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    APRESENTAÇÃO 
 
  
           A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER NO RIO GRANDE 
DO SUL é uma entidade assistencial que há mais de 63 anos trabalha 
no auxílio ao doente carente portador de câncer e na prevenção desta 
patologia junto à comunidade. Localizada no Hospital Santa Rita, do 
Complexo Santa Casa de Misericórdia, procura através de seu 
dedicado grupo de voluntárias alcançar a missão de amparar os 
pacientes carentes nas suas necessidades físicas, sociais e 
emocionais. 
 
          Nesta oportunidade a Liga/RS expressa sua sincera  gratidão a 
todos as devotadas  voluntárias  que executam nossas atividades 
assistenciais e educacionais.  
 
           Agradecemos aos administradores e funcionários dos 
Hospitais Santa Rita e Santo Antônio que apoiam nossa causa e 
contribuem para sua concretização.  
 
          O êxito das nossas realizações no ano que passou, decorreu, 
sem dúvida, do apoio de todos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nelma Odete Wagner Gallo – Presidente da LFCC/RS 



 

1 - DENOMINAÇÃO E SEDE  
 
           LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER NO RIO GRANDE 
DO SUL, CNPJ nº 92.870.500/0001-00, localizada na Rua Sarmento 
Leite, 187, 3º andar do Hospital Santa Rita, Bairro Centro Histórico, 
Porto Alegre/RS, CEP: 90.050-170, Fone: (51)32-24-64-22, e-mail: 
liga@santacasa.tche.br Site: www.ligafeminina.org.br ou 
www.ligafemininars.org.br  
 
 
2 - MISSÃO  
 
          Amparar as pessoas carentes portadoras de câncer e atuar 
preventivamente junto à comunidade, contribuindo para melhoria da 
qualidade de vida.  
 
3 - VISÃO  
           
          Sinônimo na 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 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 sob no 76008, no Livro A, nº 146, em 17 de agosto de 2011. 
 
           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 e de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 
16.083, de 17/12/1963. 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. Possui 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 Entidades Civis 
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, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre 
em 31/10/99, pela Resolução nº 51/99, e na Secretaria de Atenção à 
Saúde Departamento de regulação, Avaliação e Controle de Porto 
Alegre (SCENES) n. 7900376.  
 
5 – ORGANIZAÇÃO 
   

Diretoria:  

Presidente: Nelma Odete Wagner Gallo, residente à rua Jaraguá, 
542/701, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre/RS – CEP: 90.450-140. 

1ª Vice-Presidente: Narcila Dourado Castro, 2ª Vice-
Presidente:  Rejane Paz Bier, Secretária Geral: Rosanara Fim 
Santiago, 1ª Secretária: Mari Lúcia Tavares Bing, 2ª Secretária: June 
Hopkins Rabello, 1ª Tesoureira: Cátia Vecchio, 2ª Tesoureira: Maria 
Célia Guaspari, 3ª Tesoureira: Joice Maria Cauduro Zamprogna, 
Diretoras Sociais: Olenka Gaudie Ley Brunelli, Ana Luiza de 
Albuquerque Ungaretti e Vera Laura da Costa Carvalho Bernardes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Conselho Deliberativo:  

Está assim constituído: Presidente: Maria Teresa Simch de Castro, 
Vice-Presidente: Lydia Wong Ling, Secretária: Tânia Sporleder de 
Souza. 

Conselheiras:  Cyr Maciel Livonius, Adulce Zaffari, Amarilis Nervo, 
Ana Helena Chagas Diefenthaeler, Ana Maria Moura, Débora Wolf, 
Deodata Linck dos Santos, Imeritta Pandolfi Passos, Iná Schiavon, 
Janir Lucchese, Laís Silveiro, Lucila Osório, Maria Angélica de Carli, 
Maria Augusta Pilla, Mariette Meyer da Silva, Marília Diefenthaeler 
Herter, Mona Hammas Malcon, Nágila Ourique, Neimar Kunz, Sílvia 
Lawson Foster, Sílvia Mac Donald Reis, Solé Bing, Sônia Pilla, Valkíria 
Vallandro. 

Conselho Fiscal:  

Constituído pelas Conselheiras: Marilia Diefenthaeler Herter, Lucila 
Osório e Deodata Linck dos Santos.  

   

6 - REALIZAÇÕES  

- Reorganização do Ambulatório de Prevenção da Liga, com a compra 
de novos instrumentos, captação de voluntárias, aplicação de nova 
metodologia no sentido de agilizar o atendimento, sem, contudo, 
baixar a qualidade dos serviços oferecidos. 

- 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 junto à Liga a 
educação em saúde e rastreamento das neoplasias ginecológicas. 

- Confecção de dez mil folders de prevenção contra o câncer com 
patrocínio da MAMORAD e distribuição ao público em geral. 

- Realização de Convênio com o Instituto de Patologia de Porto Alegre 
para realização de biópsia do material colhido das pacientes carentes 
atendidas no Ambulatório da Liga. 

- Renegociação com a Panvel Farmácias, com obtenção de desconto 
de 5% sobre o valor da nota dos medicamentos doados aos pacientes 
carentes portadores de câncer, quando em alta, além dos 20% já 
concedidos. 



 

 - Campanha junto à comunidade para angariar objetos e produtos 
tais como (móveis, roupas de cama e banho, livros, brinquedos, 
computadores para jogos infantis etc.) para ambientação do andar 
destino às crianças da Casa de Apoio Madre Ana, pertencente à 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

- Renovação do Título de Utilidade Pública Estadual e do Registro de 
Entidades Civis para habilitação ao recebimento de auxílio do Estado 
sob nº 100990. 

- Encaminhado junto aos Órgãos Competentes, Pedido de Título de 
Utilidade Pública Municipal. 

- Encaminhada proposta para realização de Contrato ou Parceria, de 
forma gratuita, com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre 
– Órgão Gestor Local do SUS, para realização de palestras de 
prevenção e atenção à saúde junto às escolas municipais, 
contribuindo para melhoria da qualidade de vida (Processo 
Administrativo nº. 16.0.000039423-1). 

- Distribuição de presentes em datas festivas para pacientes 
oncológicos dos Hospitais Santa Rita e Santo Antônio e Ambulatoriais.  

- Distribuição do Vídeo Educacional de Prevenção de Câncer editado 
pela Liga para jovens e adultos.  

- Contínua comunicação, orientação e organização com as Ligas 
Regionais, e visitas locais.  

- Programa Outubro Rosa com várias atividades. 

- Iniciada a Alteração do Regimento Interno da Entidade. 

- Projetos para criação do Setor Educacional, voltado à prevenção do 
Câncer e atenção à saúde da comunidade, com palestras a serem 
ministradas durante todo ano e com maior ênfase nas campanhas 
Júlio Verde (cabeça e pescoço) Outubro Rosa e Novembro Azul etc. 
Setor de Comunicação e Divulgação para difundir as atividades da 
Liga nos meios de comunicação e nas redes sociais e a implantação 
de novo Site da Liga. 

7 - ATIVIDADES GERAIS   

 Reuniões de Diretoria:  

A Diretoria da Liga/RS realizou suas reuniões semanais para tomada 
de decisões operacionais da Entidade sempre as segundas-feiras, à 



 

tarde, a partir de 07 de março, totalizando 39 encontros no decorrer 
do ano, sempre com a presença da Presidente do Conselho ou de sua 
representante. 

Reuniões do Conselho Deliberativo: 

 O Conselho Deliberativo da Liga reuniu-se em 30 de março, 19 de 
outubro e 13 de dezembro de 2016.  

 Assembleia Geral: 

Em 30-03-2016 realizou-se Assembleia Geral Ordinária tendo como 
pauta a Apresentação do Relatório de Atividades da Entidade e 
Prestação de Contas exercício 2015.  

49° Encontro Estadual: 

A Diretoria da Liga/RS e seu Conselho organizaram e coordenaram o 
49º Encontro Estadual das Ligas Regionais do RS, no dia 29 de abril. 
das 8h às 18h, no Auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa o 
O evento contou com a presença de 251 voluntárias e de 66 Ligas 
Regionais. “Na ocasião foram realizadas palestras educativas pelos 
conferencistas Dr. Gustavo Franco Carvalhal, médico urologista, que 
proferiu palestra sobre “Câncer de Próstata, o que é preciso saber” e 
da Dra. Taciana Dal´Forno Dini, médica dermatologista sobre” 
Tratamentos para o Rejuvenescimento da Pele”. No Encontro também 
foram tratados de assuntos administrativos, prestadas informações, 
esclarecimentos e proveitosa troca de experiências entre as 
Regionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- As voluntárias da Liga/RS, Nelma Wagner Gallo, Narcila Dourado 
Castro, Rejane Paz Bier e Joice Zamprogna, participaram do 11º 
Congresso Nacional da Rede Feminina de Combate ao Câncer, 
realizado em Recife/PE, nos dias 16 a 18 de novembro. Este evento 
reuniu participantes de vários Estados. Na ocasião foram proferidas 
palestras cientificas e de aprimoramento para o voluntariado, 
aprovado o novo Estatuto da Rede e eleita a nova Presidente da Rede 
Nacional para o biênio 2016-2018.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 - SETOR EDUCACIONAL E  ATIVIDADES  CORRELATAS:  

- Participação da Entidade em Reuniões, Entrevistas, Palestras de 
Prevenção do Câncer e eventos especiais visando a promoção da 
Entidade, a qualificação do seu voluntariado, a educação e a 
prevenção em câncer para a Comunidade. Folhetos educativos de 
prevenção foram amplamente distribuídos às pacientes 
do  Ambulatório, nas palestras de prevenção e outros eventos.  
Igualmente, foram distribuídos Vídeos Educacionais de Prevenção de 
Câncer para Escolas, Faculdades, Empresas, e Ligas Regionais.  

 Participações diversas:   

12.03.16 - I Colóquio de Saúde da Mulher – História e Saúde do CHC, 
no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, realizado pela Prefeitura 
de Porto Alegre – Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria 
Adjunta da Mulher.  

11.04.16 - Trote Solidário, CARECA AMIGA, promovido pelo Setor de 
Quimioterapia do Hospital Santo Antônio, com participação dos 
calouros da Faculdade de Ciências da Saúde e da ONG Doutorzinhos. 
Objetivo do evento, propiciar momentos de descontração e alegria 
aos pequenos pacientes e mostrar que raspar a cabeça pode ser 
também por uma causa alegre como ser aprovado no vestibular e não 
apenas por doença. A Liga/RS, além da presença, patrocinou as fotos 
que registraram o evento e foram entregues aos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.04.16 - “Dia Mundial da Voz” evento promovido pelo Serviço de 
Fonoaudiologia do Hospital Santa Rita, Serviço de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço do Hospital Santa Rita, Serviço de Prevenção de Câncer do 
Hospital Santa Rita, Serviço de  Otorrino- laringologia do Hospital 
Santa Rita  e Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS organizado 
e coordenado pela fonoaudióloga Vera Martins, voluntária da Liga/RS, 
e pelas enfermeiras Patrícia Carvalho e Fernanda Pautasso.  O evento 
foi realizado no Anfiteatro do Hospital Santa Rita, das 12h às 14 h, 
como abertura Pocket Show Jéf, voz e violão – vencedor do concurso 
Breakout Brasil do canal Sony e com palestras do Dr. Geraldo Santa 
(Voz Normal e Prevenção do Câncer de Laringe). No evento a 
Liga/RS, patrocinou grande quantidade de maçãs que foram doadas 
aos pacientes e participantes no evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.16 – 49º Encontro Estadual da Liga Feminina de Combate ao 
Câncer no Rio Grande do Sul com suas Ligas Regionais – na 
Assembleia Legislativa – Palestrantes Dr. Gustavo Franco Carvalhal e 
a Dra. Taciana Dal´Forno Dini. 

06.05.16 – Visita à Liga Regional de Santana do Livramento e 
participação no Baile  para escolha da Glamour Girl. Participou do 
evento  Nelma Wagner Gallo. 

10.05.16 – Inauguração da Casa de Apoio Madre Ana, pertencente à 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que 
destina-se a proporcionar acolhimento digno a seus pacientes mais 
necessitados vindos do interior do RS e de outros estados para 
tratamento nos sete hospitais do Complexo Santa Casa. A 
inauguração iniciou com missa solene celebrada pelo Arcebispo Dom 
Jaime Spengler e após visitação das dependências. A Liga/RS doou 



 

uma TV  de LED nova, e, juntamente com a Liga Jovem arrecadou e 
doou móveis, três computadores para jogos infantis, roupas de cama 
e grande quantidade de brinquedos para equipar o andar destina às 
crianças. 

13.05.16 – Visita à Liga Regional de Gramado e adesão ao Jantar dos 
Cozinheiros por ela realizado. Participaram do evento as voluntárias 
Nelma Wagner Gallo, Narcila Dourado Castro, Joice Zamprogna e 
Cátia Vecchio. 

10.06.16 – Visita à Liga Regional de Ivoti e participação no Café 
Colonial “Liga Tarefa de Amor”. Participação de Nelma Wagner Gallo. 

27.08.16 – Visita à Liga Regional de Bento Gonçalves e participação 
na 18º Comenda Jantar Eles na Cozinha. Participação de Nelma 
Wagner Gallo.  

16.09.16 – Solenidade de Inauguração da Nova Sede da Liga 
Regional de Dois Irmãos. O evento contou com a presença da 
Presidente da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Sra. 
Aglaê Nazário, a Presidente Regional Sra. Nelma Wagner Gallo e 
autoridades locais. 

04.10.2016 - Abertura da Campanha Outubro Rosa, no Instituto Ling, 
que, iluminado de rosa, recebeu grande número de pessoas. O 
evento teve o apoio do Instituto Ling, Grupo Press Gastronomia e 
apresentação do Grupo de Percussão Vida com Arte Unisinos, sob o 
comando do Professor Douglas Gutghar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

06.10.16 – Palestra “Fatores médicos e emocionais do tratamento do 
Câncer de Mama”, proferida pelo Dr. Rogério Grossmann e a 
psicóloga Sílvia Hass, coordenado pelo Grupo Interdisciplinar da 
Mama – Santa Casa de Misericórdia. 

11.10.16 – Palestra de Prevenção contra o câncer de Mama, proferida 
pela médica Narcila Dourado Castro, voluntária da Liga, aos 
funcionários da empresa Maximídia Adm. E Corretora de Seguros 
Ltda. 

18.10.16 – Palestra de prevenção contra vários tipos de câncer, 
proferida pela médica Narcila Dourado Castro, aos funcionários do 
Hotel Swan Molinos. 

19.10.16- Cerimônia em homenagem à Liga Feminina de Combate ao 
Câncer no Rio Grande do Sul, concedida pela Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do RS, Deputada Silvana Covatti, 
em reconhecimento ao trabalho realizado pela Entidade. Na ocasião, 
houve o lançamento da Cartilha Outubro Rosa e Novembro Azul, 
elaborada pela Deputada Liziane Bayer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20.10.16 – Palestra de sobre prevenção contra vários tipos de câncer, 
proferida pela médica Narcila Dourado Castro, voluntária da Liga/RS, 
aos funcionários da empresa TIMAC Agro, em porto Alegre. 

21.10.16 – Palestra de Prevenção contra o câncer de Mama e de 
Próstata, proferida pela enfermeira Fernanda Felipe  Pautasso, da 
Unidade de promoção da Saúde e prevenção de Doenças da Santa 
Casa, aos funcionários da empresa Brink´s Brasil.  



 

26.10.16 – Palestra de prevenção contra vários tipos de câncer, 
proferida pela Dra. Narcila Dourado Castro, aos funcionários do Swan 
Tower Porto Alegre Hotel. 

31.10.16 – Encerramento do Outubro Rosa em parceria com o 
Hospital Santa Rita e Santa Casa de Misericórdia, com o tema 
“VAMOS FECHAR O OUTUBRO ROSA COM MUITA ESTIMA”, realizado 
no Centro de Convivência do Hospital Santa Rita. O evento festivo 
contou com grande presença de pacientes em tratamento de 
quimioterapia e radioterapia. A elas foram doadas perucas, próteses 
mamárias externas de polipropileno, lenços coloridos, turbantes, 
toucas, bonés, realizadas maquiagem, pinturas de sobrancelhas com 
rena.  O evento também contou com a parceria da Estilista Baby 
Steinberger que doou 50 turbantes e da Estética Houser que realizou 
as maquiagens, doou perucas, lenços e material de higiene. 

10.11.16 – Palestra de prevenção contra o câncer de Mama, proferida 
pela Dra. Narcila Dourado Castro, aos funcionários do Makro 
Atacadista S/A. 

De 16/18 de 11/16 - Participação no 11º Congresso Nacional da Rede 
Feminina Nacional de Combate ao Câncer, em Recife/PE. Participaram 
as voluntárias Nelma Wagner Gallo, Narcila  Dourado Castro, Rejane 
Paz Bier e Joice Zamprogna. 

30.11.16 – Palestra sobre Prevenção do Câncer, proferida pelo Dr. 
Marcelo Bica, médico do Hospital Santa Rita, aos funcionários da 
empresa ALIBEM ALIMENTOS, em Porto Alegre. 

- Informações prestadas à Revista Bendita sobre o trabalho da Liga e 
o Outubro Rosa, publicada a seguir. 

- Informações prestadas a Érika Ferraz, estudante de jornalismo da 
Unisinos, sobre a Entidade e a Campanha Outubro Rosa, 
posteriormente veiculada no Site da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos.  

- As empresas Guerra Advogados, Essere Joias, Sodexo, Estetic 
House, Multimídia, Elegance, Vialaser Depilação e Alibem solicitaram 
folders de prevenção contra o câncer para serem distribuídos aos 
seus funcionários. 

- Em todos os eventos os houve distribuição significativa de folders 
de prevenção dos vários tipos de câncer, e, no Outubro Rosa, laços 
cor de rosa de rosa alusivo ao evento.  

 



 

8.1- MENÇÃO HONROSA 

 No mês de maio/2016, a Câmara dos Deputados concedeu a Liga 
Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul, indicada pela 
Senadora Ana Amélia, o diploma de MENÇÃO HONROSA pela 
indicação recebida ao Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher, 
em reconhecimento aos trabalhos e ações pela universalização do 
acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher. 

9 -  SETOR PROMOCIONAL  

O Setor promocional organizou eventos sociais com o objetivo 
de angariar fundos, com a finalidade de dar suporte financeiro para 
que a Entidade realize seu trabalho de prevenção e assistência ao 
doente carente portador de câncer.  

Diretoras Sociais: Olenka Gaudie Ley Brunelli, Ana Luiza de 
Albuquerque Ungaretti e Vera Laura da Costa Carvalho Bernardes. 

 PRINCIPAIS EVENTOS:  

 Baile da  Glamour  

Realizado no dia 17 de junho de 2016, na Associação Leopoldina 
Juvenil, contou com a participação de 13 candidatas ao Glamour Girl. 
Contou também com a presença de aproximadamente seiscentas e 
cinquenta pessoas entre concorrentes, familiares e amigos, 
simpatizantes do evento, jurados, voluntárias e jornalistas, sendo 
amplamente divulgado nos meios de comunicação local. Essa 
atividade é uma das principais arrecadações financeiras da Entidade.  

 Eventos que precederam ao Baile da Glamour Girl: 

07.05.16 – Brunch em comemoração ao Dia das Mães na Casa 
Bonita, Rua Vicente da Fontoura, 2336, com arrecadação de fraldas 
infantis para as crianças carentes internadas no Hospital Santo 
Antônio. 

 

 

 

 

 



 

10.05.16 – Inauguração da Casa de Apoio Madre Ana, pertencente à 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, sita na Rua 
Vigário José Inácio, 741. 

12.05.16 - Coquetel oferecido pela jovem Victória de Króes Glamour 
Girl/2015, em sua residência para as candidatas e a diretoria. 

18.05.16 – Coquetel e desfile na Loja Tissat, Rua Padre Chagas, 185. 
As participantes desfilaram roupas da Loja e o total da receita dos 
ingressos foi destina à Liga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.16 – Coquetel na Clinica Dr. Minzzi, av. Pinheiro Borba, 491. 
com palestra sobre saúde e beleza proferida pelo cirurgião plástico 
Dr. Antônio Carlos Minuzzi Filho e a Sra. Cláudia Bartelli. Na ocasião 
foram arrecadados materiais de higiene para os pacientes carentes 
internados nos Hospitais Santo Antônio e Santa Rita.  

31.05.16 – Workshop de maquiagem no British Club, Rua Furriel Luiz 
Antônio de Vargas, 400, com Jorginho Goulart. Renda total dos 
ingressos revertida para a Liga. 

07.06.16 - Leilão de Artes organizado pelo marchand Nicholas Blitz, 
Galeria de Artes Bublitz, realizado no Dado Bier do Bourbon Country 
Shopping, com 10% da renda revertida para a Liga e arrecadação de 
fraldas.  

 

 

 



 

09.06.16 - Coquetel de apresentação das candidatas ao Glamour Girl 
ao Júri e à Imprensa, oferecido pela UMA Incorporadora, na Rua 
Marques do Herval, 75. 

16.06.16 - Ensaio Geral para o Baile no Salão Leopoldina Juvenil. 

17.06.16 – 20h – Coquetel no Salão Vila Rica da Associação 
Leopoldina Juvenil com entrevista das candidatas pelo Júri. 

 22h – Desfile das Candidatas a Glamour na passarela do Salão 
Imperatriz para julgamento final e escolha da Glamour 2016. Eleita a 
jovem Valentina Velásquez Torres Machado.  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1º. 07.16 – Solenidade de Posse da Diretoria da Liga Jovem, no 
Diego Andino Pâtisserie. Tomaram posse como Presidente a jovem 
Victória de Króes Leal e Vice-Presidente Valentina Velasques Torres 
Machado. 

Jantar Anual da Liga:  

Realizado no dia 29 de setembro no Porto Alegre Country Club, 
auxiliado em sua organização pela Vice-Presidente do Conselho Sra. 
Lydia Wong Ling. O evento contou com a participação de 
aproximadamente trezentas e vinte pessoas e foi o evento que mais 
arrecadou fundou para a Entidade. 

Teve patrocínio de: ÉVORA S.A com a quantia de R$ 20.000,00; 
GRUPO MALCOM R$ 23.000,00 (com direito a uma mesa no Jantar) e 
ALIBEM ALIMENTOS com R$ 20.000,00. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        O Tema do Jantar foi o Jazz e contou com Show de Luciano 
Leães. Também houve sorteio de uma bolsa de festas entre os 
presentes, doada pela Senhora Andréa Loureiro. 

   

10 - LIGA JOVEM   

A Liga Jovem é composta pelas participantes da promoção 
Glamour Girl. Realizam trabalho voluntário junto a Entidade, 
principalmente, junto às crianças internadas no Hospital Santo 
Antônio e Ambulatorial. No ano de 2016 a Liga Jovem foi coordenada 
pela diretora social Olenka Gaudie Ley Brunelli.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Até o mês de julho/2016 a Liga Jovem teve como Presidente a 
jovem Bárbara Herter, Vice-Presidentes: Laura Girardi Towsend, 
Luísa Loiferman e Jordhana Gobbi, secretária: Victória Shiffner, 
Tesoureiras: Andréa Gastal, Júlia Bastos e Carolina Loureiro. A partir 
de então, tomou posse a nova diretoria, sendo Presidente a jovem 
Victória de Króes Leal, Vice-Presidente Valentina Velásquez Torres 
Machado; Secretárias: Ana Clara Tesche e Isabela Rossato; 
Tesoureiras: Ana Paula Ingrácio Porto, Marieta de Oliveira Noronha, 
Júlia Moraes Bastos e Eduarda Flores.    

A Liga Jovem iniciou suas atividades em março e realizou 25 
encontros.  

Atividades desenvolvidas pela Liga Jovem: 

- Visitas sistemáticas à Enfermaria de Câncer Infantil do Hospital 
Santo Antônio e a UTI para apoio e recreação dos pacientes, 
acompanhamento escolar, verificação das necessidades dos pacientes 
internados pelo SUS e doação de material necessário. 

- Realização de festa da Páscoa, Dia das Mães, festa Junina, Dia dos 
Pais, Dia das Crianças e Natal, com brincadeiras, jogos e entrega de 
presentes e brindes alusivos a cada evento.  

- Obtenção de doação de roupas, mantas de lã, fantasias, calçados, 
material de higiene, fraldas descartáveis para distribuição entre os 
pacientes carentes do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa 
Rita.  

- Doação de móveis, três computadores para jogos infantis, roupas 
de cama, toalhas de banho e grande quantidade de brinquedos, 
material escolar, material de higiene, para equipar o andar destinado 
às crianças da Casa de Apoio Madre Ana, pertencente à Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

- Participação no Programa Mc DIA FELIZ, comercializando voucher 
para auxiliar o Hospital Santo Antônio a receber parte da renda. 

- Realização de Brechó Solidário, venda de rifas com o objetivo de 
arrecadar recursos para a compra de um aparelho Hidrogênio 
Aspirado para detectação de doenças gástricas nas crianças carentes, 
internadas no Hospital Santo Antônio. 



 

-Participação na Expointer com um stand para venda de produtos da 
Entidade e distribuição de folders de prevenção contra o câncer. 

- A Glamour Girl Valentina Velásquez Torres Machado, juntamente 
com a diretoria da Liga Jovem, engajou-se nas promoções sociais da 
Instituição. 

 

11 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO DO CÂNCER DE 
COLO DE ÚTERO E DE MAMAS  

  AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ambulatório da Liga/RS está localizado no andar térreo do 
Hospital Santa Rita. Nele são desenvolvidos programas de Detecção 
Precoce de Câncer de colo de útero e mamas. Para tanto, mantém 
parcerias com o Hospital Santa Rita, Serviço de Patologia, da 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Laboratório 
Geyer e Instituto de Patologia e com Serviços de Radiologia de Porto 
Alegre Mamorad e Serpal.  

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 junto à Liga a 
educação em saúde e rastreamento das neoplasias ginecológicas. 



 

A coordenação técnica está a cargo da enfermeira contratada 
Cristina Rita dos Santos e a coordenação das voluntárias da Sra. Mari 
Lúcia Tavares Bing, integrante da diretoria da Liga. 

O Ambulatório também conta com o trabalho das médicas 
ginecologistas voluntárias Dras.  Bernardete Nonnenmacher, Liliane 
Herter e Carla Vanin.  

Atuaram como voluntárias no Ambulatório em 2016 as Sras.: 
Ana Maria Longo, Diná Clara Chiradia Ferreira, Débora Lubisco 
Pestana, Ivone Pinho Agostine, Luciana Calle Gomes, Maria Augusta 
Pilla, Maria Henriqueta Martins dos Santos, Diojana Maria dos Santos 
Chiradia, Luciana Calle Lautert da Cunha, Ladi Maria Solimann 
Francescetto, Rossana Maria Pesarico, Elizia Ourique da Silva, Emília 
Barbosa Segala, Maria Regina Cesa da Silva e Rosangela Carmine 
Bender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas pacientes atendidas realizam exame de Papanicolau e 
palpação de mamas para prevenção de câncer de colo uterino e de 
mama, sendo-lhes proporcionada também consulta de enfermagem. 
As pacientes também são orientadas a realizar mamografia 
anualmente após os 40 anos. Dispomos de 08 mamografias mensais 
para pacientes com suspeita de câncer de mama que são 
disponibilizados pela Mamorad e Serpal. 



 

Foram distribuídos amplamente folhetos de prevenção de 
câncer na Sala de Espera do Ambulatório e na secretaria da Entidade. 

  

Demonstrativo das Atividades  desenvolvidas no 
Ambulatório de Janeiro a Dezembro de 2016 

O total de exames realizados (Citopatológicos) 
Papanicolau;   consultas e reconsultas de enfermagem e médica; 
mamografias, biópsias; etc. encontra- se na tabela abaixo, como os 
diversos tipos de exames alterados: 

 

Exames citopatológicos 2.179 

Exames de palpação de mamas          2.170 

Consultas de enfermagem 2.164 

Colposcopias    103      

Biópsias do colo de útero      28 

Biópsia do endométrio      01       

Cauterizações      03 

Prescrições     129 

Encaminhamentos     384 

Mamografias      69 

 

EXAMES ALTERADOS 494 CASOS 
ASCUS – indeterminado em atípicas de 
significado células escamosas 

494 

AGUS – atípicas de significado indeterminado 
em células glandulares 

16 

ASC-H 13 
NIC I         35 
NIC II 06 
NIC III 01 

  

Biópsia colo uterino com NIC  I 07 
Biópsia colo uterino com NIC II 02 
Biópsia colo uterino com NIC III 01 



 

Lesão intraepitelial alto grau 01 
Carcicoma epidermoide invasor 02 
Biópsia colo interino com necrose  01 

        

          MAMOGRAFIA CLASSIFICAÇÃO BIRADS (MMG BR) 

MMG BR – 0 31 

MMG BR – III 20 

MMG BR IV 16 
 

MMG BR – V 01 

Os casos suspeitos foram encaminhados aos médicos 
voluntários do Ambulatório e ao Posto de Saúde próximo a residência 
da paciente. 

12 - SETOR ASSISTENCIAL 

O Setor Assistencial da Liga é composto pelo Grupo de Atuação 
aos pacientes dos Hospitais Santa Rita e Santo Antônio e 
Ambulatoriais; Atendimento na Sala de Convivência, Grupo Gala e 
Atendimento na sede da Secretaria da Liga. 

 

1- Grupo de Atuação: 

- Atuação das voluntárias com visitas diárias aos pacientes internados 
nos Hospitais Santa Rita, Santo Antônio e Ambulatoriais, distribuindo 
materiais de higiene, fraldas para adulto e crianças, absorventes para 
adultos, peças de roupas, agasalhos, lenços, bonés, toucas de lã, 
toalhas, calçados, perucas, bengalas, próteses mamárias externas e 
revistas.  Também promovem eventos nas datas festivas como 
Páscoa, Dia da Mães, Dia dos Pais e Natal, com distribuição de 
presentes. 

- Confecção e distribuição de protetores de laringe e próteses 
mamárias externas de polipropileno. A FITESA, empresa pertencente 
à Holding ÉVORA doa de forma generosa o polipropileno para 
confecção das próteses mamárias externas. 

- Doação mensal de cestas básicas para familiares de pacientes 
carentes hospitalizados e para pacientes em tratamento ambulatorial 



 

de quimioterapia e radioterapia encaminhadas pelo Serviço Social dos 
Hospitais Santo Antônio e Santa Rita.  

- Fornecimento de Dieta Enteral para os pacientes em alta hospitalar 
do Santa Rita, composta dos suplementos Sustare, Soymilke, 
Maltodextrina e equipos.  

-As voluntárias do Setor Assistencial atendem no Brechó da Liga onde 
são comercializam roupas, calçados, bijuterias etc., recebidos em 
doação. 

- Setor Assistencial está sob a coordenação da Sra. Mari Lúcia 
Tavares Bing, integrante da Diretoria da Liga.  

-As voluntárias que atuaram no setor assistencial em 2016 foram as 
Sras.: Ana Nery Bortoncello Filippin, Eleine Guilhermina Bochi Corcini, 
Elizabeth L. Dal Prá, Neiva Terezinha Fagundes Boschi, Neli Coelho de 
Souza, Sonia Mary Nunes Trindade, Zuleica Maria Postiço, Silvana 
Maria Ariosto, Amarílis Nervo, Célia Terezinha Zago e Miriam Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrativo das distribuições realizadas em 2016, para os 
pacientes dos Hospitais Santo Antônio e Santa Rita:  

  
Hospital Santo Antônio: 
  

Fraldas  4.097 
Sabonetes 577 



 

Creme dental 264 
Escova dental 115 
Cestas básicas 120 
Shampoo e hidratante 16 
- Grande quantidade de peças de 
roupas (pijamas, abrigos, toalhas de 
banho, toucas de lã, lenços coloridos 
e perucas). 

- Grande quantidade de brinquedos, 
lápis de cor, massa de modelar, 
livros e revistas. 

 

 

Hospital Santa Rita:      

Fraldas 5.816 
Absorventes 1.831 
Sabonetes   980 
Creme dental   598 
Escova dental   323 
Shampoo e hidratante    48 
Aparelho de barbear    165 
Toalhas de rosto e banho    154 
Próteses mamárias externas de 
polipropileno  

    257 

Perucas    40 
Par de Muletas       02 
Cestas básicas    120 
Latas de Sustare e Soymilke      125 
Maltodextrina Kg     40        
Grande quantidade de peças de roupas 
(camisolas, pijamas, agasalhos e mantas). 
Bonés, turbantes e lenços coloridos. Livros 
e revistas. 

  

  Dessa forma, a Liga/RS deu atendimento para 2.483 
pacientes SUS baixados no Hospital Santa Rita. 

    No Hospital Santo Antônio as voluntárias da Liga e a Liga 
Jovem assistiram a 1.382 crianças internadas no Setor Oncológico, 
mais os atendimentos no Ambulatório de quimioterapia e 
radioterapia. 

Obs.: Dados fornecidos pelos Hospitais Santa Rita e Santo Antônio. 



 

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, Sra. Glaci Leandro 
Ferreira, nas segundas-feiras pela manhã, oferece gratuitamente 
serviços de manicure, pedicuro, cabeleireiro, aos pacientes e seus 
acompanhantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grupo de Apoio ao Laringectomizado ( Grupo Gala): 

O Grupo de Apoio e Assistência ao Laringectomizado (Grupo 
Gala) funcionou durante o ano de 2016, 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 por duas 
fonoaudiólogas: Vera Martins e Márcia Santana; uma fisioterapeuta: 
Karin Camerini e uma Musicoterapeuta: Silvia Karpps. 

A musicoterapia tem por objetivo tornar mais agradável as 
atividades e treino da comunicação, bem como, auxiliar nos ensaios e 
apresentação 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. 

No decorrer do ano foram realizados 45 encontros e 583 
atendimentos. 

A coordenação técnica do Grupo Gala está a cargo da voluntária 
fonoaudióloga Vera Martins e a coordenação das voluntárias a cargo 
da representante da diretoria, Sra. June Hopkins Rabello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos realizados pelo Grupo Gala:   

- O Grupo organizou eventos sociais com a finalidade de integrar 
todos os participantes do projeto tais como: 

30.03.16 - Festa da Páscoa, com realização do amigo secreto. 
Presentes pacientes e familiares e voluntários. 

13.04.16 – Apresentação do Coral do Gala no auditório do Hospital 
Santa Rita durante o evento alusivo ao Dia Mundial da Voz (16/04). 

14.04.16 - Nova apresentação do Coral Gala na Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também em homenagem ao 
Dia Mundial da Voz. 

13.07.16 - Almoço de integração no Clube Independente que 
gentilmente oferece a churrasqueira. Participaram pacientes, 
familiares profissionais e alunos. 



 

- No período de 21 a 25 de agosto foi apresentado trabalho sobre o 
GALA, na forma de pôster, no 30º World Congresso f the IALP – 
International Association of Logopedics and phoiatrics realizado em 
Dublin – Irlanda, cujo título “ The Influence of communicatiion on the 
autonomy os laryngectomized patients”. 

21.10.16 – O  Coral do Gala foi convidado a se apresentar no evento 
da Residência Multiprofissional em OncoHematologia do Hospital 
Senhora da Conceição em Porto Alegre. 

07.12.16 – Festa de Natal, também no Clube Independente, com 
realização de amigo secreto. Participaram da festa de 
confraternização os pacientes, seus familiares, profissionais, a 
Presidente da Liga e médicos cirurgiões de cabeça e pescoço do 
Complexo Santa Casa de Misericórdia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para 2017 o Grupo Gala tem como metas divulgar o trabalho a fim 
de atender mais pacientes, manter o Coral ativo e iniciar um grupo 
de danças.  

 
4.  Atendimento na Sede da LIGA/RS: 

  

Na sede Liga/RS trabalharam os auxiliares de escritório 
contratados Andressa Viviane Machado Krug e Paulo Roberto 
Gonçalves da Silva. 

   Na sede Liga/RS foram realizados atendimentos em geral, 
doação de medicamentos aos pacientes em alta e de vale transporte 
aos pacientes adultos e crianças bem como aos seus acompanhantes, 



 

em tratamento ambulatorial de câncer, realização de quimioterapia e 
radioterapia, esses todos encaminhados à Liga após triagem feita 
pelas assistentes sociais dos Hospitais Santo Antônio Santa Rita. 
Também foram doadas refeições aos cuidadores das crianças 
carentes internadas no Hospital Santo Antônio. 

 

Vales- transporte para Porto 
Alegre, Grande Porto Alegre e 
Interior. (1.090 unidades) 

 

 Valor R$ 47.203,45 

Medicamentos para pacientes 
com alta (1.694 unidades) 

 

 Valor R$ 47.876,01 

Alimentação aos acompanhantes 
das crianças internadas no 
Hospital Santo Antônio (1.758 
refeições) 

  Valor R$ 15.646,20 

   

 LIGAS REGIONAIS  

 

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul 
(Liga/RS) conta com 86 LIGAS REGIONAIS compromissadas em 
observar os mesmos princípios estatutários da entidade, honrar seu 
nome, enviar anualmente relatório de atividades e comparecer ao 
Encontro Estadual, realizado no mês de abril em Porto Alegre.  

Manteve-se constante comunicação da Liga/RS com as 
Regionais, visando à atualização de dados cadastrais, como 
localização integrantes da diretoria, número de voluntários. A 
Presidente da Liga/RS também  visitou a convite as Ligas Regionais 
de Santana do Livramento, Ivoti, Gramado, Bento Gonçalves e Dois 
Irmãos. 

 
14 - DOAÇÕES 

 A Liga/RS recebeu as seguintes doações: 

- 870 peças de roupas 
- 119 pares de calçados 



 

- 31 bolsas 
- 57 toucas de lã 
- 50 turbantes 
- 230 lenços coloridos 
- 12 jogos de cama 
- 110 livros infantis e infanto-juvenis 
- 73 latas de soy milk 
- 07 cestas básicas 
- 60 quilos de alimentos 
- 13.286 fraldas infantis e adultos de diversos tamanhos 
- 123 absorventes 
- 837 tubos de creme dental 
- 983 sabonetes 
- 170 escovas de dente 
- 210 lenços umedecidos 
- 42 exaguantes bucal 
- 22 perucas 
- uma bolsa de festas doada por Andréa Loureiro (sorteada no Jantar 
Anual da Liga). 
- uma pulseira de ouro (olho turco) doada por Sara Joias 
- uma pulseira de ouro com pedra de rubi doada por Branca Dadda 
Joias. (as pulseiras foram objeto de rifas) 
 - um par de brincos de ouro com pedras de rubi, doados pela Essere 
Joias. (presenteado à Glamour Girl 2016). 
- grande quantidade de brinquedos e massinha de modelar. 
- grande quantidade de amostras de tecidos da Loja Textura. 

 

A Liga/RS fez as seguintes doações: 

- R$ 16.779,00 (dezesseis mil, setecentos e setenta e nove reais) ao 
Hospital Santa Rita da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, 
para compra de 31 (trinta e um) colchões pneumáticos para uso dos 
pacientes acamados e baixados pelo SUS. 

- R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Hospital Santo Antônio da 
irmandade da Santa Casa de Misericórdia para a compra de um 
aparelho Hidrogênio Aspirado para detectação de doenças gástricas 
nas crianças carentes. 

- R$ 3.735,00 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais) ao Hospital 
Santo Antônio, para a realização da Ceia de Natal dos pacientes 
carentes baixados e seus familiares. 

- 870 fraldas e roupas infantis ao Hospital Santa Clara Complexo 
Santa Casa de Misericórdia para pacientes SUS. 



 

Agradecemos a todos que nos ajudaram nessa tarefa. 

  

Nelma Odete Wagner Gallo.  
Presidente da LFCC-RS  

 Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2016.  
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