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Mensagem do

PRESIDENTE
É chegada a hora de apresentarmos os
resultados que tivemos na luta contra o câncer em
2017. O Relatório de Atividades do Grupo Luta Pela
Vida é uma publicação para a prestação de contas
para a sociedade, de como foram investidas e
direcionadas as doações da população e de empresas,
e como elas fazem a diferença para manter e ampliar
o atendimento realizado de forma gratuita e de
qualidade no Hospital do Câncer em Uberlândia.

ainda mais qualidade e tecnologia para os mais de
7.500 pacientes em atendimento. Além disso, os
números de novos casos têm aumentado e em 2017
recebemos 3.534 novos pacientes, o que demonstra
que os desafios na luta contra a doença só aumentam.
No Relatório é possível ainda conhecer
todas as ações e projetos que o Grupo tem
desenvolvido ao longo dos anos a fim de oferecer
um tratamento humanizado e global, apoiando não
só o paciente, mas seus acompanhantes. Dividimos
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. Essas
iniciativas nos encantam, pois mostram o apoio
cada vez maior da sociedade diante de nossa causa.

O ano de 2017 foi marcado pelo início de
novos sonhos que agora se concretizam na luta
contra o câncer. Um deles foi a continuidade das
obras do Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos,
1ª etapa da Unidade 2. A construção, que está sendo
erguida com 100% dos recursos vindos de doações,
está em sua fase de finalização e deve ser entregue
no segundo semestre de 2018. Além da Unidade 2,
outro sonho do Grupo Luta Pela Vida que ganhou
vida em 2017 foi o início das obras do Centro
Cirúrgico Oncológico e o Centro de Transplante de
Medula Óssea, projetos que desde a construção do
Hospital já estavam nos planos do Grupo. Com
as novas obras, o Hospital do Câncer irá ampliar
e melhorar o atendimento atualmente oferecido.

O ano de 2017 foi marcado por muitos
desafios, mas também por conquistas, que
queremos que as pessoas conheçam, já que todo
o nosso trabalho só é possível porque contamos
com um elemento indispensável em nossas ações:
a solidariedade. Tudo isso nos dá energia para
continuar o nosso trabalho e reforça a certeza de
que há ainda muito o que fazer em prol daqueles
que lutam contra o câncer, que lutam pela vida.

A motivação das novas obras de expansão
também são um olhar para o futuro, a fim de trazer

Renato Pereira

Presidente do Grupo Luta Pela Vida
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Declarações

INSTITUCIONAIS
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 ajam 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).
- CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social): Portaria
n° 786 de 1º de Junho de 2018
– 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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Nossa

HISTÓRIA
Hospital do Câncer: construído com
solidariedade

estrutura que parecesse um hospital, mas no fim
o atendimento ainda era muito precário para dar
assistência a quem muitas vezes lutava pela vida.

Uberlândia, década de 90. Em uma pequena
casinha alugada no bairro Umuarama, próximo ao
Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal
de Uberlândia), acontecia o atendimento aos
pacientes com câncer vindos de Uberlândia e de
toda a região. Se lutar contra a doença em si já não
é algo simples, o dia a dia do tratamento naquele
local também não era fácil. A estrutura era muito
precária, os leitos eram apertados, o espaço para
quimioterapia também. A sala de espera ficava na
varanda da casa, improvisada com cadeiras antigas.
Cada cômodo tentava ser transformado em uma

Vendo e vivendo toda essa realidade, um
grupo de amigos, que contava com médicos e
acompanhantes, decidiu que aquela situação não
podia continuar, que os pacientes mereciam um
atendimento melhor e um hospital de qualidade.
Nasce então, em 1996, o Grupo Luta Pela Vida,
ONG criada para construir e equipar o Hospital
do Câncer em Uberlândia e oferecer o melhor
tratamento na luta contra o câncer.
O sonho era grande e ambicioso: construir
um Hospital assim, do zero? Construir e equipar

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

2003

2000

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

É inaugurado o primeiro
piso do Hospital do Câncer
em Uberlândia, com
serviços de quimioterapia
e radioterapia para
tratamento ambulatorial.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

2007
2004

2002

1996

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

Hospital conta
com seu 1º
acelerador,
equipamento
usado no
atendimento de
radioterapia.
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É realizada a entrega do
corredor de ligação com
o Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de
Uberlândia (UFU).

um Hospital especializado em oncologia é algo
extremamente caro. Parecia algo tão difícil...
Ao invés de todas essas constatações esmorecerem
o sonho daqueles amigos, o desafio e a vontade
de fazer mais por quem precisa transformou o
desafio em combustível para lutar. Para conseguir
recursos para a construção do Hospital, o Grupo
ganhou novos membros, vendeu camisetas, fez
rifas de carros e conseguiu a ajuda de pessoas e
empresas que também acreditavam no projeto do
Hospital do Câncer.

improvisada, chega-se então a um prédio de
quatro andares, ocupando uma área de 10.000 m².
Desde a sua fundação, foram realizadas mais de
um milhão de consultas em 18 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 na ampliação
do atendimento. A aquisição de equipamentos de
última geração também está entre os investimentos
do Grupo para proporcionar um tratamento de
ponta.

Depois de muitas campanhas e a
imprescindível solidariedade da população, em
8 de abril de 2000 é inaugurado o primeiro piso
do Hospital do Câncer. Da pequena casinha

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

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

2009

2015

2013

2008

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

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.
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2016

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.
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O Grupo Luta Pela Vida lança o
início das obras de construção
do Centro Cirúrgico Oncológico
e do Centro de Transplante de
Medula Óssea do Hospital do
Câncer.

O Grupo Luta

PELA VIDA
Trabalho e solidariedade para vencer
a luta contra o câncer

O Grupo atua ainda no desenvolvimento
de pesquisa, diagnóstico precoce e prevenção do
câncer com as atividades realizadas pelo Núcleo de
Prevenção e Pesquisa de Câncer (NUPPEC). Além
de desenvolverem pesquisas com familiares dos
pacientes em tratamento no Hospital, a equipe de
pesquisadores e voluntários ainda realiza ações de
prevenção do câncer, com palestras informativas
em empresas e cidades da região.

O Grupo Luta Pela Vida é a ONG do Hospital
do Câncer em Uberlândia, responsável pela
construção, manutenção e ampliação da instituição
de saúde, além de trabalhar para oferecer melhores
condições de tratamento para os pacientes. O Grupo
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.

anos de atuação na
captação de recursos
e apoio ao paciente
como a ONG do
Hospital do Câncer
em Uberlândia.

voluntários
atuando de forma
humanizada em
prol dos pacientes
no Hospital
do Câncer.

271

funcionários contratados pelo Grupo Luta Pela Vida:

- 137 atuam no Escritório Administrativo
do Grupo

- 84 trabalham no Hospital do Câncer

A filosofia do atendimento humanizado
é aplicada principalmente por meio das ações
realizadas pelo Núcleo de Voluntários do Grupo,
que conta atualmente com 500 voluntários.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

500

22

Todo o trabalho desenvolvido pelo Grupo
Luta Pela Vida, e entregue aos pacientes com
câncer, só é possível por meio das doações vindas
da população e empresas. É por meio dessas
contribuições que o Grupo realiza investimentos no
Hospital nas mais diferentes frentes, como quadro
de profissionais, aquisição de novos equipamentos,
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 e material, como doações de
suplementos alimentares, cestas básicas, cadeiras
de rodas, oxigênio, próteses mamárias, perucas,
entre outros.

em Uberlândia

- 50 atuam na Unidade 2 do Hospital
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O Hospital do Câncer em

UBERLÂNDIA
O Hospital do Câncer em Uberlândia é um
centro de tratamento oncológico referência no
interior de Minas Gerais. A instituição de saúde
existe desde 2000, oferecendo tratamento 100%
gratuito e de qualidade. O Hospital é construído e
equipado pelo Grupo Luta Pela Vida, ONG criada
para oferecer as melhores condições de tratamento
aos pacientes com câncer.

de Oncologia Clínica, Quimioterapia, Radioterapia,
Oncopediatria, Hematologia, internação de adultos
e crianças e Cuidados Paliativos. Todo o trabalho
realizado no Hospital do Câncer é pautado na
filosofia do atendimento humanizado para pacientes
e acompanhantes.
O Hospital do Câncer possui ainda um
importante papel na formação de profissionais,
com programas de residência médica em Oncologia
Clínica, Radioterapia e Oncopediatria, além
de oferecer também programa de residência
multiprofissional.

Atualmente são atendidos mais de 7.500
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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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O câncer

EM NÚMEROS
O câncer é a denominação genérica dada
para um conjunto de mais de 100 tipos de doenças
que têm em comum o crescimento desordenado de
células que podem invadir os tecidos e órgãos. Logo,
quando falamos de câncer, estamos falando de uma
gama de vários tipos de tumores que podem atingir
o ser humano em diversos estágios da vida, para
ambos os sexos, o que torna a doença um ponto de
atenção para a saúde no mundo todo.

Segundo
a
estimativa
divulgada
pelo
Instituto Nacional
de Câncer (INCA),
em
2016/2017
foram registrados
600
mil
novos
casos da doença. 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.

De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o câncer está entre as 10 principais
causas de morte no mundo todo, sendo responsável
por uma em cada seis mortes. No Brasil, as
estatísticas acompanham a tendência mundial.

> O ATENDIMENTO DO HOSPITAL DO
CÂNCER
Seguindo a tendência mundial no crescimento do número de casos, o
Hospital do Câncer em Uberlândia também tem registrado um aumento
anual e gradativo de novos casos da doença. Atualmente o Hospital
atende, gratuitamente, 7.500 pacientes. Somente em 2017, foram
recebidos 3534 novos pacientes, o que corresponde a um aumento
de 25% do número de casos em relação ao ano anterior.
Mesmo com o aumento do número de casos, o Hospital do
Câncer busca oferecer um atendimento de ponta, com
alta qualidade de seu corpo clínico, infraestrutura e
equipamentos.
Todo o processo de atendimento é feito de forma
humanizada, em que o carinho e atenção também
são componentes no caminho da luta contra o
câncer. O paciente também é acompanhado durante
todo o tratamento por uma equipe profissional
multidisciplinar (médicos, enfermeiros, nutricionistas,
dentistas, psicólogos e fisioterapeutas, entre outros) a fim
de oferecer um atendimento global.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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DADOS 2017
HOSPITAL DO CÂNCER

CONSULTAS 2017

7.500
pacientes em
atendimento

88.511

consultas no Hospital

3.534

53.285

novos casos de câncer em 2017.
Aumento de 25% em relação a 2016.

consultas médicas

35.226

287

consultas não médicas

profissionais trabalhando no Hospital
(corpo clínico e administrativo)

ATENDIMENTOS
EM 2017

23.509

(Consultas médicas, não médicas
e procedimentos)

sessões de quimioterapia realizadas

75.000

procedimentos de radioterapia

4.650

tomografias realizadas no
Serviço de Imagem Oncológica

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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Janeiro

9.000

Fevereiro

7.120

Março

9.712

Abril

6.963

Maio

7.666

Junho

10.651

Julho

8.521

Agosto

7.165

Setembro

7.398

Outubro

8.031

Novembro

7.588

Dezembro

6.183

O atendimento

NA REGIÃO
O Hospital atende principalmente a região
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas também
figuram entre as cidades atendidas municípios do
estado de São Paulo e também Goiás. Confira o
número de atendimentos realizados na região:

Além de pacientes da cidade de Uberlândia,
o Hospital do Câncer atende ainda casos vindos de
mais de 80 cidades da região, que têm a instituição
de saúde como referência para o tratamento
oncológico.

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS NAS PRINCIPAIS CIDADES DA REGIÃO EM 2017
1 - Uberlândia ----------------- 64.738

11 - Araporã ---------------- 572

21 - Indianópolis

----------252

2 - Araguari

------------------ 6.094

12 - Prata ------------------ 559

22- Santa Vitória---------- 246

3 - Ituiutaba

------------------ 2.181

13 - Canápolis-------------- 515

23- João Pinheiro----------244

4 -Monte Carmelo ------------- 1.993

14 - Nova Ponte------------ 504

24- Romaria -------------- 215

5 - Tupaciguara

--------------- 1.518

15 - Centralina--------------401

25 - Serra do Salitre-------182

6 - Coromandel

--------------- 1.138

16- Capinópolis------------- 391

26 - São Gotardo --------- 175

7 - Paracatu ------------------- 974

17 - Cascalho Rico---------- 343

27- Carmo do Paranaíba--- 162

8 - Monte Alegre de Minas----- 758

18 - Abadia dos Dourados --- 296

28 - Campina Verde -------153

------------ 716

19 - Estrela do Sul ---------- 268

29- Vazante -------------- 153

---------------- 595

20 - Guimarânia ------------ 265

30- Araxá ---------------- 130

9 - Patos de Minas
10 - Patrocínio

NOVOS CASOS DE CÂNCER
EM 2017 NA REGIÃO SUDESTE

HOMENS

134.330

Próstata

Nº de
casos
25.800

26,9%

Cólon e Reto

10.040

10,5%

Traqueia, Brônquio e Pulmão

7.870

8,2%

Cavidade Oral

6.030

6,3%

Estômago

5.710

6,0%

Tipo de Câncer

291.090

casos em 2017

MULHERES

156.760

Fonte: INCA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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%

Tipo de Câncer

Nº de
casos

%

Mama feminina

29.760

30,3%

Cólon e Reto

9.910

10,1%

Colo do útero

4.940

5,0%

Traqueia, Brônquio e Pulmão 4.620

4,7%

Corpo do útero

4,3%

HOSPITAL DO CÂNCER

4.180

DISSEMINAÇÃO DO

CONHECIMENTO
No combate ao câncer, o Grupo Luta Pela
Vida e o Hospital do Câncer buscam investir
para além do tratamento clínico da doença. Os
investimentos no ensino, pesquisa e prevenção
do câncer são essenciais para que haja avanços na
oncologia.

casos da doença atendidos no Hospital. Atualmente
são oferecidas a residência em Oncologia Clínica,
Oncopediatria e Radioterapia. Em 2017, o Hospital
do Câncer formou 3 novos residentes: Dra. Roseane
Eloisa Máximo, na residência em Radioterapia,
e Janaina Pontes Batista e Tiago Cerzósimo de
Oliveira, residência em Cancerologia.

O Hospital do Câncer em Uberlândia
possui um importante papel na capacitação e
formação dos profissionais da saúde, já que oferece
programas de residência médica e multidisciplinar
na área da oncologia. Os residentes são orientados
no próprio Hospital, podendo aprender de perto
com a experiência de seus orientadores e com os

Além da residência médica, o Hospital
do Câncer também oferece a residência
multiprofissional. Nesse tipo de pós-graduação
podem se especializar em oncologia profissionais
da área de saúde como enfermeiros, nutricionistas,
farmacêuticos, dentistas e psicólogos.

SIMPÓSIO SOBRE O CÂNCER
O Simpósio sobre o Câncer é uma iniciativa
da Liga de Apoio ao Paciente com Câncer em
parceria com o Grupo Luta Pela Vida. O evento
é voltado para estudantes de medicina e da área
da saúde, que fala a cada ano um tipo de tumor,
com palestras e discussões de casos feitos por
profissionais e pesquisadores renomados na
região. Em 2017, o tema abordado foi o câncer do
sistema nervoso central, que contou com cerca de
70 participantes.

1º SIMPÓSIO DOA A DOR
O Grupo Luta Pela Vida promoveu o 1º
Simpósio Doa a Dor, com o objetivo de debater com
pacientes, acompanhantes e público em geral, os
diversos temas relacionados à dor física e espiritual,
como depressão meditação e formas de lidar com
as dificuldades. Originário do projeto Doa a Dor,
que acontece semanalmente no Hospital, o evento
trouxe diversos profissionais para discutir a temática
do Simpósio com cerca de 200 participantes.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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Pesquisa e prevenção

DO CÂNCER

ALÉM DAS PESQUISAS, OS PESQUISADORES LEVAM INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER

Trabalhar com pesquisa, diagnóstico
precoce e prevenção do câncer são importantes
maneiras de agir no combate à doença, já que
podem atuar na melhoria do tratamento, em
novas formas de diagnóstico e em descobertas de
hábitos e comportamentos que aumentam o risco
de desenvolvimento da doença. Por isso, há cinco
anos, o Grupo Luta Pela Vida criou o Núcleo de
Prevenção e Pesquisa de Câncer (NUPPEC), com
o objetivo de atuar na área de pesquisa sobre o
câncer, diagnóstico precoce, além de realizar junto
à comunidade ações de prevenção contra a doença.

PESQUISAS EM ANDAMENTO
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;
2) Sobrevida global nas pacientes com câncer
de mama metastático conforme o sítio inicial,
intervalo de tempo para nova progressão e a
imunohistoquímica;
3) Relação da obesidade com a sobrevida
global e sobrevida livre de progressão em
pacientes com câncer de mama;

O NUPPEC conta hoje com seis pesquisadores
de áreas multidisciplinares (enfermagem, nutrição,
farmácia, psicologia, biomedicina). O Núcleo
trabalha com cinco pesquisas, que têm foco em
investigação sobre o câncer de mama e pulmão. Em
2017, os pesquisadores do NUPPEC apresentaram
cinco trabalhos no XX Congresso Brasileiro de
Oncologia Clínica, realizado no Rio de Janeiro.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

4) Avaliação da importância da margem
cirúrgica no câncer de mama quanto à recidiva
local e na sobrevida global;
5) Investigação do perfil dos promotores
relacionados ao câncer de mama como possíveis
biomarcadores durante o estadiamento inicial.
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> AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO
O NUPPEC atua com o Ambulatório de
Prevenção e Diagnóstico Precoce, que trabalha a
partir do acompanhamento de parentes de 1º e 2º
graus de pacientes com câncer de mama e pulmão
que possuem alto risco de desenvolver os tumores.

fizeram cirurgia coletam uma amostra de sangue,
assim como todos os familiares, possibilitando a
pesquisa de biomarcadores para esses tumores.

RESULTADOS EM 2017

O processo do Ambulatório começa já na
entrada do paciente no Hospital. Os pacientes
que se enquadram nos critérios da pesquisa
são convidados para os estudos e respondem
a um questionário sobre os fatores de riscos
relacionados ao tumor que apresentam (mama ou
pulmão). Eles então indicam seus familiares de 1º e
2º graus para comporem a pesquisa e responderem
o questionário. Por meio das respostas e avaliação
dos fatores de risco, os familiares são classificados
quanto ao risco para desenvolverem câncer de
mama ou pulmão.

Câncer de mama
-114 pacientes com câncer de mama
inseridas na pesquisa;
-198 familiares participaram do estudo;
-88 familiares classificados como alto risco
e foram encaminhadas ao ambulatório;
- 1 familiar diagnosticada com a doença.

Câncer de pulmão
-47 pacientes com câncer de pulmão

Os familiares com alto risco são convidados
a participar do Ambulatório de Prevenção e realizam
exames preventivos (tomografia de tórax, para
câncer de pulmão e mamografia, e ultrassonografia
das mamas) e recebem orientações sobre hábitos
de vida saudáveis. Os pacientes que ainda não

inseridos na pesquisa;

-114 familiares entraram no estudo;
-16 classificados como alto risco e foram
encaminhados ao ambulatório.

>ORIENTAÇÕES PARA A SOCIEDADE
dúvidas sobre sinais, sintomas e o desenvolvimento
da doença e o conhecimento sobre esses aspectos
pode fazer a diferença no diagnóstico precoce.
Por isso, o NUPPEC também realiza palestras
preventivas sobre os principais tipos de tumores,
em empresas e instituições de Uberlândia e região.
Em 2017 foram realizadas 35 palestras,
alcançando um público direto de 2.605 pessoas e
público indireto de quase 8.000 pessoas. Muitas
delas concentram-se durante o Outubro Rosa e
Novembro Azul, mas ações para falar sobre o câncer
de pele, de colo do útero e pulmão, tipos de tumores
de bastante incidência, também têm aumentado.

NUPPEC EM UMA DAS PALESTRAS PREVENTIVAS

Além da pesquisa, outro fator importante
na busca da prevenção do câncer é a informação.
Quanto mais a sociedade se conscientizar da
importância de ter uma vida equilibrada, com a
prática de exercícios e visitas periódicas ao médico,
melhores serão os resultados na luta contra o
câncer. Muitas vezes a população ainda possui
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

Os pesquisadores e voluntários do NUPPEC
também têm participado de feiras e eventos em
que são feitos atendimentos diretos ao público,
esclarecendo dúvidas e levando informação na luta
contra o câncer.
17
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Andamento das obras da

UNIDADE 2
Desde a sua criação, há 22 anos, o grande
objetivo do Grupo Luta Pela Vida sempre foi
trabalhar para oferecer o melhor tratamento
aos seus pacientes com câncer e, para alcançar
esse propósito, é preciso sempre pensar em
novas tecnologias, expansão e inovação. Por isso,
constantemente a ONG investe em novas obras de
ampliação do Hospital e a mais grandiosa delas tem
sido com a construção da Unidade 2.

Como toda a construção da Unidade 2 é feita
por meio das doações da sociedade, ela está sendo
feita por etapas e a primeira delas corresponde
à construção do Centro de Cuidados Paliativos
Oncológicos. O local será um diferencial na região,
já que foi desenvolvido especialmente para receber
os pacientes que já não tem chances clínicas de
cura do câncer, mas que merecem e precisam de
cuidados específicos nessa etapa da doença.

O projeto terá um complexo de cinco
edificações, disposto em um espaço de 9.543m²,
que vão abrigar serviços complementares ao
tratamento clínico já oferecidos no atual
prédio do Hospital: o Centro de Cuidados
Paliativos Oncológicos; o Centro de
Pesquisa e Diagnóstico; a sede
administrativa do Grupo Luta
Pela Vida; um espaço especial
para o trabalho dos
voluntários e um prédio
reservado
para
receber projetos
futuros
do
Grupo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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obra não apresentasse atrasos. Ao longo de 2017
foram investidos R$ 5.150.939,31, aplicados
em diferentes frentes da obra, como compra
de materiais, despesas com serviços, infra e
superestrutura e folha de pagamento. A conclusão
da obra será feita até o segundo semestre de 2018.

Cada detalhe do Centro de Cuidados
Paliativos Oncológicos foi pensado para trazer
humanização e bem-estar dos pacientes e seus
familiares. Com um novo conceito de hospedaria,
o local ganha aspectos mais humanizados e menos
hospitalares, presentes tanto na decoração quanto
na projeção dos espaços.
Em 2.500m² de área construída, o Centro
está estruturado em três pavimentos, que contará
com 42 leitos. Haverá ainda espaços para atividades
manuais e socialização, como sala de TV, sala de
artesanato, varandas, espaços de apoio como posto
de enfermagem, além de sala de Apoio Psicológico,
sala de Voluntários, entre outras.
As obras começaram em 2016 e ao
longo do ano de 2017 a construção do Centro
de Cuidados Paliativos ganhou ainda mais força
e avançou, fazendo com que o cronograma da

VISÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS

NÚMEROS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 2

w

47.550
26.876

43

Tijolos, sendo
doados pela sociedade

Colaboradores

950 m³
Concreto usinado

40 m³

62.250 kg

Areia doada

Aço para concreto armado

71

1.680 m³

sacos de
cimento
doados

Brita doada

R$ 5.150.939,31
investidos na obra em 2017. O valor
100% vindo de doações.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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Ampliações na luta

CONTRA O CÂNCER

Falar em melhorias do tratamento do câncer
é também falar de ampliações e aquisições de novas
tecnologias e equipamentos e essas sempre foram
importantes preocupações do Grupo Luta Pela
Vida. Ao longo dos anos, a ONG realizou diversas
ampliações em infraestrutura e equipamentos e em
2017 outras duas grandes obras foram iniciadas no
Hospital: a construção do Centro Cirúrgico próprio
e do Centro de Transplante de Medula Óssea.

As construções vão ocupar o 3º e 4º andares
do prédio do Hospital do Câncer, um sonho antigo
de ampliação do Grupo Luta Pela Vida. As novas
obras serão um grande diferencial no Hospital do
Câncer, pois vão trazer mais eficiência, rapidez
e qualidade no atendimento oferecido, fazendo
com que pacientes e acompanhantes recebam um
tratamento ainda mais completo, equiparado a
grandes centros oncológicos do país.

> CENTRO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO
Com o Centro Cirúrgico, o objetivo é agilizar
e potencializar o tratamento, já que com o espaço
próprio, a demanda por cirurgias oncológicas será
equacionada mais rapidamente. Muitas vezes
as cirurgias podem ser o primeiro, principal ou
complementar procedimento de tratamento do
câncer, o que pode ser decisivo em alguns tipos de
casos. O Centro Cirúrgico ocupará todo o quarto
andar do Hospital, em área de 2.087,42 m²,
com cinco salas cirúrgicas, 39 leitos, seis leitos
de Hospital Dia e sete leitos de recuperação pós
anestésica RPA, além de equipamentos de última
geração para tratamento minimamente invasivo.

AS OBRAS DO CENTRO CIRÚRGICO ACONTECEM NO 4º ANDAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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>CENTRO TRANSPLANTE
DE MEDULA ÓSSEA
O Centro de Transplante de Medula Óssea
também trará enormes ganhos para qualidade de
vida e de tratamento dos pacientes do Hospital
do Câncer. Com o novo espaço, aqueles que
necessitarem do transplante de medula óssea
não vão mais precisar serem deslocados para
outros centros oncológicos do país para fazer
o procedimento, trazendo mais praticidade e
comodidade para os pacientes e acompanhantes.

CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA FICARÁ O 3º ANDAR DO
HOSPITAL

O espaço ocupará o terceiro andar do atual
prédio do Hospital do Câncer em uma área de
200,10 m². Serão quatro quartos com antecâmaras
para os procedimentos, além de área técnica e
posto de enfermagem. O Centro de Transplante
de Medula Óssea terá capacidade de realizar cerca
de 100 transplantes por ano.
As obras de construção do Centro Cirúrgico
e Centro de Transplante de Medula Óssea foram
iniciadas em março de 2017 e devem ser concluídas
no final de 2018.

CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA TERÁ 200, 10 m²

> Emenda Parlamentar do deputado Weliton Prado e
doações da sociedade propiciam início das obras
Desde o projeto inicial do Hospital do
Câncer em Uberlândia, já era um sonho do Grupo
Luta Pela Vida construir o Centro de Transplante
de Medula Óssea e o Centro Cirúrgico próprio a fim
de oferecer, em um só lugar, espaço os diferentes
serviços no tratamento do câncer. Entretanto,
muitas vezes faltavam recursos para concretizar
esse sonho.
A possibilidade de concretização dessas
melhorias se tornou possível com a destinação da
emenda parlamentar do Deputado Federal Weliton
Prado e das doações da sociedade. O deputado
destinou 100% de sua emenda parlamentar de
2016 para o Hospital do Câncer. O valor de R$ 15,3
milhões repassados com a emenda de Welinton
Prado ajudou a tornar realidade o sonho de fazer as
ampliações.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

DEP. WELITON PRADO RECEBEU HOMENAGEM POR SUA
COLABORAÇÃO NO LANÇAMENTO DAS NOVAS OBRAS
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Humanização na luta

CONTRA O CÂNCER
No tratamento oferecido no Hospital do
Câncer em Uberlândia, além dos procedimentos
de quimio e radioterapia, os pacientes contam
com outro ‘remédio’ na luta contra o câncer: a
humanização. Ela vem em forma de 500 voluntários
que espalham carinho e afeto pelos corredores do
Hospital, sempre com seus tradicionais jalecos
azuis e um acolhedor sorriso no rosto.

O voluntariado do Grupo Luta Pela Vida
existe desde o início do Hospital do Câncer, já
que uma das filosofias da ONG é humanizar o
tratamento oncológico. O trabalho voluntário no
Grupo possui uma organização específica, na qual
os membros são divididos em 25 equipes que atuam
nas mais diferentes instâncias dentro do Hospital
para auxiliar os pacientes durante o tratamento.

Voluntários reunidos durante o Encontro de Voluntários 2017

Os voluntários estão com os pacientes
e acompanhantes desde o início do tratamento.
Com a equipe de Acolhimento, o paciente conhece
melhor todo o processo do tratamento. Podem
ter a companhia deles durante as sessões de
quimioterapia, com a equipe de Acompanhamento.
O cafezinho quente e as quitandas são por conta
da equipe do lanche e se a tristeza aparecer, a
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

equipe do Entretenimento sempre vai ter uma
música ou brincadeira para alegrar o dia. Além das
equipes citadas, muitas outras também fazem a
diferença no dia a dia do tratamento. Além disso,
os voluntários também estão envolvidos nas ações
culturais, educacionais e de apoio psicossocial
oferecidos a pacientes e acompanhantes, buscando
proporcionar um auxílio global durante tratamento.
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EQUIPES DE VOLUNTÁRIOS GRUPO LUTA PELA VIDA
> ACOLHIMENTO: acolhe os pacientes no 1º dia de
tratamento com informações e orientações.

reuniões e informações do Núcleo de Voluntários.
> CONSELHEIROS: colabora com a coordenação geral nas resoluções e orientações.

> ACOMPANHAMENTO: acompanha pacientes que
não contam com acompanhantes no tratamento.

> CUIDADOS PALIATIVOS: faz visitas domiciliares
aos pacientes e familiares para dar apoio e conforto.

> AME (Amizade, Motivação e Embelezamento):
promove atividades ligadas à estética e bem-estar.

> DECORAÇÃO E EVENTOS: realiza a ornamentação
e promoção de eventos dentro e fora do Hospital.

> APOIO DE CIDADES VIZINHAS: auxilia os grupos
de voluntários em cidades da região.

> ENTRETENIMENTO: realiza atividades como
bingo, contação de histórias, músicas, etc.

> APOIO PEDAGÓGICO: estimula a arte e a cultura
para os pacientes infantojuvenis.

> LANCHE: fornece lanche para pacientes e
acompanhantes.

> APOIO ADMINISTRATIVO: apoia as atividades
administrativas no setor de doações.

> LOJA: comercializa
comunidade.

> APOIO RELIGIOSO: realiza atividades de conforto
espiritual ecumênico para pacientes e familiares.

os

itens

doados

pela

>PROVEDORIA: arrecada doações da comunidade
para suprir as necessidades dos pacientes.

> ARTESANATO: confecciona trabalhos manuais e
promove a interação entre pacientes e voluntários.

> RECEPÇÃO: ajuda no controle de entrada e saída
de pessoas no Hospital.

> BAZAR: realiza a triagem e manutenção de todas
as doações recebidas, que são vendidas em bazares.

> SELEÇÃO E TREINAMENTO: atua no treinamento
e capacitação do voluntário.

> COMUNICAÇÃO INTERNA: divulga os eventos,

> Núcleo de Voluntários recebe Moção de Aplausos da
Câmara Municipal de Uberlândia
Em
2017,
a
Câmara Municipal de
Uberlândia
prestou
homenagem ao Grupo
Luta Pela Vida e ao seu
Núcleo de Voluntários,
a fim de reconhecer as
ações realizadas em
prol dos pacientes do
Hospital do Câncer em
Uberlândia. A solenidade
aconteceu no plenário
Homero Santos e foi uma iniciativa dos vereadores Alexandre Nogueira, Ismar Prado e Roger Dantas.
O Núcleo de Voluntários do Grupo Luta Pela Vida recebeu a honraria de Moção de Aplausos da
Câmara, como forma de valorizar as atividades de humanização que os 500 voluntários realizam diariamente
em prol dos pacientes em atendimento no Hospital. Cada um dos 27 coordenadores das equipes de
voluntários recebeu a honraria durante a cerimônia.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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Ações do Grupo

LUTA PELA VIDA
O Grupo Luta Pela Vida busca, por meio das
doações da sociedade e das empresas, atender de
forma global o paciente com câncer, auxiliando no
tratamento clínico e também oferecendo qualidade
de vida e bem-estar para os pacientes e seus
familiares no enfrentamento da doença.

à construção, ampliação e manutenção do Hospital,
buscando sempre aprimorar a infraestrutura de
atendimento.
Além do auxílio ao tratamento clínico, o
Grupo atua fortemente no amparo humanitário aos
pacientes e acompanhantes, realizando projetos
desenvolvidos dentro do Hospital do Câncer e
também na assistência social. Conheça um pouco
das ações do Grupo:

O Grupo atua em diferentes frentes para
propiciar o melhor atendimento do paciente, como a
realização de investimentos financeiros destinados

> Apoio Social
Eles recebem diversos tipos de doações,
muitas delas repassadas mensalmente, que
têm como objetivo auxiliar o paciente e seus
acompanhantes durante o tratamento da doença.
As necessidades de cada paciente são avaliadas por
meio da triagem realizada pela equipe de Serviço
Social do Hospital do Câncer.
Entre as doações, os pacientes recebem
cestas básicas, fraldas, leite, suplementos
alimentares, medicamentos, água de coco, entre
outros. Também são feitos empréstimos durante
o tratamento de andadores, bengalas, cadeiras
de banho e de rodas, cama hospitalar e muletas.
A obtenção desses produtos é feita por meio das
doações e contribuições vindas da sociedade.

O Grupo Luta Pela Vida realiza, desde sua
fundação, um trabalho de auxílio social direcionado
aos seus pacientes mais carentes.

APOIO SOCIAL 2017

10.087 litros de leite doados

5.723

pacientes beneficiados

5.639

suplementos alimentares
e hipercalóricos doados

419
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

2.547 pacotes de fraldas doados

cestas básicas doadas
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> Apoio Cidades Vizinhas
Além de Uberlândia, o Hospital do Câncer
também atende pacientes vindos de mais de
80 cidades da região. Com o intuito de apoiar e
acompanhar esses pacientes é que existe a equipe
de voluntários de Apoio às Cidades Vizinhas. A
equipe orienta e ajuda que sejam criados grupos
de voluntários nas cidades da região que possuem
um número significativo de pacientes oncológicos
em tratamento no Hospital do Câncer. Além do
trabalho social, as voluntárias oferecem auxílio
para ajudar a manter e desenvolver o novo grupo
formado na cidade.

APOIO CIDADES VIZINHAS 2017

273

voluntários nos
grupos da região

de voluntários
10 equipes
assistidas na região
2 grupos iniciados em 2017

5

voluntárias do Grupo
Luta Pela Vida atuam
na equipe

> Assessoria Jurídica
Os pacientes com câncer possuem benefícios
e direitos garantidos por lei, mas que muitas vezes
não são conhecidos por quem luta contra a doença.
Para garantir que esses direitos sejam cumpridos, o
Grupo Luta Pela Vida oferece o Serviço de Assessoria
Jurídica gratuita para pacientes e acompanhantes.
As orientações são feitas semanalmente, de forma
voluntária, pelo escritório Carvalho, Vitorino e
Brasão Advogados. Eles auxiliam os pacientes
com dúvidas sobre questões como saque do FGTS
e aposentadoria, além de ajudar em ações para
recebimento de medicamentos.

ASSESSORIA JURÍDICA 2017

70

atendimentos
realizados

99
6

intervenções judiciais
ações judiciais ajuizadas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017
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R$ 897.149,40

valor de medicamentos
pleiteados em novas ações
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> Banco de Perucas
O Grupo Luta Pela Vida conta com um Banco
de Perucas que é coordenado pelas voluntárias da
equipe A.M.E (Amizade, Motivação e Embelezamento).
As perucas, feitas a partir de doações de cabelo do
Brasil e do mundo, são fornecidas gratuitamente a
fim de auxiliar na autoestima das pacientes. Todo
o trabalho de confecção, limpeza, armazenamento
e distribuição das perucas é feito pelas voluntárias.
Além das perucas, a equipe do AME ainda oferece
outros serviços de embelezamento e bem-estar no
salão de beleza do Hospital.

BANCO DE PERUCAS 2017

67 perucas
produzidas
71

perucas
emprestadas

em
142 perucas
estoque

12 perucas
doadas
de lenços,
328 doações
toucas e turbantes

doados (aptos
58kg cabelos
para produção de perucas)

> Bazar, Loja e Artesanato
doadas pela sociedade também itens promocionais
do Hospital do Câncer. As voluntárias do Artesanato
também comercializam as peças confeccionadas por
elas no Hospital e em feiras especiais promovidas
durante o ano.
O grupo Puro Doar também promove
mensalmente bazares com peças fino brechó, que
tem 100% da renda revertida para o Hospital.

RESULTADOS 2017

Para ajudar a manter o Hospital, há algumas
equipes de voluntários que fazem um trabalho
focado para arrecadar recursos para instituição.
Essas atividades são organizadas a partir das
doações de roupas e produtos.

R$ 317.718,94

em vendas na Loja do Hospital

R$ 260.956,82

Bazar do Grupo Luta Pela Vida

O Grupo conta com uma equipe de Bazar,
que realiza edições mensais do evento. Além disso,
há ainda os voluntários que cuidam da loja que
fica no saguão do Hospital e que revende peças
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

R$ 108.337,69
Bazar Puro Doar
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> Brinquedoteca e Apoio Pedagógico
O Grupo Luta Pela Vida se preocupa com
o desenvolvimento pedagógico e cultural de seus
pacientes infantojuvenis, por isso mantém o Apoio
Pedagógico, Artístico e Cultural e a Brinquedoteca
“Brincar é Viver” como projetos voltados para atingir
esse objetivo. A Brinquedoteca funciona como uma sala
de espera especial para os pacientes infantojuvenis,
lugar lúdico, com espaço para atividades, jogos e
interação dos pequenos pacientes e acompanhantes.
No espaço da Brinquedoteca “Brincar é Viver”
são realizadas as atividades do Apoio Pedagógico, como oficinas de pintura e fotografia para estimular as
aptidões artísticas dos pacientes, o que traz benefícios para o tratamento. Em 2017, o trabalho nas oficinas
resultou no projeto Alegrarte, com livro e uma exposição de arte com as pinturas e fotografias feitas pelas
crianças e acompanhantes sobre o Rio Uberabinha. Além do trabalho cultural, há também as atividades
do Apoio Pedagógico, que realiza o acompanhamento no Hospital e na casa das crianças que estão em
tratamento e não podem frequentar a escola, para que mantenham seu desenvolvimento escolar.

BRINQUEDOTECA E APOIO PEDAGÓGICO 2017

1839 na Brinquedoteca

197

atendimentos no
Ateliê de leitura

182

atendimentos na
Oficina de Artes
Plásticas

182

171

atendimentos na
Oficina de Fotografia

786

atendimento no
Carrinho de Atividades

atendimentos

visitas do atendimento
pedagógico domiciliar

> Lanche
Durante o tratamento do câncer, pacientes
e acompanhantes precisam passar longos períodos
no Hospital para fazer os procedimentos contra a
doença. Para que eles possam passar esse tempo de
forma mais confortável, o Grupo conta com 10 equipes
de lanche, que se revezam de segunda a sexta, nos
períodos da manhã e tarde, para preparar os lanches
e oferecê-los de forma gratuita aos pacientes e
acompanhantes.

LANCHE 2017

10

equipes de voluntários
do lanche

99
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preparados,
3250 lanches
em média, por mês
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>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.

PRÓTESES MAMÁRIAS 2017

187

próteses doadas

16

próteses doadas, em
média, por mês
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responsáveis
2 voluntárias
pela produção das próteses
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Ações de

COMUNICAÇÃO
Desenvolver conteúdos de comunicação
sobre o atendimento e estrutura do Hospital do
Câncer e o trabalho feito pelo Grupo Luta Pela Vida
é essencial para que a sociedade e as empresas
possam conhecer como as doações são aplicadas e
fazem a diferença na luta contra o câncer.

Por isso, a cada ano o Grupo busca melhorar
e ampliar seus canais de comunicação, que além de
ajudarem na prestação de contas, também são o
caminho para que mais pessoas possam conhecer
e colaborar com a causa.

> Campanha ‘Hospital está chamando’
Em julho de 2017, o Grupo Luta Pela Vida lançou
a campanha “O Hospital está Chamando”, desenvolvida
de forma voluntária pela agência Loop Propaganda. A
campanha foi criada para comunicar à sociedade sobre as
obras de ampliação do Hospital: o Centro Cirúrgico, Centro
de Transplante de Medula Óssea, a continuidade das obras
da Unidade 2 e a aquisição do terceiro equipamento de
radioterapia. A campanha contou com a participação de
pacientes infantojuvenis em tratamento no Hospital do
Câncer, com peças para os meios impressos e digitais. Os
pacientes foram estrelas da campanha, em outdoors, folders
e também em spots de rádio e vídeos, mostrando que o
chamado da luta contra o câncer precisa ser atendido por
todos.
Além das peças tradicionais, a campanha contou ainda com uma ação itinerante, denominada de
“Fone Pela Vida”. A ação levou para locais de grande circulação em Uberlândia um telefone. Aqueles que se
aventuravam em atender a ligação tinham uma grande surpresa: mensagens motivacionais dos pacientes
infantis. Próximo ao telefone, voluntários ficavam em um estande do Hospital, para passar informações
sobre a instituição e importância das doações.

NÚMEROS DA COMUNICAÇÃO
19.636 FÃS

2.483 SEGUIDORES

5.327 SEGUIDORES

2.300 SEGUIDORES

474 INSCRITOS

105 SEGUIDORES

830 INSERÇÕES NA IMPRENSA (TV, RÁDIO, IMPRESSO E DIGITAL)
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Parceiros

PELA VIDA
Para manter e ampliar o Hospital do Câncer em Uberlândia, além de contar com as doações da
população, muitas empresas e instituições também apoiam a luta contra o câncer. Seja pelo programa de
responsabilidade empresarial, o “Empresa Amiga da Cura”, ou por iniciativas específicas, cada vez mais o
Grupo ganha novos parceiros que realizam ações para ajudar na arrecadação financeira e de produtos que
auxiliam no trabalho feito em prol dos pacientes em tratamento. Conheça alguns deles:

DESTAQUES
Desde 2016 a empresa APLUB Capitalização, responsável pelo produto
Triângulo da Sorte, realiza parceria com o Grupo Luta Pela Vida a fim de
ajudar o Hospital do Câncer.
Com os sorteios semanais do título de capitalização, a APLUB
sempre abre espaço para que membros da diretoria do Grupo Luta Pela
Vida estejam presentes no programa de TV, em que é feito o sorteio do
Triângulo da Sorte, tanto para apresentarem o trabalho do Grupo, quanto
para receberam as doações semanais feitas pela empresa. Mensalmente são repassados R$ 100.000,00,
que em 2017 alcançou um montante total de R$ 1.200.000,00 doados pela empresa.
Os recursos revertidos pela APLUB são direcionados para a construção da Unidade 2 do Hospital do
Câncer, que está sendo realizada 100% com doações da empresa e de toda a sociedade.
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Desde o início dos trabalhos do Grupo Luta
Pela Vida o Grupo Algar colabora com a causa.
Atualmente a empresa é Investidora Solidária
da Empresa Amiga da Cura, contribuindo
todos os meses com o Hospital por meio da
prestação de serviços. Além disso, o Grupo
Algar também promove, há mais de 10 anos,
junto aos seus funcionários o projeto Salário
Solidário, no qual os colaboradores doam o
valor de um ou meio dia de trabalho para o
Hospital do Câncer.

A empresa participa do Programa Empresa
Amiga da Cura, na categoria Investidor
Solidário, por meio da doação de cestas
básicas que são doadas mensalmente para os
pacientes mais carentes. Além disso, o Arroz
Vasconcelos realizou outra ação solidária em
2017, doando uma tonelada de alimentos. A
ação foi resultado do concurso promocional
feito na página no Facebook da empresa, em
que o público escolhia uma entidade para
receber a doação.

A empresa é Investidora
Solidária do programa
Empresa Amiga da
Cura e contribui
mensalmente com o
Hospital do Câncer em
Uberlândia por meio de
prestação de serviços.

A rede de Supermercados
Bretas é apoiadora do
Hospital do Câncer no
Programa Empresa Amiga
da Cura como Investidor
Solidário. A empresa
contribui mensalmente
com o Hospital do
Câncer com doações de
produtos.

O Guaraná Mineiro
colabora com o Hospital
do Câncer há 15 anos e
atualmente é Investidor
Solidário no Programa
Empresa Amiga da Cura.
A empresa é responsável
pela manutenção da
Brinquedoteca Brincar é
Viver.

O
Puro
Doar
é
formado por um grupo
de
voluntárias
de
Uberlândia que realiza
mensalmente bazares
e finos brechós que
destinam 100% da
renda alcançada com
as vendas para ajudar o
Hospital do Câncer.

A UNIPAC é parceira do
Hospital sendo Investidora
Solidária do Programa
Empresa Amiga da Cura e
contribui todos os meses
com doações financeiras
que propiciam que vários
projetos da instituição
possam ser mantidos.

A empresa faz parte do
programa Empresa Amiga
da Cura e ainda promoveu
outra iniciativa solidária.
Com a ação “Uma noite
nobre no Palácio”, a
empresa direcionou 100%
do lucro de uma noite
de funcionamento do
estabelecimento para o
Hospital.
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O Grupo Décio lançou em 2017 a ação “Doe de
Coração”, para ajudar o Hospital, por meio da
colocação de 40 cofrinhos em seus postos de
gasolina, restaurantes, lojas de conveniência
e farmácias de Uberlândia, Centralina,
Capinópolis, Campina Verde, Ituiutaba, Araporã
e Santa Vitória. O Grupo Décio já colabora com
o Hospital por meio do Programa Empresa
Amiga da Cura, mas quis contribuir ainda mais
e incentivar seus clientes a transformarem seus
trocos em solidariedade.

Em comemoração
aos 70 anos do
SESI, a instituição
realizou o evento
‘Circuito SESI de
Corrida de Rua’,
que aconteceu em
11 cidades de Minas
Gerais. Na cidade
de Uberlândia o
valor obtido com
as inscrições do
Circuito SESI foi
revertido para o
Hospital do Câncer.

Em 2017, a empresa Metal Nobre encontrou
nas campanhas mundiais de prevenção do
Outubro Rosa e Novembro Azul uma nova
forma de colaborar com o Hospital do Câncer
em Uberlândia. Durante os respectivos
meses, a empresa doou 1% de suas vendas
realizadas nesse período para o Hospital.
Além da doação, a empresa também distribuiu
para os clientes e colaboradores os materiais
informativos do Hospital sobre a prevenção do
câncer de mama e próstata.

A rede de
supermercados
Bahamas encontrou
uma forma de
equacionar um
problema típico do
comércio, que é o
troco, e ainda ajudar o
Hospital. O projeto do
Bahamas denominado
“Troco Solidário”
escolheu o Hospital
do Câncer como
instituição beneficiada
em Uberlândia durante
dois meses em 2017.

A Clínica IME realizou
a campanha de
prevenção ao câncer
de mama, em apoio
ao Outubro Rosa
e ainda ajudou o
Hospital. O objetivo
foi incentivar a as
mulheres a fazerem
a mamografia,
cobrando o valor
simbólico de
R$ 30,00, quantia
que foi doada para o
Hospital do Câncer.

As
empresas
D’Ville e Le Biscuit
contribuem com o
Hospital por meio do
“Troco Premiado”. A
ação é uma iniciativa
do Instituto Ronald McDonald como mais uma forma
de arrecadar recursos para projetos na luta contra o
câncer infantojuvenil. O Troco premiado é um título de
capitalização que os clientes podem adquirir no ato da
compra ou pagamento feito nas lojas participantes.
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A Agência LOOP
colabora no
desenvolvimento
e criação de
campanhas
e materiais
publicitários sobre o
Hospital do Câncer.
Em 2017 a agência
colaborou com o
Hospital na criação
e planejamento
da campanha
“O Hospital está
Chamando”.

A empresa doou em 2017 a
produção e execução do projeto de
tour virtual do prédio do Hospital
do Câncer, que fica disponível de
forma digital, para que o público
possa conhecer de perto a estrutura
da instituição de saúde.

HOSPITAL DO CÂNCER

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, 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

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.

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.

Débito em conta
Algar Telecom

Ações e Eventos
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.

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.

Patrocínios

Troco Solidário

Os empresários podem ajudar o Hospital
do Câncer por meio de patrocínios nos
eventos realizados e também nas ações
de prevenção.

Agir socialmente em prol do Hospital do
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 doações.
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Ações e eventos

SOLIDÁRIOS
A realização de ações e eventos em prol do Hospital do Câncer tem sido cada vez mais uma forma
que entidades, a população e empresas têm encontrado para contribuir com a luta contra o câncer. Conheça
algumas iniciativas realizadas em 2017:

Ação entre amigos de Vazante
A solidariedade marcou a cidade de Vazante, onde
foi realizada a ação entre amigos em prol do Hospital do
Câncer. A ação foi organizada pela moradora Daniela Patrícia
Ezequiel, que conheceu o trabalho realizado pelo Grupo Luta
Pela Vida com o início do tratamento do irmão no Hospital.
A ação envolveu não só os moradores de Vazante, mas de
outras cidades como Patrocínio, Guarda Mor e Coromandel.

Amigos do Futuro Léo Chaves
O cantor sertanejo Leo Chaves realizou a 2ª edição
do da festa “Amigos do Futuro”, evento beneficente para
comemoração de seu aniversário. O evento teve renda
revertida mais uma vez para o Instituto Hortense, instituição
criada por Leo Chaves, e também para o Hospital do Câncer
em Uberlândia. O músico doou ainda a renda da venda dos
exemplares de seu livro “No Colo dos Anjos” vendidos na
noite do evento para ajudar o Hospital.

Aniversários Solidários
A sociedade pode ajudar o Hospital por meio do
Aniversário Solidário, em que o aniversariante sugere aos
seus convidados que revertam seus presentes em doações
financeiras e/ou em produtos para o Hospital. Em 2017 foi
realizado o aniversário de 20 anos da rede de farmácias
Droga Doctor de Araguari; o aniversário de Adão dos Santos;
a festa de 70 anos de Antônio Ribeiro; o aniversário Edyvan
Fernando; a celebração de 80 anos de José de Oliveira; as
bodas de prata de Adriana e Sílvio e a celebração de 90 anos
de Jesus Teixeira.
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Bilheteria solidária
Rural Leilões

Campanha loja
Colcci

A empresa Rural Leilões encontrou uma
maneira diferente de mostrar sua responsabilidade
social na luta contra o câncer durante a realização de
seus leilões pecuários. A empresa convidou o Grupo
Luta Pela Vida para promover a Bilheteria Solidária,
em que a renda dos ingressos é totalmente revertida
para o Hospital.

A loja Colcci realiza, há 3 anos, a ação “Seu
Jeans usado vale R$ 100,00”, em que visa engajar seus
clientes a doarem uma calça jeans usada em troca de
R$ 100,00 de desconto na compra de um novo jeans.
As calças arrecadadas com a campanha são colocadas
à venda nos bazares e feiras do Grupo realizadas em
prol do Hospital.

Camaru 2017
O Hospital do Câncer mais uma vez marcou
presença no Camaru (54ª Exposição Agropecuária de
Uberlândia) com um estande especial. O espaço teve como
tema a campanha “O Hospital está chamando”, além de
trazer arte urbana para festa, com grafites dos artistas
Dequete e Patrick Melgaço, para falar sobre a importância
da união de todos na luta contra o câncer. Além disso, o
público ainda conferiu a exposição fotográfica de 20 anos
do Grupo Luta Pela Vida e recebeu dicas de prevenção
contra o câncer.

Doação água de coco Colégio Nacional
Os alunos do Colégio Nacional deram uma
aula da solidariedade e trabalho em equipe na luta
contra o câncer. Os estudantes fizeram a doação
de 5.700 caixas de água de coco para o Hospital do
Câncer em Uberlândia. A doação foi resultado de um
desafio proposto pelo colégio aos alunos dentro
da ação interna SIMUNA (Simulação de Relações
Internacionais).
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Doação Opala 79

Campanha ESAMC

O Hospital do Câncer recebeu em 2017
uma doação diferente e muito especial: um veículo
Opala ano 79. O automóvel foi doado pelo senhor
Edmilson Silva dos Santos. O Opala é uma relíquia do
colecionador, que está avaliado em cerca de R$ 40 mil.

A faculdade ESAMC fomentou a solidariedade
junto aos seus alunos com a ação “ESAMC SOLIDÁRIA”.
A campanha arrecadou mais de 18 mil peças de roupas
para serem vendidas no bazar do Hospital e arrecadar
fundos para a instituição de saúde.

Doação Cooproleite

Festa de São Cristóvão

Pelo 2º ano, os cooperados da Cooproleite
(Cooperativa de Produtores de Leite da Bacia do Rio
Paranaíba) de Coromandel doaram parte de suas
produções de leite da sexta-feira da paixão para
serem vendidas e contribuir com o Hospital. Além dos
cooperados, a ação contou com o apoio de Elismar
Diniz, Íris Dell Isola, Amaguiar Fonseca, Antônia Aguiar
e Alexandre Aguiar.

A tradicional festa realizada em louvor a São
Cristóvão também contribuiu mais um ano na luta
contra o 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.

Femec 2017
Pelo 2º ano, o Grupo Luta Pela Vida levou o
estande do Hospital para a FEMEC (Feira do Agronegócio
do Estado de Minas Gerais). Para a Feira, foi criada a ação
#PõeFiltro, com foco na prevenção contra o câncer de
pele. Promotores passaram por vários locais da FEMEC
distribuindo folders informativos e protetores solares.
Além disso, a equipe do NUPPEC (Núcleo de Prevenção
e Pesquisa de Câncer) realizou palestras de orientação
sobre o câncer de pele.
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3º Leilão Pela Vida

Leilão Indianópolis

Mais uma vez a colaboração e solidariedade
da população de Cascalho Rico resultou na 3ª edição
do “Leilão Pela Vida”. O evento é uma iniciativa do
paciente do Hospital, Ailto Vieira Borges, que viu no
leilão uma forma solidária de ajudar o Hospital em que
realizou seu tratamento.

A população de Indianópolis se uniu e
transformou a vontade de ajudar o Hospital em mais
uma edição do leilão beneficente. A ação contou com a
colaboração dos cidadãos da cidade, que trabalharam
muito para produzir o leilão de bovinos, suínos e
produtos em geral para arrecadar fundos na luta
contra o câncer.

Leilão Monte Carmelo

Leilão Povoado dos Garcias

Mais uma vez a sociedade de Monte Carmelo
se uniu para realizar o 4º Leilão Beneficente da cidade
com renda revertida para o Hospital do Câncer.
A população abraçou a causa e além de ajudar na
arrecadação de itens para serem leiloados, compareceu
em peso no evento, que também contou com almoço
solidário.

O povoado dos Garcias, distrito de Monte
Alegre de Minas, mostrou toda sua solidariedade
com a realização do Leilão beneficente que destinou
50% da renda do evento para o Hospital do Câncer. A
comunidade se reuniu para dar a sua contribuição na
luta contra o câncer.

Livro Receitas e Lembranças
A enfermeira aposentada Maria Izabel Taliberti
encontrou em sua paixão pela culinária uma forma de
também ajudar o Hospital do Câncer. Ela criou o livro
“Receitas e Lembranças”, que reúne as principais receitas
pessoais e de família. Com a venda dos exemplares a
escritora doou o valor arrecadado para o Hospital do
Câncer.
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Leilão Romaria
A solidariedade tomou conta mais uma vez de
Romaria. Junto com toda a cidade, a Associação Romariense
na Luta contra o Câncer, realizou vários eventos 2017 para
arrecadar recursos para o Hospital, como: show dançante;
Cavalgada com som automotivo e Pedal Solidário. Para
fechar a programação solidária, foi realizado o 4º Leilão
“Arca de Noé”, que reuniu toda a região com o intuito de
ajudar o Hospital do Câncer.

Pedalada Rosa
Band Triângulo

Vaquinha Virtual MSD
Saúde Animal

Para ajudar na luta contra o câncer de mama
e ainda ajudar o Hospital do Câncer, a Band Triângulo
promoveu a 1ª Pedalada Rosa. O passeio ciclístico
arrecadou doações de leite para a instituição de saúde
e percorreu 7 km pela avenida Rondon Pacheco.

A MSD Saúde Animal teve uma ideia diferente
para arrecadar recursos para o Hospital. Durante
o evento da empresa chamado “Intertemporada”,
realizado em Uberlândia, a ação foi propor aos
colaboradores que fizessem doações em uma Vaquinha
Virtual durante o evento para ajudar o Hospital.

1ª Conferência Vida com esperança
Igreja Sara Nossa Terra

Cofrinho Solidário

A Igreja Sara Nossa Terra promoveu em 2017
a 1ª Conferência Vida com Esperança do Triângulo
Mineiro e destinou 1kg de alimento da entrada do
evento para o Hospital do Câncer. A ação arrecadou
1392 quilos de alimentos para a instituição de saúde.

Em 2017 o Grupo Luta Pela Vida lançou mais
uma forma de captação de recursos para o Hospital:
o Cofrinho Solidário. Com o objetivo de ser uma
forma prática e simples de ajudar, os cofrinhos foram
colocados em estabelecimentos de Uberlândia e
região, para que todos possam contribuir.
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Dia de Doar 2017
O Grupo Luta Pela Vida realizou, pelo segundo ano,
o Dia de Doar, campanha mundial de incentivo a cultura
de doação. Mais uma vez os colaboradores e voluntários
do Grupo e do Hospital se uniram em equipes para
fazer arrecadações de produtos (itens supermercados,
como água de coco, achocolatado, leite, fraldas, Nutren)
arrecadações financeiras (Pedágio do Bem e Cofrinho
Solidário) e também doações de roupas, tudo em prol do
Hospital do Câncer.

Folia Pela Vida
O Carnaval foi espaço de prevenção em 2017,
com a “Folia Pela Vida”. A campanha distribuiu ventarolas
(espécie de leque de papel) em festas e bailes de carnaval
da cidade. A ideia foi reforçar a importância do uso da
camisinha, que além de proteger contra as doenças
sexualmente transmissíveis, ajuda a diminuir a incidência
de contaminação do HPV (Papilomavírus humano), que é
um fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos
de tumores, como o de colo do útero, pênis, garganta e
boca.

McDia Feliz 2017

Quem Doa Sangue, Doa Vida

Pelo 22º ano consecutivo, o Grupo Luta Pela
Vida participou do McDia Feliz como instituição
beneficiada. Mais uma vez a população apoiou a a luta
contra o câncer infantojuvenil e adquiriu os tíquetes
da campanha, que em 2017 teve renda revertida para a
ampliação da Quimioterapia Pediátrica. Os voluntários
do Grupo e funcionários do McDonald’s de Uberlândia
e Patos de Minas animaram a data para incentivar o
público a contribuir com a campanha.

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Luta
Pela Vida realizou a campanha para incentivar a doação
de sangue entre seus colaboradores e funcionários,
intitulada “Quem Doa Sangue, Doa Vida”. Com a
ação, 56 pessoas fizeram a doação de sangue, o que
correspondeu a cerca de 224 pessoas beneficiadas
com a iniciativa solidária dos funcionários.
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Mova-se Contra o Câncer
Entre as ações do Grupo Luta Pela Vida na prevenção
do câncer, há o incentivo à prática de esportes e uma vida
equilibrada, que são reforçados com o “Mova-se Contra
o Câncer”. O evento, realizado no Parque do Sabiá, em
Uberlândia, busca incentivar a população a experimentar
várias modalidades de exercícios e encontrar aquela
preferida para manter o corpo em movimento e a saúde em
dia.
Durante a edição de 2017, o público pode praticar
pilates, caiaque, zumba e yoga, além da já tradicional caminhada. Os participantes do evento também receberam 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.

Prosa Pela Vida
O Grupo Luta Pela Vida lançou em 2017 a ação
“Prosa Pela Vida”, evento que realiza visitas às cidades da
região para falar sobre o trabalho feito em prol do Hospital,
que recebe pacientes de mais de 80 municípios. O objetivo
é apresentar para as cidades as ações do Grupo, além de
fomentar e fortalecer grupos de voluntários nos próprios
municípios, a fim de auxiliar os pacientes em tratamento
no Hospital. O evento aconteceu nas cidades de Monte
Alegre, Iraí de Minas, Araguari, Nova Ponte, Coromandel,
Vazante e Prata.

Ações de prevenção Outubro Rosa e Novembro Azul
O Grupo também firmou uma parceria com
o SESI, fazendo intervenções nas empresas durante
as atividades de ginástica laboral, levando dicas de
prevenção, que alcançou 4 mil pessoas. Além das ações
preventivas, o Grupo também lançou duas camisetas
promocionais referente às campanhas, com o intuito de
arrecadar fundos para o Hospital.

As campanhas mundiais de prevenção ao câncer
de mama e próstata, o Outubro Rosa e o Novembro Azul,
respectivamente, ganharam ações especiais do Grupo Luta
Pela Vida/Hospital do Câncer em Uberlândia. Durante
os meses, os pesquisadores do Núcleo de Prevenção e
Pesquisa de Câncer (NUPPEC) fizeram diversas palestras
preventivas em empresas e instituições de Uberlândia e
região.
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Demonstrações

FINANCEIRAS
ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO LUTA PELA VIDA

CNPJ 01.316.056/0001-12

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

ATIVO

31/12/2017

31/12/2016

CIRCULANTE

12.581.938,77

13.334.565,02

Disponível

11.589.748,76

12.951.383,46

8.879,00

9.600,00

745.431,68

345.647,75

Aplicações
Financeiras

10.835.438,08

12.596.135,71

Direitos
Realizáveis
a Curto Prazo

992.190,01

383.181,56

Documentos
em cobrança

141.758,91

82.388,01

Adiantamentos

206.993,68

285.122,91

Estoques/
Almoxarifado

626.682,42

__________

16.755,00

15.670,64

Caixa
Bancos

Despesas do
Exercício
Seguinte

NÃO
CIRCULANTE

23.711.433,63

18.504.706,47

Direitos
realizáveis a
longo prazo

421.872,59

417.784,58

Valores a
Receber

421.872,59

417.784,58
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31/12/2017

Imobilizado

23.289.561,04

18.086.921,89

Benfeitorias em Imóveis
de Terceiros

8.256.417,37

7.885.879,53

Obras em andamento Unidade II

7.099.878,30

2.337.279,26

Terrenos

1.933.198,55

1.933.198,55

8.320,00

____________

285.300,00

245.300,00

Veículos - Caminhões

75.300,01

75.300,01

Motocicletas

12.891,00

12.891,00

Equipamentos de
Informática

980.903,30

702.518,48

Máquinas e
Equipamentos

7.036.952,03

6.505.853,67

Instalações
Veículos Utilitários
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31/12/2016

Móveis e Utensílios

732.716,94

Marcas e Patentes

10.869,78

10.869,78

Direito de Uso
de Softwares

592.757,2w0

555.240,82

(-)Depreciações

(3.735.943,44)

(2.775.335,59)

TOTAL DO ATIVO

36.293.372,40

31.839.271,49

HOSPITAL DO CÂNCER

597.926,38

Passivo
Circulante
Fornecedores

31/12/2017

31/12/2016

3.524.607,19

2.746.254,37

472.555,31

373.013,57

Obrigações
Trabalhistas
e Previdenciárias

1.359.719,64

Obrigações Fiscais
e Tributárias

40.289,23

Outras Obrigações

1.652.043,01

1.204.823,90

32.768.765,21

29.093.017,12

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

1.130.569,01

37.847,89

Demonstração do Superávit
dos exercícios findos em 31 de
dezembro (em reais)
01/01 a
31/12/17

01/01 a
31/12/16

(+)RECEITAS

17.020.592,20

16.518.025,20

Sem Restrição

15.814.764,34

15.784.009,08

Com Restrição

227.452,32

3.012,30

Receitas Financeiras
Líquidas

978.375,54

731.003,82

(-)CUSTOS

(37.396,25)

(28.240,10)

CPV / CMV

(37.396,25)

(28.240,10)

(-)DESPESAS

(12.303.056,69) (11.292.536,06)

Operacionais

(4.597.221,31)

(4.532.384,23)

Pessoal

(7.701.675,24)

(6.746.256,28)

Despesas
Tributárias

(4.160,14)

(13.895,55)

(-)RESULT. NÃO
OPERACIONAL

SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO

(1.004.391,17)

3.675.748,09

(762.527,74)

4.434.721,30

Patrimônio
Social

32.768.765,21

29.093.017,12

Patrimônio Social

29.428.574,69

24.993.853,39

Ajustes de
Exercícios Anteriores

(646.458,04)

(646.458,04)

Recursos de Convênio
para Investimento

310.900,47

310.900,47

Superávit do
Exercício

3.675.748,09

4.434.721,30

TOTAL DO PASSIVO

36.293.372,40

31.839.271,49

Demonstração das mutações do
patrimônio social (em reais)
Patrimônio
Social

Superávit
Acumulado

Saldo em 31 de
dezembro
de 2015

20.360.379,31

4.633.474,08

Incorporação
ao Patrimônio
Social

4.633.474,08

(4.633.474,08)

Ajustes de
Exercícios
Anteriores

310.900,47

Total

25.304.753,86

_____

(646.458,04)

(646.458,04)

4.434.721,30

4.434.721,30

Recursos de
Convênio para
Investimento
Superávit do
Exercício
Saldo em 31
de dezembro
de 2016

24.993.853,39

3.788.263,26

Incorporação
ao Patrimônio
Social

4.434.721,30

(4.434.721,30)

_______

3.675.748,09

3.675.748,09

310.900,47

29.093.017,12

Ajustes de
Exercícios
Anteriores
Recursos de
Convênio
para
Investimento
Superávit
do Exercício

Saldo em 31
de dezembro
de 2017
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29.428.574,69

3.029.290,05
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310.900,47

32.768.765,21

Demonstração das origens e aplicações de recursos (em reais)
ORIGENS DOS RECURSOS

31/12/2017

31/12/2016

Superávit do Exercício

3.675.748,09

4.434.721,30

Depreciações

960.607,85

1.472.868,03

Ajuste de Exercícios Anteriores

______

646.458,04

Reavaliação de Bens

______

______

Aumento/Redução do Exigível a
Longo Prazo

______

______

Doações Recebidas Levadas
para o Patrimônio Líquido

______

______

Total das origens

4.636.355,94

5.261.131,29

Aumento/Redução do Realizável
a Longo Prazo

4.088,01

(83.556,92)

Aumento do Ativo Permanente

6.163.247,00

5.344.570,96

Total das aplicações

6.167.335,01

5.261.014,04

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

(1.530.979,07)

117,25

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
31/12/2017

31/12/2016

No início do exercício

13.334.565,02

12.628.673,50

No final do exercício

12.581.938,77

13.334.565,02

(752.626,25)

705.891,52

No início do exercício

2.746.254,37

2.040.480,10

No final do exercício

3.524.607,19

2.746.254,37

778.352,82

705.774,27

(1.530.979,07)

117,25

Ativo Circulante

(1)
Passivo Circulante

(2)
Variação do Capital Circulante
Líquido (1 - 2)
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Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
(A) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2017
3.675.748,09

(1) Sobras líquidas do exercício

2016
4.434.721,30

(2) AJUSTES PARA RECONCILIAR AS SOBRAS LÍQUIDAS AO CAIXA:
Juros provisionados, líquido dos pagos
Depreciação, amortização e exaustão
Resultado na venda ou baixa do imobilizado
(1 + 2)

960.607,85

1.472.868,03

_____

_____

4.636.355,94

5.907.589,33

(3) AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS CIRCULANTES:
Direitos realizáveis

59.370,90

Estoques

626.682,42

_____

1.084,36

174,84

Despesas do Exercício Seguinte

(78.129,23)

Adiantamentos à fornecedores e funcionários

609.008,45

(90.053,62)

(2.104.621,76)
(2.194.500,54)

(4) AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:
4.088,01

Direitos realizáveis

(83.556,92)

(5) AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS CIRCULANTES:
Fornecedores

99.541,74

97.655,33

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

229.150,63

533.506,12

Obrigações Fiscais e Tributárias

2.441,34

5.484,90

Outras Obrigações

447.219,11

69.127,92

(1+2+3+4+5) CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS

778.352,82

705.774,27

4.801.612,30

8.891.421,06

(B) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
2017
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos
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2016

6.163.247,00

5.344.570,96

6.163.247,00

5.344.570,96
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(C) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ajuste do Patrimônio Social

_______

(646.458,04)

Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento

________

(646.458,04)

(A-B+C) (REDUÇÃO) AUMENTO NAS
DISPONIBILIDADES

(1.361.634,70)

2.900.392,06

Saldo inicial das disponibilidades

12.951.383,46

10.050.991,40

Saldo final das disponibilidades

11.589.748,76

12.951.383,46

(REDUÇÃO) AUMENTO NAS
DISPONIBILIDADES

(1.361.634,70)

2.900.392,06

Fontes de Recursos da Instituição (em reais)
2017
17.020.592,20

FONTES DE RECURSOS DO ANO-BASE

2016
16.518.025,20

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

15.864.914,38

Boletos

1.619.163,00

1.946.643,64

Cartão de Crédito

442.935,28

366.793,86

Cheques a Receber

636.428,57

389.204,19

Projetos e Convênios

404.753,56

380.971,83

42.582,00

3.892,00

Conta Telefone - Algar Telecom
Débito em Conta

15.720.936,02

545.143,33

495.832,00

12.148.565,23

12.117.365,33

Pagseguro / Paypal / Internet

25.343,41

20.233,17

Geração Própria de Recursos

978.375,54

731.003,82

Receitas financeiras

978.375,54

731.003,82

Outras Fontes de Recursos

177.302,28

66.085,36

Doações de Mercadorias

149.118,83

66.085,36

Doações de Mão de Obra e Serviços

28.183,45

_______

Outras Receitas

_______

_______

Numerário
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Demonstração do valor adicionado (em reais)
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - RECEITAS
1.1 - Doações e Patrocínios Privados

2017

2016

15.864.914,38

15.720.936,02

15.864.914,38

15.720.936,02

_______

_______

2 - CUSTO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

860.496,17

1.272.443,38

2.1 - Materiais

617.147,08

1.074.892,88

1.2 - Instituidores ou Mantenedores da Instituição

2.2 - Energia Elétrica, Água, Luz e Telefone

180.126,01

137.748,50

2.3 - Aluguel

63.223,08

59.802,00

15.004.418,21

14.448.492,64

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 - 2 )

4 - RETENÇÕES
960.607,85

4.1 - Depreciações e Amortizações

1.472.868,03

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)

14.043.810,36

12.975.624,61

6 - OUTRAS RECEITAS

1.155.677,82

797.089,18

_____

_____

6.1 - Geração Própria de Recursos
6.2 - Outras Doações e Receitas

177.302,28

66.085,36

6.3 - Receita Financeira

978.375,54

731.003,82

15.199.488,18

13.772.713,79

7.701.675,24

6.746.256,28

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL DAS ATIVIDADES (5+6)

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1 - Remuneração do Trabalho
8.2 - Despesas das Atividades Assistência à Saúde

3.817.904,71

8.3 - Governo - Tributos

4.160,14

8.4 - Superávit das Atividades
9 - TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO
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2.577.840,66
13.895,55

3.675.748,09

4.434.721,30

15.199.488,18

13.772.713,79
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A depreciação é calculada pelo método linear
com base nas taxas definidas pela Receita Federal e os
bens imóveis não estão sendo depreciados, por serem
de propriedade da Universidade Federal de Uberlândia.

A Associação dos Membros do Grupo Luta
Pela Vida é uma instituição de atendimento à saúde
humana constituída desde 1.996 e estabelecida na
cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais.

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

Tem como objetivo arrecadar fundos para realização
de atividades totalmente gratuitas de promoção
da saúde em relação ao paciente com câncer, bem
com para a construção, ampliação, manutenção e
conservação do Hospital do Câncer em Uberlândia.

( c ) Passivos
Os passivos da Entidade são demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

As
Demonstrações
Contábeis
foram
elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
emanadas da Lei n° 6.404/76, e considera as práticas
contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas
(Resolução CFC 2016/NBC TG 1.000 R1), bem como
as normas aplicáveis às Entidades sem Finalidade
de Lucro aprovadas pela Resolução CFC 2015/ITG
2.002 (R1), e demais disposições complementares.
Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do
exercício anterior.

( d ) Isenções Usufruídas
A Entidade goza de isenção da contribuição
patronal previdenciária, tendo esse benefício totalizado
no ano de 2017 a quantia de 1.946.684,78.

( e ) Reconhecimento das Receitas

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E
ESTIMATIVA

As receitas são reconhecidas no momento do
efetivo recebimento, pois são oriundas de doações.

( a ) Aplicações Financeiras

( f ) Reconhecimento das Despesas

Estão demonstradas pelo valor da aplicação
acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de
competência.

As despesas são apropriadas obedecendo ao
princípio contábil da competência do exercício.
( g ) Receitas e Despesas Financeiras

( b ) Imobilizado

As receitas financeiras abrangem basicamente
os juros sobre aplicações financeiras e as despesas
financeiras englobam tarifas bancárias e encargos de
mora.

Os bens da Entidade são demonstrados pelo
custo de aquisição ou de construção.
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Nota 6 – IMOBILIZADO

Nota 4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O imobilizado tem a seguinte composição:

As aplicações financeiras são realizadas junto
a instituições financeiras nacionais, com rentabilidade
nas condições usuais de mercado para a modalidade,
considerando o valor, o prazo e a época da aplicação.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

2017

BENS IMÓVEIS

2016

Banco do
Brasil – CDB

2.557.746,94 2.899.924,01

Banco
Santander – CDB

517.865,33

Banco BradescoCDB

2.145.550,06 3.264.635,37

Caixa Econômica
Federal - Fic
Executivo

2.909.185,39 3.479,395,30

Banco Itaú CDB

1.553.185,90

Banco do Brasil
- Convênios c/
restrições

1.151.904,46

Total

10.835.438,08 12.596.135,71

651.630,28

Nota 5 – RECURSOS VINCULADOS A
PROJETOS
Correspondem a recursos depositados
e aplicados, vinculados a projetos que possuem
utilização restrita e somente poderão ser utilizados
em projetos aprovados pelo doador e após a
celebração de convênio entre as partes.
RECURSOS
VINCULADOS A
PROJETOS

2017
402.648,83

Em aplicações
financeiras

1.151.904,46 1.073.770,41

TOTAL

1.554.553,29 1.204.322,73

130.552,32
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1.933.198,55

Benfeitorias em
Imóveis de
Terceiros

8.256.417,37

7.885.879,53

Obras em
andamento Unidade II

7.099.878,30 2.337.279,26
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2017

2016

8.320,00

Veículos Utilitários

285.300,00

245.300,00

Veículos Pesados Caminhões

75.300,01

75.300,01

Motocicletas

12.891,00

12.891,00

Equipamentos de
Informática

972.748,99

694.364,17

Equipamentos de
Informática com
restrições

8.154,31

8.154,31

Máquinas e
Equipamentos

6.698.555,24

6.352.722,92

338.396.79

153.130,75

Móveis e Utensílios

679.981,94

543.492,08

Móveis e Utensílios
com restrições

52.735,00

52.735,00

Marcas e Patentes

10.869,78

10.869,78

Direito de uso de
softwares

592.757,20

555.240,82

Máquinas e
Equipamentos
com restrições

2016

Em depósitos
bancários

1.933.198,55

Instalações

1.073.770,41

2016

Terrenos

BENS MÓVEIS

1.226.780,34

2017

Imobilizado em
Andamento

0,00

1.699,30

( - ) Depreciação
Acumulada

(3.735.943,44)

(2.775.335,59)

Total do Imobilizado

23.289.561,04

18.086.921,89
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Nota 7 – COBERTURA DE SEGUROS

que dispõe sobre o Serviço Voluntário, está assim
representado:

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. Essas
coberturas abrangem colisão, incêndio, roubo, danos
materiais, corporais, morais e acidentes pessoais a
passageiros (morte e invalidez).

Trabalho Voluntário de
2017

Nota 11 – PASSIVOS CONTINGENTES
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
os seguintes montantes:

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:

ÁREA

IMPORTÂNCIAS
SEGURADAS

RAMOS
Instalações Administrativas

500.000,00

Veículos

1.350.000,00

R$ 1.094.052,12

RISCO DE
PERDA

VALOR
PLEITEADO

Cível

Provável

1.000,00

Trabalhista

Provável

24.400,00

TOTAL

Nota 8 – PLANOS DE CONTAS

PARECER

No exercício de 2016 a Associação atualizou
o plano de contas de sua Demonstração de
Resultados. Foram implantados centros de custos
vinculados ao plano de contas com foco na atividade
de assistência à saúde. Tais mudanças têm 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Lopes e Mendes Auditores Independentes)

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da
ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO LUTA PELA
VIDA, que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2.017, e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do
valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO
GRUPO LUTA PELA VIDA em 31 de dezembro de 2.017,
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.

Nota 9 – GRATUIDADES
As receitas obtidas foram aplicadas
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.

Nota 10 – RECONHECIMENTO DO
TRABALHO VOLUNTÁRIO
O reconhecimento do Trabalho Voluntário,
como previsto na Lei nº 9.608 de 18/02/1998,
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Depósitos e Transferências
Santander
Agência: 3521
Conta: 13001085-9

Itaú
Agência: 3166
Conta: 16180-6

Caixa Econômica Federal
Agência: 0161
Conta: 506037-1 Op. 003
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Bradesco
Agência: 0265
Conta: 103530-4

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

Este Relatório foi produzido com o patrocínio das empresas:
APOIO SUPREME:

APOIO MASTER:

APOIO PRIME:
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