seiscentos e quarenta e seis
mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), os doadores fidelizados totalizam
15.000 com contribuição mensal de R$ 24,00.

Rua Padre Manoel de Nóbrega s/n D. Pedro I
Fone (92) 2101-4900/2101-4907
E-mail: laccam@yahoo.com.br
LACC

07

RELATÓRIO 2013

A poio as Ações do Serviço de Terapia
da Dor e Cuidados Paliativos

O Serviço de Terapia da Dor e
Cuidados Paliativos – STDCP da Fundação
Centro de Controle de Oncologia - FCECON
tem o apoio pela Liga Amazonense Contra o
Câncer.
A LACC disponibiliza para esse
serviço, materiais como colchão casca de
ovo, kits de suplemento alimentar, fraldas
geriátricas, muletas, cadeira de rodas,
oxigênio domiciliar e outras demandas
solicitadas pela assistente social do setor do
DTDCP/FCECON. Além de material
hospitalar disponibilizamos cestas básicas
mensais distribuídas de acordo com
diagnóstico sócio-econômico realizado pela
assistente social do setor.
No serviço de terapia da dor e
cuidados paliativos - STDCP a LACC
mantém uma assistente social, uma
fisioterapeuta e um motorista, completando o
quadro de pessoal adequado para atender o
paciente em domicílio e ainda para tornar
possível a visita domiciliar, a LACC garante
um veículo utilitário para o deslocamento da
equipe até a residência do paciente que em
2013 foram realizadas 1042 visitas.
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A colhimento e Distribuição de Lanches

no Ambulatório da FCECON
A Liga Amazonense Contra o Câncer no ano de
2013 distribuiu 95.232 lanches, (café com leite, suco,
pão com queijo ou pão com manteiga e bolachas) no
ambulatório da FCECON para pacientes que
aguardam consultas, realização de exames ou em
tratamento de radioterapia e quimioterapia.
Diariamente, as voluntárias fazem a
distribuição de lanches para pacientes em espera pelo
atendimento no ambulatório da FCECON. Pode
parecer um pequeno gesto para alguns, mas é uma
grande ajuda para quem vem de longe em busca de
atendimento.
A continuidade deste trabalho seria impossível
sem a ajuda constante dos nossos voluntários que se
dedicam e doam seu tempo e amor ao próximo.
Em Manaus este projeto é único e outros
ambulatórios da rede pública poderiam ser
contemplados com um serviço semelhante, pois
engloba desde o acolhimento até uma
complementação alimentar.
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D istribuição de Cestas Básicas
A LACC em 2013 entregou 1.072 cestas básicas e 50 kits de suplementos
alimentares rico em vitaminas, proteínas e etc., para pacientes em tratamento na FCECON
de radioterapia, quimioterapia e para os atendidos em visita domiciliar.
Esse projeto obedece a demanda vinda do serviço social da Fundação Centro de
Controle de Oncologia - FCECON.

Cestas Básicas
distribuidas pela LACC

A assistente social da FCECON em atendimento.
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A assistente social da LACC em atendimento.
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C ondução Hospital/Domicílio
A Liga Amazonense Contra o Câncer disponibiliza um veículo JUMPER que transporta os
pacientes da FCECON até suas residências, este serviço é considerado indispensável, pois os
tratamentos de radioterapia e quimioterapia debilitam o paciente e como na maioria dos
pacientes se encontram em situação de vulnerabilidade social este serviço ajuda a diminuir as
dificuldades encontradas no retorno para as suas residências.
São definidas quatro saídas diárias nos horários de 9h, 11h, 15h e 17h, com capacidade
para 15 pessoas e o percurso depende do local de moradia do paciente, podendo ser nos mais
diversos bairros de Manaus.
No ano de 2013 foram atendidos nesse projeto 6.720 pacientes.
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B rinquedoteca
A brinquedoteca, é um projeto substancial, foi
planejado com o objetivo de entreter as crianças
enquanto aguardam as consultas.
Instalada no ambulatório da FCECON, é mais
um serviço proporcionado pela Liga Amazonense
Contra o Câncer.
Em média foram atendidas 1.680 crianças com
câncer e crianças com lesões lábio-palatais.
L. F. C. S.
Diagnóstico: C.A. de Rins

G.S.C.
Diagnóstico: TU Wilms E.I.V.

F.O.M.
Diagnóstico: Leucemia LLA
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A.V.S.
Diagnóstico: TU Órbita
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luguel de Apartamentos e
AAquisição
de Passagens Aéreas/Fluvial/Terrestre

Mais um projeto necessário que é proporcionado pela Liga Amazonense Contra o
Câncer para ajudar pacientes e acompanhantes procedentes do interior do Estado que não
possuem familiares em Manaus.
A LACC aluga na cidade de Manaus cerca de 22 apartamentos mensalmente, que
acomodam os pacientes enquanto estão em tratamento na Fundação Centro de Controle
de Oncologia - FCECON.
Em 2013 a LACC viabilizou 14 passagens fluviais/terrestres para pacientes do
interior do Estado que não tem como retornar para as suas residências, pois não dispõe de
recursos financeiros após o tratamento na FCECON.
A LACC executa e supervisiona tais serviços, mas obedece a demanda estabelecida
pelo serviço social da Fundação Centro de Controle de Oncologia - FCECON.
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A poio a Fundação Centro de Controle de Oncologia e
Apoio Direto ao Paciente
A LACC utilizou os recursos obtidos em 2013 e aplicou totalmente em nossos projetos, na
conclusão da obra da sede e nas finalidades institucionais, principalmente, no apoio financeiro à
FCECON, previsto no Estatuto Social da LACC.
A LACC custeia exames para pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia,
quando solicitado para antecipar a realização do exame. No ano de 2013 foram atendidos 20
solicitações.
Foram atendidas 75 solicitações de material médico hospitalar e 4 solicitações de
próteses.
Atendemos neste ano, 13 solicitações de medicamentos básicos e oncológicos como
xarelto 15mg, hegabalina 75mg, cranberry, hidrato de cloral 20%, solução schiller 500ml.
Despesas com impressões gráficas, correios, serviços de manutenção e lavagem dos
carros, são algumas das 50 solicitações oriundas da diretoria da Fundação Cecon.
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A poio ao Departamento de Prevenção e Controle
do Câncer - DPCC

A LACC custeia todas as ações do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer da
FCECON por acreditar que a prevenção é a maior arma contra o câncer.
Nesse Departamento, uma equipe multidisciplinar realiza campanhas, treinamentos,
congressos e orientação a população sobre a prevenção dos diversos tipos de câncer.
Destacamos o projeto educativo em parceria com a SEDUC, SEMED - Manaus, Empresas e
Órgãos Públicos que completa 11 anos em 2013 com o objetivo de alertar sobre os fatores
externos de risco do câncer e a importância da prática de hábitos saudáveis de vida, os malefícios
do tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, alimentação inadequada, a
prática de sexo sem proteção, etc.
Em 2013 foram realizadas 98 palestras no período de janeiro a outubro de 2013 atendendo
a um público de 5.935 ouvintes, desses foram contemplados 38% de escolas municipais e 32% de
escolas estaduais, 31% nos órgãos públicos, empresas e ONG’s. Durante as palestras são
distribuídos materiais educativos como cartazes, folders e kits. São utilizados recursos
audiovisuais como vídeos e apresentação de atividades lúdicas com os alunos do pré-escolar até
o quarto ano e apresentações por data-show para alunos a partir do quinto ano e em empresas.
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c

onvênio com o Governo do Estado do Amazonas
para Operacionalização do Centrinho

O Centro de Referência para o Tratamento de Lesões Lábios Palatais (CRTLLP) é
administrado pela Liga Amazonense Contra o Câncer através do convênio com o Governo do
Estado do Amazonas para executar um serviço que auxilia diretamente, à comunidade com o
objetivo de executar serviços especializados em procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos aos
portadores de fissuras lábio palatais para atendimento nas dependências da Fundação Centro de
Controle de Oncologia - FCECON. Este serviço é de grande importância, pois as crianças tem
acesso ao tratamento em Manaus que antes só era possível viajando para Bauru/SP,
proporcionando assim, uma grande economia para o Estado do Amazonas.
ANTES

DEPOIS

L. G. S. S. - 8 anos - Físsura Transforame Completa

Atendimento Ambulatorial por Especialidade
Janeiro à Dezembro/2013

Procedimentos cirúrgicos: Janeiro à Dezembro/2013
Especificação

Especificação
Pediatra
Odontológico c/ Ortodontia
Serviço Social
Enfermagem
Fonoaudiologia
Psicologia
Cirurgiões
Total

No. Absoluto
1.844
3.929
2.412
2.417
2.398
1.910
1.251
16.161

Queiloplastia Primária Unilateral
Queiloplastia Primária Bilateral
Queiloplastia Secundária
Palatoplastia Total
Reconstrução Palato-Micro Cirurgia
Rinoplastia
Correção de Fístula

52
01
0
92
04
1
1

Faringoplastia

1

TOTAL

16

Total

152
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Demonstrações Contábeis
Os serviços prestados nesse exercício estão registrados no Livro Diário e Razão da LACC
e nos Relatórios Internos do Serviço Social da FCECON. As demonstrações contábeis da LACC
foram elaboradas em conformidade com a Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e
Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T10.19. Apresentamos as tabelas abaixo, que
representam o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do ano de 2013:

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31 de Dezembro
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Demonstrações Contábeis
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Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Encerrado em 31 de Dezembro
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