Relatório 2020

APRESENTAÇÃO

A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER NO RIO GRANDE
DO SUL, abreviadamente Liga/RS, é uma entidade assistencial que há
mais de 66 anos trabalha no auxílio ao doente carente portador de
câncer e na prevenção desta patologia junto à comunidade. Sediada
no Hospital de Oncologia Santa Rita, do Complexo Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, procura através de seu comprometido
grupo de voluntárias atingir a missão de amparar os pacientes
carentes nas suas necessidades físicas, sociais e emocionais.
Neste ano de muitas dificuldades para todos, em vista do
distanciamento social decorrente da COVID-19, a Liga/RS precisou se
reinventar tanto na forma de buscar recursos, bem como no
atendimento aos assistidos. Entendendo que, tanto a assistência ao
doente já fragilidade pela doença e o seu tratamento, não podem
parar.
Desta forma, buscou parcerias junto à comunidade e cumpriu
com sua missão, mesmo que por vezes de forma indireta, sempre em
observância aos protocolos e recomendações das autoridades
sanitárias, e ao disposto nos decretos estadual e municipal em vista
da pandemia.
Agradecemos aos administradores e funcionários dos Hospitais
Santa Rita e Santo Antônio, bem como a todos os demais Parceiros
que em muito contribuíram para êxito das nossas realizações.

Nelma Odete Wagner Gallo – Presidente da Liga/RS

1 - DENOMINAÇÃO E SEDE
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER NO RIO GRANDE
DO SUL, abreviadamente Liga/RS, é uma Entidade Civil, sem fins
lucrativos, localizada na Rua Sarmento Leite, 187, 3º andar do
Hospital Santa Rita, Complexo Irmandade Santa Casa de
Misericórdia, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90.050-170,
Fone: (51)32-24-64-22 ou 32-14-80-80 ramal 3513, e-mail:
liga@santacasa.tche.br Site: www.ligafemininars.org.br; Instagram:
ligafemininapoa; Facebook: ligafemininapoa@gmail.com.
2 - MISSÃO
Assistir as pessoas carentes portadoras de câncer, atuar
preventivamente junto à comunidade, contribuindo para melhoria da
qualidade de vida e auxiliar os hospitais da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Porto Alegre, prestadores de serviços na área
oncológica.
3 - VISÃO
Sinônimo de assistência e prevenção do câncer no Rio Grande
do Sul.
4 - OBJETIVO SOCIAL
A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul,
inscrita no CNPJ sob o nº 92.870.500/0001-00, foi fundada em
30.04.1954 e teve o seu contrato institucional registrado no Cartório
do Registro Especial de Títulos e Documentos, sob o nº 1993, a folhas
13 do Livro A-5, em 30.01.1958, e o Estatuto Social em vigor
registrado no Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto
Alegre- RS, sob o nº 109438, no Livro A nº271, às fls. 82F, em 03 de
dezembro de 2019.
Entidade declarada de Utilidade Pública Federal através do
Decreto no 86.871, de 25/01/1982, publicado no Diário Oficial da
União de 26/01/1982, de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº
16.083, de 17/12/1963, e de Utilidade Pública Municipal, através da
Lei Municipal nº 12.337, de 22 de novembro de 2017. É também
inscrita na Divisão Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, conforme
o processo nº 9928/72.

Possui Atestado de Registro no Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome – Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, processo nº 042.608/66, deferido em sessão realizada no dia
19/08/1968, com subsequentes renovações. Tem também Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos pelo processo nº 201.362/74, de
04/03/1974, renovado pela Resolução nº 250, de 21/09/1999,
julgando o processo nº 44006.005824/97-15.
Mantém na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência
Social do Estado do Rio Grande do Sul, Registro de Entidade Civil
para habilitação ao recebimento de auxílio do Estado sob nº 100990.
Encontra-se inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social Porto
Alegre/RS sob nº 218/99, através da Resolução nº 51/99, publicado
no Diário Oficial de Porto Alegre em 31/10/99, e na Secretaria de
Atenção à Saúde Departamento de Regulação, Avaliação e Controle
de Porto Alegre (SCENES), sob nº 7900376.

5 – ORGANIZAÇÃO
Conselho Deliberativo:
Presidente: Lydia Wong Ling, Vice Presidente:
Herter e Secretária: Tânia Sporleder de Souza.

Marília Diefenthaeler

Conselheiras: Adulce Zaffari, Amarilis Nervo, Ana Maria Moura, Carla
Merlin Ribeiro, Cláudia Wolf Ling, Cyr Maciel Livonius, Dione Peña
Zanatta, Imeritta Pandolfi Passos, Ina Schiavon, Janir Lucchese,
Jaqueline Ravanello, Nadége Kruel Soares, Nágila Habbab Ourique,
Sônia Beatriz Stol Pilla e Valkiria Vallandro.
Conselho Fiscal:
Conselheiras: Carmen Lúcia Denti, Deodata
Lucila Osório.

Linck dos Santos e

Voluntárias Beneméritas: Laura Zaffari e Ana Helena Chagas
Diefenthaeler.
Diretoria:
Presidente: Nelma Odete Wagner Gallo, residente à rua Jaraguá,
542/701, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre/RS – CEP: 90.450-140.
Vice-Presidente: Narcila Dourado Castro, Secretária Geral: Marlene
Lourdes Chistmann, 1ª Secretária: Rosanara Fim Santiago, 2ª
Secretária: Mari Lúcia Tavares Bing, 1ª Tesoureira: Cátia Stresse
Vecchio, 2ª Tesoureira: Maria Célia Guaspari, 3ª Tesoureira: Débora

Lubisco Pestana, Diretoras Sociais: Vera Laura da Costa Carvalho
Bernardes e Marieta Noronha.

6 - REALIZAÇÕES
- Registro da Marca "Baile da Glamour Girl" no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), através do Escritório Guerra Marcas e
Patentes;

-

- Renovação do Termo de Parceria com o Serviço Social do Comércio
(SESC), com o objetivo de encaminhar pacientes através do
ambulatório da Liga/RS, para realização de até 400 exames de
mamografia e de 10 ultrassonografias ao mês de forma totalmente
gratuita para a Entidade e pacientes, por mais um ano;
- Contínua Tratativa de renovação do Acordo de Cooperação com a
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Órgão Gestor Local do
SUS, objetivando a oferta de ações de gratuidade na área de
promoção de saúde em geral e de prevenção contra os vários tipos
de câncer, voltado à população em geral, em locais a serem indicados
pela Secretaria;
- Renovação de parceria com o Instituto de Patologia de Porto Alegre
para realização de biópsia do material colhido das pacientes carentes
atendidas no Ambulatório da Liga/RS;
- Reformas no Ambulatório de Prevenção e Setor Assistencial, com
novo acesso de entrada, através do Centro de Convivência do
Hospital Santa Rita, e mudanças internas, o que em muito melhorou
a acessibilidade das pacientes ao local de atendimento. A sala de
espera conta com novo aparelho de TV.

- Informatização do Ambulatório, com a formação do Banco de Dados
para registro do prontuário das pacientes, visando modernizar e
agilizar
o atendimento, bem como, a possibilidade de
extrair
relatórios sempre atuais do atendimento oferecido.

- Tratativas para Renovação de Convênio com a Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Curso de Graduação em
Enfermagem e da Pós-Graduação, voltados à saúde da mulher, para
que alunos, sob a coordenação e orientação de professores,
promovam a educação em saúde e rastreamento das neoplasias
ginecológicas nas pacientes atendidas no Ambulatório de Prevenção
da Liga;

- Confecção de máscaras alusivas ao Outubro Rosa e Novembro
Azul, confecção de camisetas e sombrinhas da grife Liga/RS, para
comercialização;

- Programação Outubro Rosa e Novembro Azul, com várias palestras
de forma presencial e virtual, realização de várias parcerias com
empresas comerciais que destinaram parte de recursos sobre serviços
e vendas no mês de outubro para a Liga/RS e se tornaram pontos de
distribuição de laço rosa e folders de prevenção contra o câncer.
- Doação de produtos de higiene, fraldas, agasalhos, próteses
mamárias externas, empréstimo perucas, presentes em datas
festivas, passagens, medicamentos, cestas básicas e dieta enteral,
aos pacientes carentes oncológicos dos Hospitais Santa Rita e Santo
Antônio e Ambulatoriais;
- Contínua comunicação e orientação às Ligas Regionais através do
Grupo do Whatssap para agilizar a comunicação e aproximar as
integrantes das 87 Regionais, com sugestões, troca de ideias,
aconselhamentos de como dar continuidade ao trabalho em tempos
de Pandemia.

7 - ATIVIDADES GERAIS
Reuniões de Diretoria:
A Diretoria da Liga/RS reiniciou suas reuniões semanais para tomada
de decisões operacionais da Entidade no dia 02 de março, realizou
03 reuniões presenciais e 02 na forma virtual, com a presença da
Presidente e Vice do Conselho Deliberativo.
O Conselho Deliberativo:
O Conselho Deliberativo da Liga/RS realizou reunião de forma
presencial no dia 04 de novembro de 2020, no Instituo Ling, para
indicação das novas Presidente e Vice-Presidente da Diretoria da
Liga/RS para o biênio 2021/2023, e assuntos gerais.
Assembleia Geral Ordinária:
09.12.2020 - no horário das 10h às 12 h, realização de Assembleia
Geral Ordinária, na forma online, plataforma Google meet, tendo
como pauta: Eleição da Presidente e Vice-Presidente da Diretoria da
Liga/RS, para o biênio 2021/2023; Apresentação e Aprovação do
Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativas ao ano de
2019; Apreciação e Aprovação das Contas relativas ano de 2019, e
Assuntos Gerais.

8 - SETOR EDUCACIONAL E ATIVIDADES CORRELATAS:
- Participação da Entidade em Reuniões, Entrevistas, Palestras de
Prevenção do Câncer e eventos especiais, de forma presencial e

virtual, visando à promoção e a divulgação da Entidade, a
qualificação do seu voluntariado, a educação e a prevenção em
câncer para a Comunidade, com a ampla distribuição de folhetos
educativos de prevenção.
Participações diversas:
24.06.2020, às 15h, a Presidente da Liga/RS participou de reunião
virtual da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, para tratar
sobre a realização ou não do 14° Congresso Nacional agendado para
novembro e qual o formato, face à pandemia pelo Covid/19;

08.10.2020 - às 15h, novamente, a Sra. Nelma participou, com as
demais Presidentes Estaduais de reunião virtual, tendo como pauta,
alterações do Estatuto da Rede Feminina Nacional de Combate ao
Câncer;

15.10.2020 - às 18h, participação da Presidente da Liga/RS de
Live/Bate Papo, alusivo ao Outubro Rosa, com a Dra. Cláudia
Fernandes Furtado, médica dermatologista, tendo como pauta a auto
estima da Mulher portadora de câncer e a contribuição da Liga, para
tanto;

21/10/2020 – às 15h30min, palestra online para os funcionários da
Olvebra Industrial S/A, sobre o trabalho realizado pela Liga e a
importância do suplemento alimentar Sustare, doado mensalmente
pela empresa aos pacientes carentes com alta do Hospital Santa Rita;

22.10.2020 - às 18h, A Presidente da Liga/RS, participou, à convite
do Programa Pampa Debates com Paulo Sérgio Pinto, TV Pampa,
para falar sobre o Outubro Rosa e o trabalho que a Entidade realiza,
em prol do doente carente portador de câncer;

24.10.2020 - Das 12h às 20h, foi realizado Evento Liga Rosa, no
Shopping Center Iguatemi Porto Alegre. Participaram do evento a
Presidente Nelma Wagner Gallo, as Diretoras Sociais: Vera Bernardes
e Marieta Severo Noronha e as integrantes da Liga Jovem. Na
oportunidade foram distribuídos 2.000 folders de prevenção contra o
câncer de mamas e ginecológicos, 1.500 laços rosa da Campanha e
comercializados produtos da grife Liga/RS;

26.10.2020 - às 9h30 min., a Presidente Nelma foi entrevistada na
forma online pela jornalista Fernanda Carvalho, que produziu matéria
sobre o trabalho da Liga e o atendimento no Ambulatório de
Prevenção, bem como entrevistou pacientes em atendimento no
local. A matéria foi veiculada no Jornal do Almoço da rbstv e
divulgada em nossas redes sociais.

Às 17h, do mesmo dia, foi entrevistada, via telefone, pelo jornalista
José Wílson da Cruz, para o programa "Redação News" da Rádio
Cultura de Bagé, para falar sobre o Outubro Rosa e o trabalho da
Liga;
Às 18h - participou de palestra virtual para TV da Assembleia
Legislativa, alusiva ao Outubro Rosa, oportunidade em que a Sra.
Nelma Wagner Gallo falou sobre as atividades da Liga, inclusive em
tempos de pandemia, e a Dra. Narcila Dourado Castro, palestrou
sobre prevenção dos vários tipos de cânceres;
28.10.2020 - às 15h, a Presidente Nelma realizou palestra virtual
para os participantes do Programa Sesc de Voluntários e Programa
Mesa Brasil, sobre as atividades da Liga e voluntariado.
Às 19h30, do mesmo dia, participou da LIVE presencial na Rádio
Jovem Pan FM, para falar sobre Outubro Rosa e o Ambulatório de
Prevenção da Liga/RS;
29.10.2020 - às 15 h,
palestra virtual para os funcionários da
empresa Sest Senat , na qual a Sra. Nelma informou sobre o trabalho
da Liga e a médica oncologista Dra. Katsuki Tiscoski, médica do
Hospital de Oncologia Santa Rita palestrou sobre os cânceres de
mamas e ginecológicos;

29.10.2020 - às 19 h, palestra online para a Caixa dos Advogados da
OAB/RS. Na oportunidade a Presidente Nelma
Wagner Gallo
apresentou a Entidade e informou sobre o trabalho que realiza; a
Vice-Presidente Dra. Narcila Dourado Castro falou sobre a
necessidade da prevenção dos vários tipos de câncer, do diagnóstico
precoce
e número de casos; a Tesoureira, Sra. Cátia Vecchio
comentou sobre o câncer de mama, sua luta e vitória na cura da
doença.

10/11 de 12.2020 - A Presidente da Liga/RS participou, na forma
virtual, do 14º Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao
Cancer, e de reunião com as demais Presidentes Estaduais, onde
foram eleitas e empossadas: a Sra. Gilze Francisco, de Santos/SP
como Presidente e a Sra. Alice Dino, de São Luís/MA, como VicePresidente da Rede Feminina Nacional, para o biênio 2021/2023.

9 - SETOR PROMOCIONAL
O Setor promocional da Liga/RS juntamente com a Liga Jovem
organizou parcerias com o objetivo de angariar fundos, para dar
suporte financeiro ao trabalho de prevenção e assistência ao doente
carente portador de câncer.
Diretoras Sociais: Vera Laura da Costa Carvalho Bernardes e
Marieta Noronha.
A divulgação das atividades da Entidade em suas redes sociais
esteve a cargo das voluntárias: Lize Jung, Cátia Vecchio e Andréa
Gastal. Atualmente a Liga/RS conta com 3.820 seguidores.

PRINCIPAL EVENTO:
O principal evento foi a 63ª Escolha da Glamour Girl/2020,
realizada no dia 27 de novembro, numa garden party, no Porto
Alegre Country Club.

Eventos, atividades e parcerias que precederam a Escolha da
Glamour Girl:
11-03-2020 – Encontro de Boas Vindas e início das inscrições, com
coquetel na Pâtisser Marcelo Gonçalves.

As meninas ainda tiveram dois encontros presencias, com
visitas às crianças no Hospital Santo Antônio. Os demais encontros
em número de 25 foram todos na forma virtual em vista da Pandemia
pela COVID/19.

A fim de auxiliar na busca de recursos, a Liga Jovem criou o
Projeto "Pijama do Bem". A diretoria da Liga/RS implementou o
projeto e formalizou parceria com os estilistas da alta costura, Marco
Tarragô e Diornes Bublitz, para confecção de pijamas, robes, robes
"top de linha" e abrigos femininos, com parte da renda revertida a
Entidade, tendo sido comercializadas 110 peças, resultando em boa
renda para a Liga.

- No mês de outubro, em comemoração ao Dia da Criança, a Liga Jovem
presenteou as crianças baixadas no Hospital da Criança Santo Antônio com
186 lousas, entregues pela jovem Manoela Wierzynski.

A Liga Jovem também participou da parceria que a Liga/RS realizou com o
Colégio Leonardo da Vinci Alfa, no Projeto " Equipe do Leão da Coragem"
para arrecadação de material escolar para as crianças baixadas e em
tratamento ambulatorial no Hospital Santo Antônio. A Jovem Antônia
Ranzolin Falcão participou da entrega.

- As meninas da Liga Jovem também participaram ativamente no
evento "Liga Solidária", realizado pela Liga/RS, alusivo ao Outubro
Rosa, no Shopping Center Iguatemi Porto Alegre, distribuindo folders
de prevenção contra os cânceres de mamas e ginecológicos, e laços
rosas da campanha.

Durante o mês de outubro, ainda em alusão ao Outubro Rosa, a
Liga Jovem, fez diversas parcerias com estabelecimentos comerciais,
os quais destinaram parte das suas rendas auferidas com a venda de
produtos ou serviços no mês de outubro para a Liga/RS, o que
resultou numa boa arrecadação para a Entidade.

No dia 27.11.2020
foi realizada a 63ª Escolha da Glamour
Girl, no horário das 17h às 21, numa garden party, no Porto Alegre
Country Club. A tradicional Escolha contou com a participação de 09
candidatas, presença de seus familiares, membros da diretoria da
Liga/RS, 03 jurados e colunistas sociais, sendo observados e
cumpridos os protocolos e recomendações das autoridades sanitárias
e ao disposto nos
decretos municipal e estadual em vista da
pandemia.

- Após a entrevista com os jurados, as candidatas desfilaram na
passarela do Porto Alegre Country Club, para julgamento e escolha
final dos jurados. Na ocasião, foi escolhida a jovem Antônia Ranzolin
Falcão, para Glamour Girl 2020.

Participaram do evento Glamour Girl 2020, as jovens: Alice
Bitencourt Loiferman, Antonia Cirne Lima de Oliveira Germano,
Antonia Ranzolin Falcão, Catarina Lopes Jardim, Gabriela Moser
Pecoits, Manoela Wierzynski, Maria Eduarda Polo, Marina Cardoso
Hermann e Martina Marins Xavier.
O Corpo de Jurados foi formado pelo Dr. Carlos Eugênio
Santiago Escovar, médico diretor do Hospital de Oncologia Santa
Rita, a ex-Glamour e jornalista Fernanda Carvalho Garcia e pela
empresária Gabriela Rocha Hess.

Também
Liga/RS.

estiveram

presentes

membros

da

Diretoria

da

A ex-Glamour Roberta Pellini assinou o cerimonial, juntamente
com a diretoria social da Liga.

Renata Riff Moreira, ex-Glamour foi a apresentadora do evento.

Nossos parceiros, aos quais agradecemos, foram:Porto Alegre
Country Club, Roberta Pelline, Andréa Gastal, DJ LÊ Araújo, Atelier
Carlos Bacchi, CR Vídeo, Jacobi Gastronomia e Locare.

Em 14.12.2020 - em reunião virtual, foi realizada a Posse da
Diretoria da Liga Jovem, para o anuênio 2020/2021.
No dia 21.12.2020 - Em comemoração ao Natal, a Liga Jovem
fez a entrega de 209 brinquedos novos variados, 200 máscaras de
proteção facial, 192 pacotes de biscoitos folhado e 192 unidade de
pão de mel, para as crianças baixadas no Hospital da Criança Santo
Antônio e a seus familiares, alusivo ao Natal.

10 - LIGA JOVEM
O grupo da Liga Jovem é composto pelas participantes da
promoção Glamour Girl. Realizam trabalho voluntário na Entidade,
principalmente, junto às crianças internadas no Hospital Santo
Antônio e as em atendimento Ambulatorial. No ano de 2020 foi
coordenada pela
sua Presidente
Paula Nunes Paglioli, VicePresidente, Alberta Cagliari Johannpeter, auxiliadas pelas demais
integrantes do grupo e supervisionadas pelas diretoras sociais da
Liga/RS.
Em 14 de dezembro de 2020, na forma virtual, tomou posse a
nova diretoria ficando assim constituída: Alberta Cagliari Johannpeter
no cargo de Presidente, a Glamour Girl 2020, Antônia Ranzolin
Falcão, 1ª Vice-Presidente,
Ana Laura Bernardes de Macedo, 2ª
Vice-presidente; Secretárias Alice Bitencourt Loiferman e Antônia
Cirne Lima de Oliveira Germano; 1ª tesoureira: Marina Cardoso
Hermann e Martina Marins Xavier; setor assistencial: Alice Bitencourt
Loiferman, Gabriela Moser Pecoits, Antônia Cirne Lima de Oliveira
Germano, Bárbara Severo e Maria Eduarda Polo; setor social:
Martina Marins Xavier, Catarina Lopes Jardim, Marina Cardoso
Hermann e Manoela Wierzynski. As jovens acima nominadas foram
eleitas para a gestão dezembro/2020 a dezembro/2021.
A Liga Jovem iniciou suas atividades no dia 13 março. Realizou
02 encontros semanais presenciais e 25 virtuais, sempre às sextasfeiras à tarde. As jovens engajaram-se nas promoções assistenciais
da Instituição, e fazendo expressivas doações em produtos de
higiene,
fraldas
descartáveis,
valores
e
parcerias
com
estabelecimentos comerciais, resultando em consideráveis recursos
financeiros para as causas da Liga.

11 – AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DO CÂNCER
DE COLO DE ÚTERO E DE MAMAS
O Ambulatório da Liga/RS está localizado na Rua Sarmento
Leite, 187, no andar térreo do Hospital Santa Rita, fone (51) 32-1373-11. Nele são desenvolvidos programas de Detecção Precoce de
Câncer de colo de útero e mamas, consultas, reconsultas médicas e
de enfermagem e pequenos procedimentos. Para tanto, mantém
parcerias com o Serviço de Patologia do Hospital de Oncologia Santa
Rita, com o Instituto de Patologia Laboratório de Diagnóstico,
Instituto de Diagnóstico por Imagem Clínica (MAMORAD), Clínica de
Diagnóstico (SERPAL), SONORA Medicina Diagnóstica e Serviço Social
do Comércio do Rio Grande do Sul (SESC/RS).
Mantém Convênio com a Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre, Curso de Graduação em Enfermagem e da
Pós-Graduação, voltados à saúde da mulher, para que alunos, sob a
coordenação e orientação de professores, promovam a educação em
saúde e rastreamento das neoplasias ginecológicas.
A coordenação técnica esteve a cargo da enfermeira Juliane
de Oliveira, auxiliada pela Técnica de Enfermagem Giulliana Weigert
Herrera, ambas contratadas via CLT, supervisionadas até meados de
março ela Sra. Mari Lúcia Bing e após pela Presidente da Liga/RS.
Durante o mês de janeiro o Ambulatório também contou com o
atendimento da voluntária Dra. Sylvia Regina Corsetti Santos, médica
ginecologista.
Atuaram na recepção das pacientes de janeiro a meados de
março de 2020, as seguintes voluntárias: Diná Clara Chiradia
Ferreira, Diojania Chiradia, Elisabeth Libardi Dal Prá, Elizia Ourique da
Silva, Emília Barbosa Segala,Jessé da Rosa Pereira, Ione Amélia
Genta Pitrez, Ladi Maria Solimann Francescetto, Leila Braum de
Queiroz, Margarete Luiza Cardoso,
Maria Elizabeth Pereira de
Azevedo, Maria Henriqueta Martins dos Santos, Maria Regina Casa da
Silva, Maria Teresa Jahn de Lima e Rossana Maria Pesarico.
As pacientes atendidas foram submetidas à consulta de
enfermagem, realizaram exame Papanicolau (Citopatológico) e
palpação de mamas para prevenção de câncer de colo uterino e de
mama. As pacientes com mais de 40 anos, e as que relataram
histórico familiar de câncer de mamas foram encaminhas para
realização de mamografia ou eco-mamária e orientadas que devem
repetir o exame anualmente.
Foram oferecidos folders de prevenção de câncer na Sala de
Espera do Ambulatório e na secretaria da Entidade.

Demonstrativo
das
Atividades
desenvolvidas
no
Ambulatório da Liga/RS de janeiro a dezembro de 2020, com
várias interrupções devido a pandemia pela Covid/19
O total de exames realizados Papanicolau (Citopatológico);
consultas e reconsultas de enfermagem; mamografias, biópsias; etc.
encontra- se na tabela abaixo, como os diversos tipos de exames
alterados:
Exames citopatológicos

1.110

Consultas médicas

19

Consultas de enfermagem

1.157

Reconsultas de enfermagem

207

Prescrições

17

Colposcopias

16

Biópsias: colo/vulva/endométrio

00

Encaminhamentos

637

Mamografias

350

Eco Mamárias

101

Eco Transvaginais

84

Dias trabalhados no Ambulatório

174

EXAMES ALTERADOS

318 casos

ASCUS – (atípicas de significado incerto em
células escamosas).
AGUS – (atípicas de significado incerto em
células glandulares).
ASC-H – (atípicas de significado incerto em
células escamosas não podendo excluir lesão
de alto grau).
NIC I (neoplasia intraepitelial de baixo grau)
NIC II (neoplasia intraepitelial de alto grau)

194
40
00
41
08

Carcinoma in situ

01

Carcinoma invasor

00

Cândida albicans

27

Trichomonas

07

MAMOGRAFIA CLASSIFICAÇÃO BIRADS (MMG BR)
MMG BR 0 – (indeterminado)

21

MMG BR III (provavelmente
benigno, controle radiológico)
MMG BR IV (achado suspeito)

13

MMG BR V (achado altamente
suspeito).

00

09

Os casos suspeitos foram encaminhados ao Posto de Saúde
próximo à residência da paciente.
Foram atendidas pacientes de 36 cidades do Estado do RS, a
saber: Alvorada, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do
Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Charqueadas, Cerro
Grande do Sul, Cidreira, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba,
Lindolfo Collor, Mambituba, Mariana Pimentel, Minas do Leão,
Mostardas, Nova Sta. Rita, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha,
São Leopoldo, Sapucaia, Sentinela do Sul, Sertão Santana, São
Sebastiao do Caí, São Jerônimo, Sobradinho, Sapucaia do Sul,
Tavares, Tramandaí, Três de Maio, Terra de Areia, Taquara, Taquari
e Viamão.
As cidades com maior número de atendimentos foram:
Alvorada, Arroio dos Ratos, Butiá, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do
Sul, Gravataí, Guaíba, Minas do Leão, Mostardas, Porto Alegre,
Tavares e Viamão.

12 - SETOR ASSISTENCIAL
O Setor Assistencial é composto pelo Grupo de Atuação aos
pacientes dos Hospitais Santa Rita, Santo Antônio e Ambulatoriais;
sala de costura, brechó, serviço de cabeleireiro e banco de perucas.
1- Grupo de Atuação:
- Atuação das voluntárias com visitas aos pacientes internados nos
Hospitais Santa Rita, Santo Antônio e Ambulatoriais, distribuindo
materiais de higiene, fraldas e absorventes para adulto e crianças
toalhas de rosto e banho, mantas, almofadas, peças de roupas,
agasalhos, lenços coloridos, bonés, toucas de lã, calçados, perucas,
bengalas, próteses mamárias externas. Também promovem eventos
nas datas festivas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa
Junina e Natal, com distribuição de mimos.
- As voluntárias também confeccionam próteses mamárias externas
de polipropileno. A FITESA, empresa pertencente à Holding ÉVORA,
doa de forma generosa o polipropileno para confecção das próteses.
-Também atendem no Brechó, onde são comercializadas roupas,
calçados, bijuterias etc., recebidos em doação, bem como os
produtos confeccionados pelas voluntárias, como bolsas, capas de
almofadas, aventais etc.
- Setor Assistencial esteve sob a coordenação da voluntária Rosanara
Fim Santiago até meados de março e após pela Presidente da
Entidade.
- As voluntárias que atuaram no setor assistencial foram as
seguintes: Célia Terezinha Zago, Débora Elisabtete Lopes Juver,
Eleine Guilhermina Bochi Corcini, Elizabeth L. Dal Prá, Fátima Moreira
de Jesus, Glaci Leandro Ferreira, Margareth Mendes da Cunha, Neiva
Terezinha Fagundes Boschi, Neli Coelho de Souza, Rosa Borges
Vieira, Sonia Mary Nunes Trindade, Silvana Parisotto, Vera Hugo da
Rocha e Zuleica Maria Sostiço.
O trabalho e as visitações aos pacientes ocorreu somente de
janeiro a meados de março de 2020, devido as restrições impostas
pelo Setor de Infectologia da Santa Casa de Misericórdia, em vista
da pandemia pelo COVID/19. No restante do ano, as doações
continuaram sendo alcançadas aos doentes carentes pelos
funcionários da Liga e sua Presidente.

2. Sala de Convivência:
A Sala de Convivência é um local destinado aos pacientes em
espera de atendimento e descanso, bem como aos seus familiares e
acompanhantes. No local, a voluntária da Liga,
Glaci Leandro
Ferreira, prestou gratuitamente serviços de manicure, pedicuro e de
cabeleireiro, até meados de março, aos pacientes e seus
acompanhantes, nas segundas-feiras pela manhã.
Nesse espaço, a Liga/RS mantém um Banco de Perucas à
disposição para empréstimo.
Neste local também são doados
turbantes, lenços coloridos, toucas e almofadas para às assistidas
mastectomizadas.

13.

Atendimento na Sede da LIGA/RS:

Na sede Liga/RS trabalharam: o auxiliar de escritório
contratado Paulo Roberto Gonçalves da Silva e a estagiária Maria
Eduarda Silva da Rocha, contratado via CIEE, sob a supervisao da
Presidente da Liga/RS, Nelma Wagner Gallo.

Nesse local foram realizados atendimentos em geral,
doados medicamentos aos pacientes em alta, vale transporte aos
pacientes e aos seus acompanhantes em tratamento ambulatorial de
quimioterapia e radioterapia, dieta enteral e cestas básicas. Isso
tudo, após triagem feita pelas assistentes sociais dos Hospitais Santo
Antônio e Santa Rita.
Vale-transporte POA,
Região Metropolitana
e Interior
Medicamentos para
pacientes em alta
hospitalar
Cestas Básicas

18.293 unidades

R$ 120.698,10

1.762 unidades

R$ 67.319,18

247 unidades

R$ 14.450,00

* Doações relativas à dieta enteral: 137 latas de Sustare (360g), 29
quilos de Maltodextrina, 29 seringas de 20ml, 29 frascos de 300 ml
e 29 equipos nasais.

14. A Liga/RS também fez as seguintes doações aos pacientes
carentes portadores de câncer, baixados nos Hospitais
parceiros e em tratamento Ambulatorial:

Hospital da Criança Santo Antônio:
Fraldas
Sabonetes de glicerina
Creme dental
Escova dental
Lenços umedecidos
Casaquinhos, toucas e
luvas de lã
Peças de roupa e
calçados
Máscaras faciais
Lápis de cor
Massinha de modelar
Folhas com desenhos
para colorir
Lousas
Brinquedos novos
variados
Biscoitos folhado
Pão de mel

7.320 unidades
150 unidades
180unidades
130 unidades
10 caixas
40 unidades
95 unidades
200 unidades
120 caixas c/12
120 unidades
460 unidades
186 unidades
209 unidades
192 pacotes
192 unidade

Hospital de Oncologia Santa Rita:
Fraldas
Absorventes Geriátricos
Creme dental
Escova dental
Aparelho de barbear
Álcool em gel
Sabonete líquido
Sabonete de glicerina
Máscaras faciais
Toucas tricotadas em lã
Lenços coloridos e cachecóis
Turbantes
Almofadas modelo coração para as
pacientes mastectomizada
Próteses mamárias externas de
polipropileno
Xampu, hidratante, desodorante e
talco
Perucas emprestadas

4.928 unidades
3.520 unidades
320 unidade
179 unidades
170 unidades
250 unidades
180 unidades
210 unidades
150 unidades
74 unidades
320 unidades
42 unidades
30 unidades
62
110 unidades
45 unidades

Também foram doadas ao Hospital Pavilhão Pereira Filho, da
Santa Casa de Misericórdia, 116 toalhas de banho, 35 toalhas
toalhas de rosto e 283 sabonetes, para uso dos funcionários em
atendimento aos pacientes acometidos da Covid/19;

- 2.090 fraldas descartáveis infantis de vários tamanhos, e 2.344
absorventes descartáveis, tamanho adulto, para uso dos pacientes

carentes em atendimento no Hospital Santa Clara, do Complexo
Santa casa de Misericórdia;
- No decorrer do ano a Liga/RS recebeu agradecimentos pelo
apoio e incentivo as causas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre e o certificado de " Amiga da Boa Causa".

15. A Liga/RS recebeu em 2020, as seguintes doações:
- Das jovens participantes do Glamour/2020: Alice Bitencourt
Loiferman, Antônia Cirne Lima de Oliveira Germano, Antônia Ranzolin
Falcão, Catarina Lopes Jardim, Gabriela Moser Pecoits, Manoela
Wierzynski, Maria Eduarda Polo, Marina Cardoso Hermann e Martina
Marins Xavier doaram: - 15.826 fraldas descartáveis; - 270 tubos de
álcool em gel; - 171 tubos de sabonete líquido; - 122 sabonetes; 806 tubos creme dental; - 521 escovas de dente; - 90 tubos de
xampu; - 186 lousas; - 33 caixas de lenços umedecidos contendo 90
unidades cada; - 90 caixas de lenço de papel, contendo 50 unidades
cada; - 172 máscaras faciais; - 53 pacotes de absorventes; - 190
aparelhos de barba; - 19 tubos de hidratante; - 120 unidades de
aventais de procedimentos descartáveis; - 12 casaquinhos de tricô; 01 aparelho notebook usado; 209 brinquedos novos variados da
marca Xalingo; 192 pacotes de biscoitos folhado e 192 unidade de
pão de mel, ambos da marca Zezé.
-

Das jovens participantes do Glamour Girl ainda recebemos:
R$ 3.000,00 da jovem Martina Marins Xavier;
R$ 2.000,00 das jovens Caetana Druck e Marina Druck;
R$ 1.000,00, Marina Lima Gil;
48 tubos de álcool em gel da jovem Alberta Cagliari Johampetter;

- No Outubro Rosa as candidatas ao Glamour Girl buscaram e a Liga
fez parcerias com os seguintes resultados: Patissier R$312,00;
Penteadeira R$770,00; Babette Macarons R$420,00; Ama eventos
R$50,00; Quarencakes R$72,00; Vanessa Leite R$126,00; Mi Piace
eventos R$39,60; Pastifício italiano R$4.038,33; Família Facin R$
101,40; Salão WE R$613,00; Artezanalle doces R$120,00; Barranco
R$5.720,00; Leckerhaus R$394,64; Parrilla del sur R$5.905,00;
Fulô Brigadeira R$205,80; Estet Mãos Livres $500,00; Bordeaux R$
337,25; ⁃ Barbarela R$983,92;
Consuela’s brownie R$300,00;
Espaço Léo Sampaio R$128,00; Éfe Gastronomia R$150,00; Icona
R$300,00; Chef Ju R$114,00; Atelier das Massas $1.110,00; Usina
das massas R$603,50; Le Mule R$246,80; Just cold R$234,00; Deu
o crepe R$200,00;
Peppo ristorante R$581,00; Di Paolo R$
1.500,00; Troppo Buono R$250,00; Quintanilha R$140,00; Estetic
house R$112,00; Oh donuts R$41,00; Sette pasta bar R$307,80;
Mary Kay R$47,12; The tube R$111,40; 360 bar R$474,50; Free
foods R$ 73,35; Chef Tati Forster R$ 340,00; Depiller R$ 126,00;
Casa do Marquês R$734,00; Barlô R$200,00; Teixy R$40,00 e ⁃
Doces Lúcia Suñe R$1.500,00.

- Por ocasião do Outubro Rosa, a Liga/RS também fez parcerias
obtendo os seguintes resultados:
- R$ 3.520,00 de Vivian Rigotti Academia;
- R$ 2.594,80 da Onodera Estética;
- R$ 1.590,19 da empresa Bonneterie;
- R$ 602,67 da dermatologista da Dra. Cláudia Fernandes Furtado;
- R$ 2.610,00 da Casa de Leilões Daniel Chaeb;
- R$ 10.610,00 da Via Laser Serviços de Estética;
- R$ 1.012,00 em fraldas descartáveis e 200 máscaras faciais da
empresa WE ALWYS CARE;
- 150 unidades da fragrância em embalagem e rotulação "Liga
Rosa"em Home Spray, e 48 unidades de álcool em gel da
LABOTERRA.
- No decorrer do ano a Liga/RS,ainda foi contemplada com as
seguintes doações:
- R$ 9.000,00 do Sr.Delmi Zortéa;
- R$ 600,00 de Joice Zamprogna
- R$ 1.000,00 de Juliana Balbinote;
- R$ 1.000,00 de Patrícia Feijó;
- 130 cestas básicas da Santa Casa de Misericórdia:
- 270 pares da calçados femininos novos da empresa Fatori Finanças
de Jaraguá do Sul -SC;
- 116 toalhas de banho, 35 toalhas toalhas de rosto, 283 sabonetes
das voluntárias do Conselho Deliberativo e da diretoria da Liga;
Glamour;
- 190 latas de sustare da Olvebra Industrial S/A;
- 50 toucas tricotadas em de lã, de Cláudia kanneberg
- grande quantidade de revistas da Conselheira Cyr Livonius;
- 505 mechas de cabelos destinadas a confecção de perucas para
empréstimo e doação às pacientes;
- 350 peças de roupas usadas;
- 50 pares de sapatos usados;
- 15 bolsas e carteiras usadas;
- 80 lenços coloridos e 15 mantas

16.Grupo de Apoio ao Laringectomizado (Grupo Gala):
O Grupo de Apoio e Assistência ao Laringectomizado (Grupo
Gala), que surgiu de uma parceria entre a Liga/RS e o Hospital de
Oncologia Santa Rita, e funciona, com profissionais voluntários e
residentes da Fonoaudiologia do Programa de Residência
Multiprofissional em Oncohematologia da UFCSPA Universidade

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Santa Casa, além de
alunos do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de
Ciências da Saúde.
O grupo de profissionais voluntários é composto pela
fonoaudióloga: Vera Martins, a fisioterapeuta: Karin Camerini; a
musicoterapeura: Sílvia Karpss e a nutricionista
Aline Kirjner
Poziomyc.
A musicoterapia tem por objetivo tornar mais agradável as
atividades e treino da comunicação, bem como auxiliar nos ensaios e
apresentações do Coral.
O atendimento é realizado todas as quartas-feiras pela manhã,
das 10h às 11h30min, no ambulatório do SUS, localizado no andar
térreo de Hospital Santa Rita.
Neste ano ocorreram 09 encontros presenciais totalizando 76
atendimentos nos meses de janeiro, fevereiro e início de março,sendo
após, suspenso pela pandemia.
Nos demais meses do ano, ainda foram realizados 09 reuniões
virtuais, via whatssap, em pequenos grupos para retomada de
orientações e técnicas fonoaudiológicas. No dia 16 de dezembro,
ocorreu a reunião anual de encerramento do ano, também na forma
virtual, pela plataforma zoom com a presença dos profissionais
voluntários e poucos pacientes, tendo em vista a falta de
familiaridade com a tecnologia de vário pacientes.
- Para 2021 o Grupo Gala tem como metas continuar na divulgação
do trabalho a fim de atender mais pacientes, bem com para
incentivar outras localidades a oferecerem esses serviços e manter o
Coral ativo com maior número de participantes.

17. LIGAS REGIONAIS:
A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul
(Liga/RS) conta com 87 Ligas Regionais a saber: Alegrete, Araricá,
Bagé, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Caçapava do Sul, Cacequi,
Cachoeira do Sul, Camaquã, Campo Bom, Candelária, Canoas,
Carazinho, Caxias do Sul, Condor, Constantina, Cruz Alta, Dois
Irmãos, Dom Pedrito, Encantado, Espumoso, Estância Velha, Esteio,
Estrela, Faxinal do Soturno, Flores da Cunha, Frederico Westphalen,
Garibaldi, Giruá, Gramado, Gravataí, Guaporé, Ibirubá, Ijuí, Iraí,
Ivoti, Jaguarão, Lagoa Vermelha, Lajeado, Muçum, Nova Bréscia,
Nova Prata, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Panambi, Passo

Fundo, Pejuçara, Pelotas, Portão, Quaraí, Quinze de Novembro,
Relvado, Rio Grande, Rio Pardo, Rondinha, Rosário do Sul, Salto do
Jacuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do
Livramento, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São
Francisco de Paula, São Gabriel, São Luiz Gonzaga, São Paulo das
Missões, São Sepé, São Vicente do Sul, Sapiranga, Sarandi,
Sobradinho, Soledade, Tapes, Tapera, Tenente Portela, Teutônia,
Tramandaí, Tupanciretã, Uruguaiana, Vacaria, Vale do Sol, Venâncio
Aires,Vera
Cruz,
Veranópolis,
Vila
Nova
do
Sul.
Todas
compromissadas em observar os mesmos princípios estatutários da
entidade, honrar seu nome, enviar anualmente relatório de atividades
e comparecer ao Encontro Estadual, realizado a cada ano, nos meses
de abril ou maio em Porto Alegre.
No decorrer de 2020, manteve-se constante comunicação da
Liga/RS com as Regionais, via whatsapp com trocas de ideias,
sugestões e formas de atendimento aos pacientes, face as
dificuldades enfrentadas no dia a dia em decorrência da pandemia
pelo COVID/19, e em observância aos protocolos das autoridades
sanitárias e as decorrentes dos decretos Estaduais e Municipais.
Agradecemos a todos que nos ajudaram nessa tarefa.

Nelma Odete Wagner Gallo.
Presidente da Liga/RS
Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2020.

