Introdução

Este relatório de atividades reflete as ações e serviços executados em 2012 pela Liga
Amazonense Contra o Câncer e materializa claramente a proposta de realizar mais, melhor e
com todos, buscando qualidade de vida para os pacientes em tratamento na Fundação
Centro de Controle de Oncologia-FCECON. Demonstramos também, os benefícios trazidos
pela a existência da LACC evidenciadas através da prestação de serviços para a população
acometida pelas várias formas de câncer, principalmente, aquela carente que não reside em
Manaus e necessita de apoio durante o tratamento dessa patologia que debilita o indivíduo,
além de ser dispendioso é mutilante. Atendemos os doentes que moram na capital, mas,
necessitam de apoio social durante o tratamento do câncer, em especial no aspecto da
reabilitação nutricional, física e psíquica. E ainda, os pacientes que se tratam de lesões lábiopalatais através da administração do Centro de Referência para o Tratamento de Lesões
Lábios Palatais.
Todas essas questões podem ser vistas e analisadas no decorrer desse relatório.
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Fundada em 02 de fevereiro de 1955 a Liga Amazonense Contra o Câncer – LACC tem
o objetivo de apoiar financeiramente as pessoas acometidas por câncer. É uma Organização
Não Governamental de apoio administrativo e financeiro a Fundação Centro de Controle de
Oncologia do Amazonas – FCECON, referência para o tratamento terciário do Câncer em
toda a Amazônia Ocidental.
A LACC procura adequar seu trabalho às necessidades da demanda proveniente do
atendimento na FCecon. Incorpora os problemas sociais, financeiros e de saúde dos
pacientes com câncer, promove a integração da comunidade com a causa câncer e
administra de maneira clara e eficaz os seus recursos financeiros que são provenientes de
doações voluntárias advindos das mais diversas camadas sociais de Manaus.
A Liga Amazonense Contra o Câncer – LACC está investindo na sua nova sede para
adequar a prestação de serviços para a população acometida pelas várias formas de câncer,
principalmente, aquela carente que não reside em Manaus e necessita de apoio durante o
tratamento dessa patologia que debilita o indivíduo, além de ser dispendioso é mutilante.
Devemos levar em conta também os doentes que moram na capital, mas, necessitam de
apoio social durante o tratamento do câncer, em especial no aspecto da reabilitação
nutricional, física e psíquica.
Os projetos sociais desenvolvidos necessitam de espaços físicos equipados e
mobiliados para o atendimento das necessidades acima citadas, como consultórios de
enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social e fisioterapia. Com a preocupação em
expandir esses projetos e ampliar a cobertura de assistência e apoio aos pacientes carentes
impulsionou a construção da sede com espaços adequados e planejados para as diversas
áreas de atuação da Entidade e, por esse motivo a LACC já investiu desde 2007 o valor de R$
3.755.007,16 com mão de obra, construtoras, móveis e utensílios, computadores e
periféricos e equipamento de áudio e vídeo, e podemos afirmar que por mês o custo com a
obra consome aproximadamente 35% do valor arrecadado pela LACC.
A Liga Amazonense Contra o Câncer – LACC administra alguns serviços, citados
abaixo, de suma importância para os pacientes que utilizam o ambulatório da FCECON e que
neste momento não podem ser interrompidos, pois os únicos prejudicados seriam os
próprios pacientes com câncer.
O serviço de acolhimento e distribuição de lanches serve em média/mês 5.353 entre
suco, café com leite, Nescau, pão com queijo e bolachas. Este serviço é único em Manaus e
poderia ser copiado nos ambulatórios de outros hospitais, pois é um serviço constante que
abrange desde o acolhimento até uma complementação alimentar.
A LACC em 2012 distribuiu 2.530 cestas básicas para pacientes em tratamento de
radioterapia e quimioterapia na FCECON e 150 kits de suplementos alimentares rico em
vitaminas, proteínas e etc., para pacientes em atendimento domiciliar, isso tudo atendendo
uma necessidade provocada pelo serviço social da FCECON.
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A LACC também disponibiliza um veículo (microônibus) que transporta pacientes em
tratamento de radioterapia e quimioterapia na FCECON até as suas residências. O veículo
tem pré-estabelecido quatro saídas diárias nos horários 9h, 11h, 15h e 17h com capacidade
para 15 pessoas, distribuídos pelos mais diversos bairros de Manaus.
A brinquedoteca, instalada no ambulatório da FCECON, é mais um serviço oferecido
pela Liga Amazonense Contra o Câncer. Este espaço foi criado para o entretenimento das
crianças enquanto aguardam as consultas. São atendidas em média 72 crianças com câncer e
crianças com lesões de lábio-palatais.
Entre outros projetos, a Liga Amazonense Contra o Câncer mantém alugado no
entorno do hospital cerca de 11 apartamentos, que servem de abrigo de passagem para os
pacientes e acompanhantes oriundos do interior do Estado. Esse número irá aumentar para
40 (quarenta) quando o albergue masculino e feminino previsto na nova sede da LACC
estiver em pleno funcionamento, dando melhores condições de moradia e alimentação
saudável a essas pessoas.
A LACC custeia ainda, em média três passagens fluviais/terrestres por mês para
pacientes do interior do Estado que não tem possibilidades financeiras para retornar as suas
casas após o tratamento na FCECON.
Esses serviços são supervisionados e executados pela LACC, mas obedecendo a
demanda estabelecida pelo serviço social do hospital.
Obedecendo a finalidade prevista no estatuto da Liga Amazonense Contra o câncer –
LACC que é o apoio administrativo-financeiro à Fundação Centro de Controle de Oncologia –
FCECON, descrevemos abaixo algumas solicitações da FCECON em formulário próprio que
por algum motivo o hospital ficou impossibilitado de realizar.
Em 2012 atendemos 63 solicitações com despesas de correios, serviços de
manutenção dos carros e ambulância, pagamento de inscrição em congresso de auditoria
para profissionais do hospital, pagamento de profissional médico, entre outros, são algumas
das solicitações oriundas da diretoria da Fundação Cecon.
Algumas cirurgias de urgência necessitaram de próteses e material hospitalar para
que fossem realizadas e, muitas vezes, a Fundação Cecon não tinha como adquirir e
solicitava da LACC. Foram 37 pacientes atendidos em 2012.
A LACC atendeu 150 solicitações para aquisição de kits de suplemento alimentar para
pacientes em risco nutricional/desnutridos.
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Necessidades da FCECON atendidas pela LACC em 2012
R$

Descrição
Despesas com Alimentos

2530

265.905,40

9

12.950,00

Despesas com Exames, Consultas e Cirurgias.

28

228.163,18

Despesas com Medicamentos

12

7.211,70

Despesas com Material Médico-Hospitalar

37

78.961,56

Despesas com Passagem Fluvial/Rodoviária

3

5.908,00

Despesas com Aluguel

129

34.958,00

Despesas com Lanche

64225

56.586,76

*Despesas com Correspondências

__

1.861,45

**Despesas com Transportes

__

34.650,00

3

2.600,00

Despesas com Próteses

Despesas com Departamento de Prevenção

Total
739.256,91
Obs.: * Envio de cartas do seguimento das mulheres com câncer de colo uterino.
** Despesas com combustível e manutenção do veículo que realiza o traslado
hospital/residência de pacientes em tratamento de radioterapia e quimioterapia na FCECON.
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Recursos Humanos
Com o crescimento das atividades realizadas pela LACC observou-se a necessidade na
expansão do quadro de pessoal efetivo que, atualmente, conta com 84 profissionais, sendo
42 profissionais no call Center, 22 profissionais que prestam serviços na sede, sendo uma
administradora, duas assistentes sociais, dezenove profissionais administrativos (RH,
Financeiro, porteiros, vigias, serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista) e 20
profissionais disponibilizados para os setores da FCECON. Além disso, a LACC ainda custeia
como prestadores de serviços 03 profissionais médicos que atuam na FCECON.
Os custos com a folha de pagamento dos profissionais disponibilizados para os
setores da FCECON mais os prestadores de serviços médicos totalizaram o valor de
R$ 50.687,24 mensal.

Funcionários da LACC a disposição na FCecon
QUANTIDADE
3
4
1
1
1
1
2
6
1
TOTAL

FUNÇÃO
MÉDICOS
ASSISTENTE SOCIAL
PSICÓLOGA
FONOAUDIOLÓGA
FISIOTERAPEUTA
ESTATISTICA
TÉC. NIVEL SUPERIOR
AUXILIAR E TÉCNICO (ESCRITÓRIO /ADMISTRATIVO)
MOTORISTA
20
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Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos – STDCP

O Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos – STDCP/FCECON é outro serviço
apoiado pela Liga Amazonense Contra o Câncer.
A clínica da dor crônica foi criada e estruturada em 1990 na Fundação Centro de
Controle de Oncologia – FCECON com o objetivo de oferecer assistência ambulatorial e
hospitalar aos pacientes portadores de dor crônica oncológica.
Em 1997 o serviço de terapia da dor e cuidados paliativos - STDCP foi então criado,
com a finalidade de dar assistência e suporte aos pacientes com câncer avançando
acompanhado ou não de síndrome dolorosa.
A LACC disponibiliza materiais como colchão caixa de ovo, kits de suplemento
alimentar, fraldas geriátricas, muletas, cadeira de rodas, oxigênio domiciliar e outras
demandas solicitadas pela assistente social do setor do STDCP/FCECON.
Além de material hospitalar disponibilizamos trinta cestas básicas mensais
distribuídas de acordo com diagnóstico sócio-econômico realizado pela assistente social do
setor STDPC/FCECON.
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 2012 foram realizadas 910 visitas.


Quadro de atendimento domiciliar

Específico
visita

jan

fev

mar

116

78

72

abr mai jun jul ago

set out nov dez

59

61 104

89

76 56

52

70

77

Total
910

6

Centro de Referência para o Tratamento de Lesões Lábios Palatais (CRTLLP)

A Liga Amazonense Contra o Câncer administra o quadro de recursos humanos do
Centro de Referência para o Tratamento de Lesões Lábios Palatais (CRTLLP) para executar
um serviço que mesmo fora da sua área de atuação, decorre em um auxílio direto à
comunidade através de um convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do
Amazonas.
Muitas crianças são beneficiadas por este tratamento que antes só era possível
viajando para fora de Manaus.
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