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Este Relatório de Atividades
foi desenvolvido para que o Grupo
Luta Pela Vida possa dividir com toda
a sociedade as conquistas alcançadas
em 2016. Apesar das dificuldades
econômicas que enfrentamos em nosso
país, podemos dizer que 2016 foi um ano
de vitórias na melhoria do atendimento
e também de um olhar para frente, no
trabalho incessante para continuar
oferecendo o melhor tratamento
possível para os nossos mais de sete
mil pacientes, vindos de Uberlândia
e de mais de 80 cidades da região.
Em 2016 nós atendemos cerca de
dois mil novos casos. Foi também o ano
em que o Grupo Luta Pela Vida completou
20 anos de trabalho e dedicação na luta
e no combate ao câncer. Investimos
em novos equipamentos e tecnologia
com a entrega do Serviço de Imagem
Oncológica, que além do aparelho de
ultrassonografia, conta com um moderno
tomógrafo dedicado exclusivamente
para o atendimento radioterápico,
um diferencial para o tratamento.
Com este importante investimento,
já foi possível atender, somente no
primeiro ano de funcionamento,
mais de quatro mil pacientes.

Além do trabalho no atual
prédio do Hospital do Câncer, também
avançamos na construção da Unidade
2. A primeira etapa, que consiste na
construção do Centro de Cuidados
Paliativos Oncológicos, segue o
cronograma de obras. Acreditamos
que com a conclusão desse espaço,
teremos mais um grande diferencial
no tratamento e apoio ao paciente no
Hospital do Câncer em Uberlândia.
Dividimos com você ainda em
nosso Relatório as ações e eventos
que a sociedade realizou no último
ano a fim de arrecadar recursos para
o Hospital do Câncer, mostrando mais
uma vez como o apoio da população é
indispensável para a continuidade dos
trabalhos feitos em prol dos pacientes.
O ano de 2016 nos trouxe
desafios que vencemos com trabalho
árduo e sempre acompanhados de um
elemento indispensável em nossas
ações: a ajuda da sociedade. Tudo isso
reforça a certeza de que há ainda muito
o que fazer em prol daqueles que lutam
contra o câncer, que lutam pela vida.

Renato Pereira

Presidente do Grupo Luta Pela Vida
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declarações

NSTITUCIONAIS
MISSÃO

VISÃO

Lutar pela vida, garantindo o
tratamento de qualidade aos
pacientes com câncer e atuando na
prevenção da doença.

Ser reconhecida como referência
pela sua atuação humanizada,
íntegra e responsável no
combate ao câncer.

VALORES
Humanização: Valorizamos o Ser Humano.
Solidariedade: Agimos e incentivamos que as pessoas hajam de forma altruísta e
generosa.
Integridade: Mantemos, juntos, os mais elevados padrões de integridade em tudo
o que fazemos.
Sustentabilidade: Realizamos a boa gestão dos recursos da instituição a fim de
garantir o funcionamento e a continuidade das atividades realizadas.
Responsabilidade: Gerimos os recursos com consciência, precisão e transparência.

CERTIFICAÇÕES
- CNAS: Certificado Nacional de Assistência Social (lei nº 8742, art. 18 de 7 de
dezembro de 1993).
– Utilidade Pública Federal (decreto nº 3415 de 19 de abril de 2000).
– Utilidade Pública Estadual (lei nº 13311 de 21 de setembro de 1999).
– Utilidade Pública Municipal (lei nº 7155 de 24 de agosto de 1998).
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HISTÓRIA
nossa

A história do Hospital do Câncer em
Uberlândia pode ser definida a partir de uma
palavra: solidariedade. A ideia de construção do
Hospital começa a nascer no início da década
de 90. Naquela época, o atendimento que os
pacientes com câncer recebiam em Uberlândia
era muito precário, feito em uma pequena
casinha no bairro Umuarama, em que crianças e
adultos dividiam o mesmo cômodo, tudo feito de
forma muito improvisada.

Em 8 de abril de 2000, foi inaugurado o
Hospital do Câncer em Uberlândia. Da pequena
casinha improvisada, chega-se então a um prédio
de quatro andares, ocupando uma área de
10.000 m², construído com doações das pessoas
e de empresas, mostrando como o sonho daquele
pequeno grupo de amigos valia realmente a
pena e que poderia transformar a realidade dos
pacientes com câncer.
São 17 anos de trabalho, oferecendo
um atendimento de alta qualidade e totalmente
gratuito, sendo considerado uma referência
no tratamento do câncer no interior do estado
de Minas Gerais. Por meio das doações da
sociedade, o Grupo Luta Pela Vida continua
investindo em seu quadro de profissionais da
saúde e também na ampliação do atendimento.
A aquisição de equipamentos de última geração
também está entre os investimentos do Grupo
para proporcionar um tratamento de ponta.

Ao verem e vivenciarem essa situação,
como médicos e acompanhantes, um grupo de
amigos se uniu para transformar aquela realidade
da qual não concordavam. Surgia então o Grupo
Luta Pela Vida, a ONG que nasceu para construir,
manter e ampliar o Hospital do Câncer e oferecer
as melhores condições de tratamento para os
pacientes com câncer. Para alcançar todos esses
sonhos, desde o início o Grupo pode contar com
a solidariedade e confiança da sociedade.

DEPOIS - ATUAL SAGUÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER

ANTES - INÍCIO DA DÉCADA DE 90
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T RAJETÓRIA
1996

Nasce o Grupo Luta Pela Vida, ONG
fundada para construir o Hospital do
Câncer em Uberlândia.

2000

É inaugurado o primeiro piso do Hospital
do Câncer em Uberlândia, com serviços
de quimioterapia e radioterapia para
tratamento ambulatorial.

2002

Hospital conta com seu 1º
acelerador, equipamento
usado no atendimento de
radioterapia.

2003

É inaugurada, no 3º piso do
Hospital, a Brinquedoteca
“Brincar é Viver”, sala de espera
e entretenimento infantil,
patrocinada pela empresa Guaraná
Mineiro.

2004
É inaugurada a ala de
internação de adultos,
localizada no segundo piso
do Hospital do Câncer.

2007
É realizada a entrega do
corredor de ligação com
o Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de
Uberlândia (UFU).

2008
Com investimentos de R$ 1,2
milhões, o Grupo Luta Pela Vida
inaugura a ampliação da área
de atendimento no 1º piso do
Hospital, com saguão, Loja e
capela.

2009
É adquirido o equipamento de
radioterapia chamado HDR,
auxiliando no tratamento do
câncer de colo do útero. Também
é inaugurada a sala de macas
climatizada.

2013
É inaugurado o segundo
acelerador linear, com
investimento de mais R$ 3
milhões provenientes das
doações da sociedade.

2015
O Grupo Luta Pela Vida lança o
projeto de construção da Unidade
2 do Hospital do Câncer, espaço
para ampliar as frentes de
combate ao câncer e apoio ao
paciente.

2016

O Grupo inaugura o Serviço
de Imagem Oncológica, com
tomógrafo especializado para
radioterapia e um aparelho de
ultrassom.
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PELA VIDA
o Grupo Luta

O Grupo Luta Pela Vida é uma instituição
sem fins lucrativos, que nasceu em 1996, do
desejo de um grupo de amigos, que incluía
médicos, acompanhantes e empresários, que
queriam transformar o tratamento precário
oferecido na época aos pacientes oncológicos
que se tratavam em Uberlândia.
Com muito trabalho e com ajuda das
doações da sociedade de Uberlândia e região, em
2000 o Grupo construiu o Hospital do Câncer em
Uberlândia e até hoje trabalha incessantemente
para obter recursos financeiros para manter e
ampliar o Hospital e melhorar o atendimento
100% gratuito oferecido aos pacientes.

e material, como doações de suplementos
alimentares e cestas básicas.
A filosofia de realizar um atendimento
humanizado na luta contra a doença é aplicada
principalmente por meio das ações realizadas
pelo Núcleo de Voluntários do Grupo, que conta
atualmente com 500 voluntários.

O Grupo realiza investimentos em novas
tecnologias, pesquisa e prevenção do câncer,
visando oferecer um tratamento de ponta.
Além dos recursos voltados para infraestrutura
e atendimento, o Grupo oferece também aos
pacientes e seus familiares apoio psicossocial

21

anos de atuação como a
ONG do Hospital do
Câncer em Uberlândia

Todo o trabalho desenvolvido pelo
Grupo Luta Pela Vida e entregue aos pacientes
com câncer só é possível ser realizado com as
doações vindas da população e empresas.

271

funcionários contratados
pelo Grupo Luta Pela Vida

- 137 funcionários atuam no Escritório
Administrativo do Grupo

500

voluntários atuando
no Hospital do Câncer
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- 84 colaboradores trabalham no Hospital
do Câncer em Uberlândia

- 50 funcionários atuam na Unidade 2
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UBERLÂNDIA

o Hospital do Câncer em

O Hospital do Câncer em Uberlândia
existe desde 2000 e é um centro de referência no
tratamento do câncer no interior de Minas Gerais,
que oferece atendimento totalmente gratuito e de
qualidade. É construído e equipado pelo Grupo Luta
Pela Vida, ONG criada para oferecer as melhores
condições de tratamento aos pacientes com câncer.
Atualmente são atendidos mais de sete
mil pacientes vindos de Uberlândia e mais de 80
cidades da região. Os atendimentos são realizados
num espaço de mais de 10 mil m², com serviços
de Oncologia Clínica, Quimioterapia, Radioterapia,

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

11

Oncopediatria, Hematologia, Internação de
adultos e crianças e Cuidados Paliativos, todos
realizados de forma humanizada.

HOSPITAL DO CÂNCER

NO BRASIL
o câncer

As
estatísticas
sobre
os
casos
de
câncer
em
todo
mundo
têm
registrado um aumento gradativo a cada ano e o Brasil segue esse quadro.
Segundo
dados
do
INCA
(Instituto
Nacional
de
Câncer)
são
esperados
para o biênio 2016-2017 cerca de 600 mil novos casos de câncer no Brasil.
Os tipos mais incidentes no país são cânceres de pele não melanoma, mama,
colorretal, colo do útero e de pulmão para o sexo feminino, e os cânceres de pele
não melanoma, próstata, pulmão, colorretal e estômago para o sexo masculino.

16.606.722
casos

56.481.309
casos

15.041.918
casos

85.098.547

600 mil

novos casos de
câncer em 2016 e
2017 no Brasil

casos

28.990.565
casos

Distribuição para o total de casos
novos de câncer no Brasil em 2016,
segundo o INCA

Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste

Sul
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NO HOSPITAL
o câncer

O aumento do número de casos de câncer
apontados pelo INCA no Brasil também são uma
realidade no Hospital do Câncer em Uberlândia.
Em 2016 foram recebidos cerca de dois mil
novos casos no Hospital. Os tipos de câncer
mais comuns também seguem as estatísticas
nacionais, com vários registros de câncer de
mama, próstata, por exemplo.

Além de Uberlândia, o Hospital do Câncer
também é o centro oncológico de referência para
o tratamento do câncer no interior do estado
de Minas Gerais, atendendo pacientes adultos e
infantojuvenis de mais de 80 cidades da região.
Para tratamento da doença, os pacientes passam
pelos principais procedimentos de combate aos
tumores, como quimioterapia e radioterapia.

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS
NAS PRINCIPAIS CIDADES DA REGIÃO

ATENDIMEN
TOS

2016

1 - Uberlândia

60.510

16 - Cascalho Rico

363

Janeiro

6199

2 - Araguari

5.493

17 - Araporã

353

7010

3 - Ituiutaba

1.960

18 - Santa Vitória

Fevereiro

331

8045

4 -Monte Carmelo

1.648

19 - Centralina

274

Março

5 - Tupaciguara

1.615

20 - Nova Ponte

256

Abril

7174

6 - Coromandel

1.186

21 - Indianópolis

248

Maio

7551

7 - Paracatu

1.179

22 - Campina Verde

230

Junho

8064

8 - Patos de Minas

807

23 - João Pinheiro

212

Julho

7012

9 - Patrocínio

706

24 - Carmo do Paranaíba 185

Agosto

7518

10 - Monte Alegre de Minas 645

25 - Vazante

176

Setembro

8020

11 - Canápolis

532

26 - Grupiara

168

Outubro

6169

12 - Abadia dos Dourados

456

27 - Iraí de Minas

162

Novembro

6442

13 - Prata

439

28 - São Gotardo

137

Dezembro

5267

14 - Capinópolis

437

29 - Tapuirama

132

15 - Estrela do Sul

408

30 - Lagoa Formosa

129

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

13

HOSPITAL DO CÂNCER

serviço de imagem

NCOLÓGICA
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“Com esse conjunto de tecnologia e recursos
humanos qualificados, a possibilidade de cura se
eleva e com qualidade”

Eurípedes Barra
Radioterapeuta e Diretor do Hospital do Câncer

O principal investimento em
equipamentos, feito em 2016 pelo
Grupo Luta Pela Vida, aconteceu com a
implementação do Serviço de Imagem
Oncológica. O espaço é composto por um
tomógrafo computadorizado de última
geração focado em radioterapia e um
aparelho de ultrassonografia. As obras
de adaptação do espaço e a aquisição dos
equipamentos tiveram um custo total de
pouco mais de R$ 3,5 milhões. O valor foi
obtido por meio de ações direcionadas pelo
Ministério Público Federal e do Trabalho e
também por meio das doações da população.
Um dos diferenciais do espaço
é que ele conta com um tomógrafo
computadorizado, equipamento que é
usado exclusivamente para o planejamento
da radioterapia, um dos tipos de tratamento
mais utilizados no combate ao câncer. Em seu
primeiro ano de funcionamento, o Serviço

4.038
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de Imagem Oncológica realizou 4.038
exames. Desse total, além dos pacientes
oncológicos, o Serviço também beneficiou
376 pacientes pós-traumáticos do Hospital
de Clínicas da UFU (HCU), durante o período
de impedimento de utilização dos aparelhos
de tomografia do HCU.
No Serviço de Imagem Oncológica
do Hospital do Câncer o paciente tem acesso
ao exame de tomografia de forma gratuita e
o procedimento já pode ser feito na primeira
consulta, caso seja detectada a necessidade.
Atualmente o Serviço de Imagem realiza
cerca de 20 exames de tomografia por dia.
Contando com equipamentos de alta
qualidade e equipe qualificada, o Hospital
avança nos exames por imagem. Com o
pleno funcionamento de todos os recursos
do equipamento, estima-se que em 2017
serão realizados cerca de seis mil exames.

exames realizados no
primeiro ano de funcionamento
do Serviço de Imagem
Oncológica
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disseminação de

ONHECIMENTO
A formação dos profissionais é uma das
premissas do Hospital do Câncer, desde
a sua criação. Além dos programas de
residência desenvolvidos na instituição, o
Hospital incentiva e promove iniciativas para
disseminar o conhecimento sobre o câncer e
a qualificação de seus profissionais.
O Hospital conta com programas
de residência em Oncologia Clínica,
Oncopediatria e Radioterapia. Em 2016,

Eventos científicos

Simpósio sobre o Câncer

O Simpósio sobre o Câncer é uma
iniciativa da Liga de Apoio ao Paciente com
Câncer, que conta com o apoio do Grupo
Luta Pela Vida. Em 2016, o tema abordado
foi o câncer do trato gastrointestinal que
contou com a participação de estudantes,
profissionais da saúde e da sociedade,
que participaram de palestras com
renomados profissionais da área na região.

Os
profissionais
do
Hospital
participam de congressos e simpósios
nacionais e internacionais para se
manterem sempre atualizados com as
novidades no tratamento e nas pesquisas
em oncologia. Em 2016, os profissionais
participaram de vários encontros sobre tema.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

28 médicos faziam parte do programa de
residência, sendo seis em cancerologia e dois
em radioterapia.
Além da residência médica, o
Hospital do Câncer também oferece a
residência multiprofissional em oncologia.
Nessa modalidade de pós-graduação podem
se especializar em oncologia profissionais
da área da saúde, como enfermeiros,
nutricionistas, farmacêuticos, dentistas,
assistentes sociais e psicólogos.
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HOSPITAL
pesquisa no

O
Núcleo
de
Prevenção
e
Pesquisa
de
Câncer
(NUPPEC)
já
existe há quatro anos e é responsável
por desenvolver pesquisas sobre o câncer na
região de atuação do Hospital do Câncer em
Uberlândia. Além disso, os pesquisadores
também
realizam ações de prevenção

do câncer, com palestras preventivas em
empresas e eventos para toda comunidade.

PESQUISAS EM ANDAMENTO

PALESTRAS PREVENTIVAS

O NUPPEC conta atualmente com
cinco pesquisadores de áreas multidisplinares
(enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia),
com especialização na área de oncologia.

1) Uso dos indicadores de risco e protocolo para
diagnóstico precoce dos cânceres de pulmão
e mama entre parentes de 1º e 2º graus de
portadores destas neoplasias;

17 Palestras realizadas

- Câncer de Mama
- Câncer de Colo do Útero
- Câncer de Próstata
- Câncer de Pulmão

2) Sobrevida global nas pacientes com câncer
de mama metastático conforme o sítio inicial,
intervalo de tempo para nova progressão e a
imunohistoquímica;

1530 pessoas
impactadas

3) Relação da obesidade com a sobrevida
global e sobrevida livre de progressão em
pacientes com câncer de mama;

EVENTOS

4) Avaliação da importância da margem
cirúrgica no câncer de mama quanto à recidiva
local e na sobrevida global;

3

5) Investigação do perfil dos promotores
relacionados ao câncer de mama como possíveis
biomarcadores durante o estadiamento inicial.

5112

prontuários
analisados

participações em eventos
para a comunidade

992

prontuários de
câncer de mama
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- Mova-se Contra o Câncer
- Caminhada Unimed
- Mulher em Ação
(TV Integração)
visitas técnicas ao
Hospital do Câncer

HOSPITAL DO CÂNCER

UNIDADE 2

Com doações da sociedade, o espaço vai abrigar
serviços complementares ao tratamento clínico

VISÃO GERAL - UNIDADE 2 DO HOSPITAL DO CÂNCER

O aumento constante do número
de casos de câncer é uma realidade que
mostra como é importante a ampliação das
ações de combate à doença. Atento a esse
quadro, o Grupo Luta Pela Vida, iniciou em
2016 as obras de construção da Unidade
2 do Hospital do Câncer em Uberlândia.

pela prefeitura de Uberlândia, vai abrigar
serviços complementares ao tratamento
clínico oferecido no Hospital atualmente.
O local abrigará uma estrutura de
cinco prédios: o Centro de Cuidados Paliativos
Oncológicos; o Centro de Pesquisa e
Diagnóstico; o Centro Administrativo do Grupo
Luta Pela Vida; um espaço especial para o trabalho
dos voluntários e um quinto prédio que deverá

O terreno de 9.543m², localizado
no bairro Alto Umuarama 2 e cedido
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ser resevardo para receber projetos futuros
do Grupo, conforme as futuras demandas.
A construção do complexo será feita
em etapas. A primeira delas, iniciada em 2016,
é dedicada à construção do Centro de Cuidados
Paliativos Oncológicos, espaço projetado para
atender os pacientes que não têm mais chances
de cura, mas que precisam de cuidados especiais.
O prédio terá três pavimentos, com 42 leitos,
que vão receber os pacientes em cuidados
paliativos, além de espaços de apoio psicológico
e para atividades manuais e de socialização.

PROJETO DO CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS
ONCOLÓGICOS

As obras do Centro de Cuidados
Paliativos Oncológicos

Durante todo o ano de 2016, a obra seguiu em
ritmo acelerado, já tendo sido concluída toda a
fase de fundação, alvenaria e colocação de tijolos.
Em 2016, foram investidos na
construção
R$
2.133.386,82,
aplicados
diferentes frentes, como para serviços, infra
e supraestrutura, instalação de aparelhos
e despesas com folha de pagamento.

Estimada em cerca de R$ 8,9
milhões, toda a construção do Centro de
Cuidados Paliativos Oncológicos está sendo
feita com doações vindas da sociedade
e de empresas de Uberlândia e região.

44 mil

880, 5 m³

tijolos

de concreto utilizados

Desse total, cerca de 30 mil deles
foram doados pela sociedade.

64

95.427

funcionários
Trabalham na obra,
sendo 50 desses funcionários
fixos contratados pelo Grupo
Luta Pela Vida.

quilos

OS NÚMEROS DA
CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE 2
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de ferragens

HOSPITAL DO CÂNCER

hospital do câncer

UMANIZAÇÃO
Para o tratamento do câncer é necessária
a combinação entre equipamentos e
estrutura adequados e profissionais de
qualidade, mas no Hospital do Câncer em
Uberlândia há também outro elemento
importante que não pode faltar no combate
à doença: a humanização. Ela permeia
todas as relações pelas quais os pacientes
e acompanhantes terão que passar durante
o tratamento, desde os funcionários da
recepção até as consultas com os médicos.
Enfrentar o câncer muitas vezes não é fácil, por
isso contar com uma dose de empatia, carinho
e cuidado ajudam no processo do tratamento.
Além das relações entre profissionais
e pacientes, o Hospital do Câncer conta

com um reforço ainda maior para praticar a
sua filosofia de humanização: o Núcleo de
Voluntários do Grupo Luta Pela Vida. São
atualmente 500 voluntários que se revezam de
segunda à sexta em 27 equipes de trabalho para
ajudar os pacientes em todas as instâncias
durante o tratamento. Quem encontra
pelos corredores do Hospital os voluntários
vestidos com seus tradicionais jalecos
azuis sabe
que pode esperar um
sorriso e carinho em todos os momentos.
Além disso, o Grupo Luta Pela Vida
também investe em atividades culturais e
ações sociais que possam cuidar do paciente
e de seus familiares de forma global,
contribuindo assim com o tratamento.

OS VOLUNTÁRIOS DO GRUPO LUTA PELA VIDA

92 anos
é a idade do voluntário
mais experiente

500 voluntários
4h

19 anos

Cada voluntário dedica no mínimo
4 horas semanais de trabalho ao
Hospital ao Câncer em Uberlândia.
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é a idade do voluntário
mais jovem
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AS EQUIPES DE
VOLUNTÁRIOS
Acolhimento

Conselho Orientador

Acompanhamento

Cuidados Paliativos

AME
(Amizade, Motivação
e Embelezamento)

Decoração
e Eventos

Apoio às Cidades
Vizinhas

Entretenimento

Apoio Pedagógico,
Artístico e Cultural

Lanche
(10 equipes)

Apoio Administrativo

Loja

Apoio Religioso

Música

Artesanato
Bazar
Comunicação
Interna

ATIVIDADES 2016
3250 lanches preparados, em
média, por mês

2078 visitas domiciliares da

equipe de Cuidados Paliativos

24 edições dos Bazares
realizados

2 Feiras de Artesanato
promovidas

4 festas promovidas no saguão

Provedoria

do Hospital para os pacientes

Recepção
Seleção
e Treinamento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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Brinquedoteca e Apoio Pedagógico
Os pacientes infantojuvenis participam, durante
o tratamento, de atividades que estimulam o brincar, a
cultura e educação. Eles contam com a Brinquedoteca
“Brincar é Viver”, espaço lúdico para que aguardem os
procedimentos do tratamento. Também são promovidas
festas comemorativas, como o Dia das Crianças, realizadas
fora do ambiente hospitalar.
Além disso, as crianças participam de atividades do
Apoio Pedagógico, Artístico e Cultural, que oferece oficinas
de pintura e fotografia para estimular o lado artístico e
cultural dos pacientes. As produções artísticas das crianças
já viraram livro e exposições de arte e de fotografia.
atendimentos na

115

atendimentos na Oficina de Artes
Plásticas

visitas em atendimento
pedagógico domiciliar

103

atendimentos na Oficina Café
com Arte

263

atendimentos na Oficina
Criarte

461

atendimentos no Carrinho de
Atividades para adultos

106

atendimentos na Oficina de
Fotografia

864

atendimentos no Carrinho de
Atividades Infantil

2222 Brinquedoteca
298

Apoio Social
O Grupo Luta Pela Vida também faz um trabalho
de apoio social aos seus pacientes mais carentes.
Eles recebem doações de fraldas, leite, suplementos
alimentares, cestas básicas, água de coco, entre outros
produtos. Também são feitos empréstimos durante o
tratamento de andadores, bengalas, cadeiras de banho
e de rodas, cama hospitalar e muletas. O trabalho é
feito a partir da triagem realizada pelo Serviço Social do
Hospital, que analisa as necessidades de cada paciente.

4669

pacientes beneficiados
em 2016

3827

suplementos alimentares
doados

6993

litros de leite doados
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pacotes de fraldas doados

294

cestas básicas doadas

14

latas de suplementos
para nutrição

HOSPITAL DO CÂNCER

Assessoria Jurídica
Para garantir que os direitos do paciente
com câncer sejam resguardados, o Grupo Luta
Pela Vida oferece o Serviço de Assessoria Jurídica
gratuita para pacientes e acompanhantes. As
orientações são feitas voluntariamente pelo
escritório Carvalho, Vitorino e Brasão Advogados,
que auxilia em questões como o recebimento
de remédios e benefícios, como saque do FTGS.

92

atendimentos Presenciais
realizados no Hospital

20

novos processos judiciais para
medicamentos de alto custo

R$ 2.442. 568, 11

valor total de medicamentos pedidos
em processos iniciados em 2016

365

atuações em processos judiciais

Próteses Mamárias
O câncer de mama é o tipo de tumor
que mais atinge o público feminino e muitas
vezes um dos procedimentos para combater a
doença é a retirada parcial ou total da mama.
Para ajudar as pacientes nesse momento
delicado é que as voluntárias do Grupo Luta
Pela Vida, da equipe do Bazar, produzem
próteses de mama feitas de malha de algodão,
preenchidas com grânulos de polietileno. As
próteses são laváveis e vão do tamanho 40
ao 52 e são distribuídas gratuitamente para as
pacientes.

209

pares de próteses
mamárias doadas
em 2016

17
2

pares de próteses são doados
em média por mês
voluntárias são responsáveis
pela confeccção

Banco de Perucas
Para trazer mais autoestima na luta contra o
câncer, o Grupo Luta Pela Vida conta com um Banco
de Perucas para as pacientes. Todo o trabalho de
confecção, limpeza, armazenamento e distribuição
das perucas é feito pela equipe de voluntárias da
equipe A.M.E (Amizade, Motivação e Esporte). As
perucas são confeccionadas a partir de doações de
cabelo vindas do Brasil e do mundo.

84

perucas doadas em 2016
perucas em média
doadas por mês

7
351

doações de toucas, lenços e
turbantes

Bazar, Loja e Artesanato
Além do carinho e atenção, há equipes de
voluntários que realizam bazares e feiras a fim
de arrecadar fundos para ajudar o Hospital. Essas
atividades são organizadas a partir das doações de
roupas e produtos feitas pela população.
Há a equipe de voluntários que cuida da loja
que fica no saguão do Hospital. Outros voluntários
são responsáveis pelos bazares mensais. Outro grupo
que colabora com seu fino brechó é o Purodoar, que
também direciona 100% dos valores obtidos para
o Hospital do Câncer. Além disso, há também as
voluntárias do Artesanato, que confeccionam belas
peças para serem vendidas em suas feiras beneficentes
no Hospital.

R$ 250.997,70

R$ 20.000,00

Bazar Grupo Luta Pela Vida

renda das Feiras de Artesanato

R$ 100.000,00

R$ 229.763,94
vendas da Loja
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Bazares Purodoar
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desenvolvimento de ações de

OMUNICAÇÃO
O Hospital do Câncer sempre busca
desenvolver a qualidade de sua informação
com o público, a fim de comunicar o trabalho
realizado em prol dos pacientes e alertar a
população sobre a importância da prevenção
do câncer. Além disso, o trabalho feito junto
aos veículos de comunicação e aos canais
próprios do Grupo Luta Pela Vida são mais
uma oportunidade de prestação de contas
sobre as ações realizadas com as doações
arrecadadas da sociedade.
O Grupo Luta Pela Vida investe em
canais de comunicação próprios, para que
possa sempre estar próximo da sociedade
nas mais diferentes formas. O Grupo é

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

responsável pelo site do Hospital do Câncer em
Uberlândia, principal canal de comunicação da
instituição de saúde. Em 2016, o site passou por
uma reformulação total de conteúdo e layout, a
fim de trazer uma linguagem mais rápida e atual
para o público. Nele os internautas podem se
informar sobre todas as notícias que acontecem
na instituição de saúde, além de conhecer os
conteúdos institucionais e a história do Grupo e
do Hospital.
Outro canal que o Grupo vem cada vez
mais aprofundando seu trabalho é com as mídias
sociais, com o intuito de apresentar para um
público ainda maior todas as ações realizadas
em prol dos pacientes com câncer de forma mais
rápida e com a linguagem própria desses meios.
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MÍDIAS SOCIAIS
15.982 FÃS

104 INSCRITOS

4.986 SEGUIDORES

1915 SEGUIDORES

1.500 SEGUIDORES

88 SEGUIDORES

SUPERAÇÃO: INFORMAÇÃO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Grupo Luta Pela Vida veicula, trimestralmente, o Jornal Superação.
A publicação é distribuída para os doadores e também pode ser
acessada pela plataforma online ISSUU. O jornal é uma forma de
mostrar à população como é feito o direcionamento das doações no
tratamento do câncer, além de trazer as principais notícias sobre a
instituição, dicas de prevenção e histórias de superação da doença.

CONSTRUÇÃO
UNIDADE 2

Para ajudar na arrecadação
de recursos para a
construção da 1ª etapa da
Unidade 2, foi desenvolvida
uma campanha especial,
com propaganda, folders,
outdoors e spots para rádio,
para engajar o público a
contribuir com a causa.

TIJOLO
SOLIDÁRIO

A criação do chaveiro em
forma de tijolo foi feita para
o lançamento das obras da
Unidade 2 do Hospital do
Câncer. A ação é itinerante em
empresas e eventos, em que o
público doa R$ 20,00 e leva o
chaveiro como lembrança da
doação.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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REVITALIZAÇÃO
SITE DO
HOSPITAL

CAMPANHA
DE
AGRADECIMENTO

Em Julho de 2016 entrou
no ar a versão atualizada
do site do Hospital
do Câncer. Com uma
linguagem e visual mais
atuais, a revitalização
ainda trouxe a novidade
da doação online para
quem quer contribuir.

No final de 2016, o
Grupo Luta Pela Vida
lançou a campanha de
agradecimento do ano
aos seus doadores, com
o intuito de reconhecer
aqueles que colaboram
com o Hospital do Câncer.

HOSPITAL DO CÂNCER

captação de

ECURSOS
O Grupo Luta Pela Vida é a única ONG do Hospital
do Câncer em Uberlândia, responsável por captar
recursos para construção, manutenção (cobrindo déficit)
e ampliação do Hospital.

65,82%

Pessoa Física
Pessoa Jurídica

20,96%

7,07%

Eventos

Núcleo de Voluntários
Convênios
Outros

3,47%

2,41%

0,27%

DESTAQUES

A empresa é
Investidora Solidária
do Hospital do Câncer,
sendo responsável
pela manutenção da
Brinquedoteca Brincar
é Viver.

Empresa Investidora
Solidária do Hospital do
Câncer. Promove junto
aos seus funcionários
o projeto Salário
Solidário, no qual os
colaboradores doam um
ou meio dia de trabalho
para o Hospital.

Apoiadora na divulgação
das notícias
do Hospital e parceira
na veiculação das
campanhas do Hospital
do Câncer em sua
programação.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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Grupo de voluntárias
que realiza
mensalmente Bazares
e Finos Brechós com
renda totalmente
revertida para ajudar o
Hospital do Câncer
em Uberlândia.

A APLUB Capitalização,
responsável pelo
produto Triângulo
da Sorte, contribui
semanalmente com
doações para o Hospital.

A Agência colabora
no desenvolvimento
e criação de
campanhas e materiais
institucionais sobre o
Hospital do Câncer.

O Grupo Sabin
mostrou seu apoio à
causa da luta contra o
câncer adquirindo 380
tíquetes da campanha
do McDia Feliz 2016.

A gráfica realizou a
doação da impressão
das quatro edições
de 2016 do Jornal
Superação, publicação
do Grupo Luta Pela
Vida.

A empresa participa
voluntariamente da
captação e edição das
campanhas em vídeo
do Grupo Luta Pela
Vida.

A Agência colabora
no desenvolvimento
e criação de
campanhas e materiais
publicitários sobre o
Hospital do Câncer.

Por meio do Instituto
Hortense, o cantor
Leo Chaves realizou a
doação de metade da
renda líquida de seu
show de aniversário
beneficente, “Amigos
do Futuro”.

Parcerias Parlamentares
Além das contribuições da sociedade, o Hospital do Câncer também conta com o apoio de
parlamentares, que realizam direcionamentos de verbas para continuar ampliando o Hospital.

Parlamentar

Projeto

Valor

Felipe Attiê

Aquisição de sistema de gerenciamento de pacientes da radioterapia

R$ 500.000,00

Arnaldo Silva

Aquisição de equipamento Nasofibroscópio para Setor de Oncologia

R$ 300.000,00

Leonídio Bouças

Aquisição de estação de cálculo e atualizar sistema de planejamento
tridimencional para radioterapia para o Setor de Oncologia

R$ 340.000,00

Adriano Zago

Quimioterápicos e medicamentos para controle da dor

R$ 20.000,00

Welinton Prado

Aquisição de um acelerador linear

R$ 6.000.000,00

Welinton Prado

Centro Cirúrgico Oncológico, enfermarias e CTCTH

R$ 5.955.503,00

Odelmo Leão

Colimador multilâminas (779mil) + Obra CCO (121mil)

R$ 900.000,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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FORMAS DE CAPTAÇÃO
Telemarketing

Doação Online

A equipe de telemarketing é responsável
por entrar em contato com a população a
fim de convidá-la a se tornar doadora do
Grupo Luta Pela Vida, ajudando o Hospital.
As doações podem ser feitas pelo telefone
0800 34 2062 e incluem várias formas de
efetuar a contribuição (débito em conta,
boleto bancário, mensageiro, etc).

Por meio do site do Hospital (www.
hospitaldocancer.org.br), o público que
prefere fazer tudo pela internet também
pode contribuir com o Hospital do Câncer
e fazer a sua doação de forma rápida e
segura.

Empresa Amiga
da Cura

Aniversário Solidário
Nessa modalidade, o aniversariante
adere à campanha e transforma a festa
de aniversário em solidariedade. A ideia
é que o aniversariante sugira aos seus
convidados a reverterem seu presente em
doações para o Hospital do Câncer.

O Programa “Empresa Amiga da Cura” é uma
iniciativa de responsabilidade social, que
visa engajar as empresas para uma atuação
solidária em prol do Hospital do Câncer
em Uberlândia. O Programa possui cinco
categorias (Investidor Solidário, Diamante,
Ouro, Prata e Bronze) com valores de
investimento e benefícios específicos.

Ações e Eventos

Troco Solidário

Quem deseja ajudar o Hospital do Câncer
em Uberlândia também pode realizar
sua solidariedade por meio de eventos,
como leilões e jantares. Muitas vezes
essas atividades são promovidas com o
objetivo de arrecadar recursos para ajudar
o Hospital.

Agir socialmente em prol da luta
contra o câncer pode surgir de uma
maneira simples: por meio do troco. Os
empresários podem realizar ações que
visem reverter o troco das transações
financeiras em doação para o Hospital.

Débito em conta
Algar Telecom

Patrocínios
Os empresários podem ajudar o Hospital
por meio de patrocínios nos eventos
realizados e também nas ações de
prevenção.
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Em parceria com a Algar Telecom, os
clientes podem debitar diretamente de
suas contas da empresa de telefonia a
doação para ajudar o Hospital do Câncer
em Uberlândia.
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VENTOS

Por meio de iniciativas de entidades, da população e empresas, são
promovidos eventos em prol de quem luta contra o câncer

BAZAR RAQUEL DE QUEIROZ
R$ 15.000,00
A estilista uberlandense Raquel de Queiroz realizou em maio
de 2016 a 1ª edição de seu Bazar Beneficente, com diversos vestidos
de festas produzidos pela profissional. O valor arrecadado foi de R$
15.000,00.

ALMOÇO SOLIDÁRIO
OUTBACK
R$ 4.516,00

No mês de abril de 2016,
o restaurante Outback de
Uberlândia mostrou sua
responsabilidade social com a
realização do Almoço Solidário.
O evento teve renda líquida
revertida para o Hospital do
Câncer, tendo arrecadado o
valor de R$ 4.516,00.

LEILÃO ROMARIA

R$ 74.415,50

R$ 37.294,00
Os moradores da cidade de
Romaria também encontraram
na realização de um Leilão
Beneficente a forma de
ajudar o Hospital do Câncer.
Toda a comunidade se
empenhou com doações
para o evento, além de
participar da festa solidária,
que arrecadou R$ 37.294,00
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LEILÃO ARAGUARI
Araguari mostrou sua
solidariedade nas duas
edições de seus leilões em
prol do Hospital do Câncer.
O primeiro aconteceu no mês
de abril, que arrecadou R$
19.600,00. Já em dezembro
foi realizado o “Leilão Pela
Vida”, que alcançou o valor
de R$ 54.815,50.

HOSPITAL DO CÂNCER

JANTAR PELA VIDA

R$ 2.925,00

Boa comida também combina com
solidariedade, como pode ser visto no “Jantar
Pela Vida”. O evento beneficente, que teve
renda líquida para o Hospital do Câncer em
Uberlândia, foi realizado pelo Grupo Luta
Pela Vida em parceria com o Restaurante
Terra Brasilis, que arrecadou R$ 2.925,00.

SEMANA DA FAMÍLIA
RURAL IFTM
O Hospital também marcou presença
na 26ª edição da Semana da Família Rural,
promovida pelo IFTM (Instituto Federal
Triângulo Mineiro). Os voluntários do Grupo Luta
Pela Vida levaram informações de prevenção do
câncer para o público que participou do evento.

FESTA EM LOUVOR A SÃO
CRISTÓVÃO

R$ 4.100,00

A tradicional festa realizada em louvor
a São Cristóvão também contribuiu com o
Hospital do Câncer. A festa realizada no mês
de julho, que conta com shows e barraquinhas
para a comunidade, direcionou parte do valor
alcançado para ajudar o Hospital do Câncer.
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ANIVERSÁRIO LEO CHAVES - AMIGOS DO FUTURO

R$ 377.387,65
O cantor Leo Chaves, da dupla Victor
e Leo, encontrou uma forma marcante para
celebrar seus 40 anos. O músico realizou uma
comemoração solidária, no evento “Amigos
do Futuro”, realizado em Uberlândia.
O aniversário beneficente reuniu
amigos e familiares do cantor e grandes
nomes da música, como Ivete Sangalo,
Carlinhos Brown, Zezé di Camargo e Luciano,
Alexandre Pires, Bruno e Marrone, Jads e
Jadson, além dos atores Juliana Paes e Murilo
Rosa e do Dr. Augusto Cury. A renda líquida
do aniversário foi dividida entre o Hospital
do Câncer e o Instituto Hortense, projeto
social do músico, que visa desenvolver a
inteligência emocional no ambiente escolar.
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Para o Hospital do Câncer foram
direcionados R$ 377.387,64, valor aplicado na
construção do Centro de Cuidados Paliativos
Oncológicos, 1ª etapa da Unidade 2, espaço
dedicado para pacientes que já não tem chances
de cura clínica da doença, mas que precisam de
cuidados especiais.
Os membros do Instituto Hortense e o
cantor foram ao canteiro de obras da Unidade
2 para entregar a doação. Leo espera que sua
atitude inspire mais pessoas a colaborar. “A maior
contribuição é o exemplo, convidar os outros a agir
dessa forma. Os grandes responsáveis por essa
obra são o Grupo Luta Pela Vida e os profissionais
da saúde, a gente só contribui com o que pode”,
conclui o músico.
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MCDIA FELIZ 2016

R$ 212.619,08

Na sua 21ª participação como
instituição beneficiada pelo McDia Feliz,
o Grupo Luta Pela Vida contou mais uma
vez com a solidariedade da população
na compra dos tíquetes para ajudar
o Hospital do Câncer e os pacientes
infantojuvenis. Nos restaurantes do
McDonald’s de Uberlândia e Patos de
Minas os voluntários fizeram uma festa
para marcar a data. Com as vendas do
Big Mac, os recursos foram utilizados
para a compra de estações de anestesia
e sistemas de planejamento 3D para a
radioterapia.

TIJOLO
SOLIDÁRIO

PARTICIPAÇÃO
CAMARU 2016

DOAÇÃO DE
SANGUE

A ação promocional do
Tijolo Solidário surgiu
junto com a campanha
de arrecadação para a
construção da Unidade 2 do
Hospital do Câncer. Na ação
itinerante, os doadores
que contribuissem com R$
20,00 levavam um chaveiro
em forma de tijolinho, como
lembrança pela doação. O
estande já visitou empresas,
shoppings e eventos.

O público que passou pela
festa do CAMARU 2016
pode visitar o estande
do Hospital do Câncer.
No espaço os visitantes
puderam saber mais como
se prevenir sobre os tipos
de tumores que mais
atingem a população. Além
disso, o público conferiu
os Bazares e a ação do
“Tijolinho Solidário”.

O Grupo Luta Pela Vida
realizou a campanha de
incentivo de doação de
sangue junto aos seus
funcionários, a fim de
mostrar a importância
de ajudar a salvar vidas e
também como forma de
engajar a população sobre a
causa. A campanha contou
com a participação de mais
de 50 colaboradores do
Grupo.
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MOVA-SE CONTRA O CÂNCER 2016
Além de visar um tratamento do câncer de qualidade, o Grupo Luta Pela Vida busca também
fazer ações de prevenção da doença junto a população. Uma dessas ações é a realização do “Movase Contra o Câncer”, que incentiva a população a experimentar várias modalidades de exercícios e
encontrar aquela preferida para manter o corpo em movimento e a saúde em dia. O evento é uma
ampliação da tradicional Caminhada Contra o Câncer, já realizada há seis anos.
No “Mova-se” de 2016, cerca de 800 pessoas compareceram ao Parque do Sabiá para
experimentar a prática de esportes como pilates, caiaque, zumba e yoga, além da já tradicional
caminhada. Os participantes do evento também puderam saber mais dicas de prevenção contra
os principais tipos de tumores que atingem a população, com as orientações dos pesquisadores do
Núcleo de Prevenção e Pesquisa de Câncer (NUPPEC) do Hospital.

DIA DE DOAR 2016
Em 2016, o Grupo Luta Pela Vida participou
pela primeira vez da campanha internacional Dia de
Doar, movimento que busca fomentar a cultura da
doação para mobilizar pessoas e empresas a construir
uma sociedade mais generosa e solidária. No dia da
campanha, funcionários e voluntários do Grupo se
dividiram em equipes para fazer arrecadações de
produtos (água de coco, achocolatado, leite, roupas,
fraldas, Nutren e materiais de construção) e também
financeiras (Pedágio, Cofrinho Solidário, Tijolinho
Solidário e doações online) em prol do Hospital do
Câncer.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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demonstrações

INANCEIRAS
ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO LUTA PELA VIDA
CNPJ 01.316.056/0001-12
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em reais)		

ATIVO

31/12/2016

31/12/2015

CIRCULANTE

13.334.565,02

12.628.673,50

Disponível

12.951.383,46

10.050.991,40

9.600,00

Caixa
Bancos
Aplicações
Financeiras
Direitos
Realizáveis
a Curto Prazo

31/12/2016

31/12/2015

18.086.921,89

14.215.218,96

Benfeitorias em Imóveis
de Terceiros

7.885.879,53

7.386.298,77

7.600,00

Edificações - Unidade II

2.337.279,26

147.614,02

345.647,75

641.503,86

Terrenos

1.933.198,55

2.328.316,76

12.596.135,71

9.401.887,54

245.300,00

245.300,00

Veículos - Caminhões

75.300,01

75.300,01

Motocicletas

12.891,00

8.593,00

Equipamentos de
Informática

702.518,48

517.971,94

Máquinas e Equipamentos

6.505.853,67

3.608.214,75

Móveis e Utensílios

597.926,38

679.871,88

Marcas e Patentes

10.869,78

9.429,78

Direito de Uso
de Softwares

555.240,82

510.775,61

(-)Depreciações

(2.775.335,59)

(1.302.467,56)

31.839.271,49

27.345.233,96

383.181,56

2.577.682,10

Documentos
em Cobrança

82.388,01

172.441,63

Adiantamentos

285.122,91

2.389.744,67

Despesas do
Exercício
Seguinte

15.670,64

NÃO
CIRCULANTE

18.504.706,47

Imobilizado

Veículos Utilitários

15.495,80

14.716.560,46

Direitos
realizáveis a
longo prazo

417.784,58

501.341,50

Valores a Receber

417.784,58

501.341,50
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Passivo

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

29.093.017,12

25.304.753,86

Circulante

2.746.254,37

2.040.480,10

Fornecedores

373.013,57

275.358,24

Patrimônio Social

Obrigações
Trabalhistas
e Previdenciárias

1.130.569,01

597.062,89

Ajustes de Exercícios
Anteriores

(646.458,04)

Obrigações Fiscais
e Tributárias

37.847,89

32.362,99

Recursos de Convênio
para Investimento

310.900,47

Outras Obrigações

1.204.823,90

1.135.695,98

Superávit do Exercício

4.434.721,30

4.633.474,08

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

29.093.017,12

25.304.753,86

TOTAL DO PASSIVO

31.839.271,49

27.345.233,96

Demonstração do Superávit
dos exercícios findos em 31 de
dezembro (em reais)
01/01 a
31/12/16

01/01 a
31/12/15

(+)RECEITAS

16.518.025,20

14.245.734,72

Sem Restrição

15.784.009,08

12.859.866,30

Patrimônio Social

Patrimônio
Social

Superávit
Acumulado

Saldo em 31 de
dezembro
de 2014

14.204.108,77

6.156.270,54

Incorporação
ao Patrimônio
Social

6.156.270,54

(6.156.270,54)

3.161,00

Receitas Financeiras
Líquidas

731.003,82

1.382.707,42

(-)CUSTOS

28.240,10

-

CPV / CMV

28.240,10

-

Recursos de
Convênio para
Investimento

(-)DESPESAS

11.292.536,06

9.053.539,49

Superávit do
Exercício

Operacionais

4.532.384,23

2.803.779,84

Pessoal

6.746.256,28

9.088,42

13.895,55

6.240.671,23

Despesas
Tributárias
(-)RESULT. NÃO
OPERACIONAL
SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO

762.527,74

4.434.721,30

558.721,15

4.633.474,08

310.900,47

Recrusos de
Convênio para
Investimento
195.689,67

Saldo em 31
de dezembro
de 2015
Incorporação
ao Patrimônio
Social

115.210,80

4.633.474,08

115.210,80

4.633.474,08

20.360.379,31

4.633.474,08

4.633.474,08

(4.633.474,08)

-

(646.458,04)

(646.458,04)

310.900,47

-

Superávit
do Exercício

39

20.556.068,98

-

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

Saldo em 31
de dezembro
de 2016

Total

-

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

Recursos de
Convênio
para
Investimento
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-

Demonstração das mutações do
patrimônio social

3.012,30

Com Restrição

20.360.379,31

24.993.853,39

4.434.721,30
24.993.853,39

3.788.263,26
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25.304.753,86

-

4.434.721,30
310.900,47

29.093.017,12

Demonstração das origens e aplicações de recursos
ORIGENS DOS RECURSOS

31/12/2016

31/12/2015

Superávit do Exercício

4.434.721,30

4.633.474,08

Depreciações

1.472.868,03

447.392,72

Ajuste de Exercícios Anteriores

(646.458,04)

-

-

-

Reavaliação de Bens
Aumento/Redução do Exigível a
Longo Prazo

-

Doações Recebidas Levadas
para o Patrimônio Líquido

-

115.210,80

5.261.131,29

5.196.077,60

Aumento/Redução do Realizável
a Longo Prazo

(83.556,92)

501.341,50

Aumento do Ativo Permanente

5.344.570,96

1.914.130,80

Total das aplicações

5.261.014,04

2.415.472,30

117,25

2.780.605,30

Total das origens

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
31/12/2016

31/12/2015

12.628.673,50

9.058.543,68

Ativo Circulante
No início do exercício
No final do exercício

12.628.673,50
705.891,52

(1)
Passivo Circulante

1.250.955,58

No início do exercício
No final do exercício
(2)
Variação do Capital Circulante
Líquido (1 - 2)
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2.746.254,37

2.040.480,10

705.774,27

789.524,52

117,25

2.780.605,30
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Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2016
4.434.721,30

Sobras líquidas do exercício

2015
4.633.474,08

AJUSTES PARA RECONCILIAR AS SOBRAS LÍQUIDAS AO CAIXA:
Juros provisionados, líquido dos pagos
Depreciação, amortização e exaustão

1.472.868,03

447.392,72

-

-

5.907.589,33

5.080.866,80

(90.053,62)

69.330,43

174,84

7.501,77

(2.104.621,76)

2.148.362,89

(2.194.500,54)

2.225.195,09

83.556,92

501.341,50

Fornecedores

97.655,33

119.752,62

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

533.506,12

131.808,19

Obrigações Fiscais e Tributárias

5.484,90

12.104,29

Outras Obrigações

69.127,92

525.859,42

705.774,27

789.524,52

8.891.421,06

3.143.854,73

Resultado na venda ou baixa do imobilizado

Aumento (redução) de ativos circulantes:
Direitos realizáveis
Despesas do Exercício Seguinte
Adiantamentos à fornecedores e funcionários
Aumento (redução) de ativos não circulantes:
Direitos realizáveis
Aumento (redução) de passivos circulantes:

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
2016

2015

Aquisição de imobilizado

5.344.570,96

1.914.130,80

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos

5.344.570,96

1.914.130,80

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ajuste do Patrimônio Social
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento

(646.458,04)

115.210,80

(646.458,04)

115.210,80

2.900.392,06

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES

1.344.934,73

Saldo inicial das disponibilidades

10.050.991,40

8.706.056,67

Saldo final das disponibilidades

12.951.383,46

10.050.991,40

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES

2.900.392,06

1.344.934,73

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017
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Demonstração das origens e aplicações de recursos
2016

FONTES DE RECURSOS DO ANO-BASE

2016

2015

16.518.025,20

14.245.724,72

De Origem Governamental (convênios, subvenções, auxílios)
Valores recebidos de origem Federal
Valores recebidos de origem Municipal
Valores recebidos de Entidades e Órgãos
Doações e Patrocínios Privados Bens ou Financeiros

15.720.936,02

12.818.785,16

1.946.643,64

1.602.237,32

Cartão de Credito

366.793,86

301.889,53

Cheques a Receber

389.204,19

320.344,96

Projetos e Convênios

380.971,83

192.825,73

3.892,00

3.203,42

495.832,00

408.107,84

12.117.365,33

9.973.522,91

Pagseguro / Paypal / Internet

20.233,17

16.653,45

Geração Própria de Recursos

731.003,82

1.382.707,42

Receitas financeiras

731.003,82

1.382.707,42

Outras Fontes de Recursos

66.085,36

44.232,14

66.085,36

44.232,14

-

-

Boletos

Conta Telefone - Algar Telecom
Debito em Conta
Numerário

Doações de Mercadorias
Outras Receitas

Demonstração do valor adicionado
2016

2015

1 - RECEITAS

15.720.936,02

12.818.785,16

1.1 - Doações e Patrocínios Privados

15.720.936,02

12.818.785,16

0,00

0,00

2 - CUSTO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.941.825,79

1.928.400,00

2.1 - Materiais

2.744.275,29

1.763.395,27

2.2 - Energia Elétrica, Água, Luz e Telefone

137.748,50

116.161,38

2.3 - Aluguel

59.802,00

48.843,35

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1.2 - Instituidores ou Mantenedores da Instituição
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3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 - 2 )

12.779.110,23

10.890.385,16

4.1 - Depreciações e Amortizações

1.472.868,03

447.392,72

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO

11.306.242,20

10.442.992,44

797.089,18

1.426.939,56

0,00

0,00

6.2 - Outras Doações e Receitas

66.085,36

44.232,14

6.3 - Receita Financeira

731.003,82

1.382.707,42

12.103.331,38

11.869.932,00

6.746.256,28

5.028.592,11

8.2 - Despesas das Atividades

908.458,25

2.198.777,39

8.3 - Governo - Tributos

13.895,55

9.088,42

8.4 - Superávit das Atividades

4.434.721,30

4.633.474,08

9 - TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

12.103.331,38

11.869.932,00

4 - RETENÇÕES

6 - OUTRAS RECEITAS
6.1 - Geração Própria de Recursos

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL DAS ATIVIDADES
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1 - Remuneração do Trabalho

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 - CONTEXTO
OPERACIONAL
A Associação dos Membros do
Grupo Luta Pela Vida é uma instituição de
atendimento a saúde humana constituída
desde 1.996 e estabelecida na cidade de
Uberlândia, estado de Minas Gerais.
Tem como objetivo arrecadar fundos
para realização de atividades totalmente
gratuitas de promoção da saúde em relação
ao paciente com câncer, bem como para
a construção, ampliação, manutenção e
conservação do Hospital do Câncer em
Uberlândia.

Nota 2 - NORMAS CONTÁBEIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

As presentes demonstrações financeiras
são de responsabilidade da administração e estão
apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotados no Brasil, que compreendem
as disposições da Lei das Sociedades por Ações
e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E
ESTIMATIVA
1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
São registradas pelo custo, acrescido dos
rendimentos incorridos até a data do balanço,
que não superam o valor de mercado.
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2. IMOBILIZADO

momento do efetivo recebimento, pois são
oriundas de doações.

Os bens da Entidade são demonstrados
pelo custo de aquisição ou de construção.

6. RECONHECIMENTO DE DESPESAS
As despesas são apropriadas obedecendo
ao princípio da competência.

Iniciou-se em 2013 a apropriação dos
encargos de depreciação dos bens, conforme
preconiza a boa prática contábil e exige
as normas contábeis existentes. Nos anos
anteriores não foram realizadas as depreciações
dos bens do ativo imobilizado.

7. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
As receitas financeiras abrangem basicamente os juros sobre aplicações financeiras e as
despesas financeiras englobam tarifas bancarias
e encargos de mora.

A depreciação é calculada pelo método
linear com base nas taxas definidas pela Receita
Federal e os bens imóveis não estão sendo
depreciados, em virtude de estar no nome da
Universidade Federal de Uberlândia.

Nota 4 - DETALHAMENTO DE
CONTAS

Boa parte dos bens administrados pela
Associação é de propriedade da Universidade
Federal de Uberlândia - UFU e da Fundação de
Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia –
FAEPU.

1.

Os saldos das Aplicações financeiras têm
a seguinte composição:

3. PASSIVOS
Os passivos da Entidade são
demonstrados pelos valores efetivamente
devidos
e,
quando
aplicáveis,
dos
correspondentes encargos e variações
monetárias.

Banco do Brasil – CDB
Banco
Santander – CDB

As provisões para férias e encargos
foram calculadas e contabilizadas com base
nos direitos adquiridos pelos empregados até
a data do balanço.

4.ISENÇÕES USUFRUÍDAS
A Entidade goza de isenção da
contribuição previdenciária, tendo esse
benefício totalizado no ano de 2016 a quantia
de 1.588.665,84.

receitas

são

reconhecidas
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3.973.694,42
651.630,28

Banco Bradesco– CDB

3.264.635,37

Caixa Econônica
Federal - Fic Executivo

3.479.395,30

Banco Itaú– CDB

1.226.780,34

Total

12.596.135,71

2.

5. RECONHECIMENTO DE RECEITAS
As

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

IMOBILIZADO

O imobilizado apresentava a seguinte
composição no encerramento do ano 2016:

no
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COM RESTRIÇÃO

SEM RESTRIÇÃO

IMOBILIZADO
Edificações

7.885.879,53

0,00

Terrenos

1.933.198,55

0,00

Veículos Utilitários

245.300,00

0,00

Veículos Pesados - Caminhões

75.300,01

0,00

Motocicletas

12.891,00

0,00

Equipamentos de Informática

694.364,17

8.154,31

Máquinas e Equipamentos

6.352.722,92

153.130,75

Móveis e Utensílios

543.492,08

52.735,00

Marcas e Patentes

10.869,78

0,00

Direito de Uso de Software

555.240,82

0,00

Imobilizado em Andamento

1.699,30

0,00

Obras em Andamento - Unidade II

2.337.279,26

0,00

(-) Depreciações

(2.726.015,56)

(49.320,03)

TOTAL

17.822.221,86

164.700,03

TOTAL GERAL

18.086.921,89

Nota 6 – COBERTURA DE SEGUROS

Nota 5 – RECURSOS VINCULADOS
A PROJETOS
2015

2016

5.699,91

130.552,32

APLICAÇÕES

758.759,61

1.073.770,41

TOTAL

764.459,52

1.204.322,73

BANCOS

As coberturas foram contratadas por
montantes considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais sinistros,
considerando os riscos envolvidos em suas
operações e a orientação de seus consultores
de seguros. A cobertura das instalações onde
funciona a administração da associação tem
como beneficiário o proprietário do prédio.
A Entidade possui as seguintes apólices
de seguros contratadas com terceiros:

Recursos vinculados a projetos que
representam os saldos de bancos e aplicações
financeiras que possuem utilização restrita e
somente poderão ser utilizados em projetos
aprovados pelo doador e após a celebração de
convênio entre as partes.

RAMOS

IMPORTÂNCIAS SEGURAS

INSTALAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
HOSPITAL
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700.000,00
10.000.000,00

Possui ainda cobertura de seguros
para todos os veículos, com exceção de uma
moto CG Honda, por ser muito antiga. Esta
cobertura abrange colisão, incêndio e roubo:
danos materiais, corporais, morais e APP’s
(morte e invalidez).

ÁREA

TOTAL PLEITEADO
120.264,15

CÍVEL

Nota 7 – PLANO DE CONTAS

HOSPITAL

982.045,68

TOTAL

1.102.309,83

Renato Alves Pereira
(Presidente do Grupo Luta Pela Vida)
Donizete Vieira de Paula
TC CRCMG 38.591 S/GO

No ano de 2016 a Associação atualizou
o plano de contas de sua Demonstração de
Resultado. Foram implantados centros de
custos vinculados ao plano de contas com
foco na atividade de assistência à saúde. Tais
mudanças tem objetivo de atender exigências
do ministério da saúde. Foram exigidas
algumas adequações nos demonstrativos
que envolvem contas de resultado, visando
não comprometer a análise comparativa
entre os dois últimos exercícios.

PARECER
Aos Diretores, Administradores e
Membros do Conselho da Associação dos
Membros do Grupo Luta Pela Vida

OPINIÃO

Nota 8 – GRATUIDADES

Nota 9 – PASSIVOS CONTINGENCIAIS

Examinamos
as
demonstrações
contábeis da Associação dos Membros do
Grupo Luta Pela Vida, CNPJ 01.316.056/000112, que compreendem o balanço patrimonial
de 2016, a respectiva demonstração do
resultado, a demonstração do fluxo de caixa,
a demonstração das mutações do patrimônio
líquido, a demonstração do valor agregado e
as notas explicativas, assim como o resumo
das principais práticas contábeis.

As
provisões
para
passivos
contingenciais não são reconhecidas na
contabilidade da entidade. Na área fiscal
a Receita Federal do Brasil questiona a
imunidade tributária e cobra valores devidos
a título de INSS PATRONAL, o processo
encontra-se no CARF (conselho administrativo
de recursos fiscais), aguardando julgamento.
Nas áreas trabalhista e cível são pleiteados

Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Associação em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

As receitas obtidas foram utilizadas
totalmente em gratuidades, para custeios
com assistência e ações de promoção da
saúde do paciente oncológico e da população
da região no entorno de Uberlândia. Nossa
oferta é 100% da capacidade voltada para o
atendimento gratuito.

Uberlândia, 08 de maio de 2017.
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VALOR: R$ 15,00
Código de autenticação
Código de autenticação
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Mensageiro
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Boleto
Bancário

Débito
Automático

Débito em conta
Algar Telecom

DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS
Santander
Agência: 3521
Santander
Conta:
13001085-9
Agência: 3521
Conta: 13001085-9

Itaú
Agência: 3166
Itaú 16180-6
Conta:
Agência: 3166
Conta: 16180-6

Caixa Econômica Federal
Agência:
Caixa0161
Econômica Federal
Conta:
506037-1
Agência:
0161- Op. 003
Conta: 506037-1 - Op. 003

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / 2017

47

Bradesco
Agência: 0265
Bradesco
Conta: 103530-4

Agência: 0265
Conta: 103530-4

Banco do Brasil

Agência:
2591-7
Banco
do Brasil
Conta:
9809-4
Agência: 2591-7
Conta: 9809-4

HOSPITAL DO CÂNCER

Cartão
de crédito

