
 
   Relatório de Atividades 2020 
 

1. Finalidades Estatutárias: 
 
A Liga Sorocabana de Combate ao Câncer encontra-se com o seu estatuto registrado sob o nº 

79.148 no 1º Cartório Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba/SP. 

A sua finalidade é a prevenção do câncer de mama e ginecológico das mulheres sadias e, a 

promoção humana das mulheres portadoras de câncer, assistindo-as dentro de suas 

possibilidades físicas, sem distinção de raça, sexo, condição social, credo religioso ou filiação 

política. 

 

2. Objetivos 

Geral: 

 Prestar assistência social as mulheres com câncer de mama e ginecológico e aos seus familiares, 

que se encontram num processo de vulnerabilidade, garantindo acesso a atendimento com 

profissionais especializados da área, concomitante ao apoio humano-emocional. 

Específicos: 

 Desenvolver projetos, programas e ações para prevenção da doença; 

 Oferecer atendimento para as pessoas com câncer nas áreas de assistência jurídica, 

aurículoterapia, fisioterapia, ioga, nutrição, psicologia, reflexologia e oficinas de artesanato e 

beleza; 

 Realizar grupos para atendimento dos familiares; 

 Através do serviço social e da rede sócio assistencial, garantir acesso às políticas públicas 

relacionadas ao tema; 

 Realizar empréstimos/doações de próteses, perucas e sutiãs; 

 Realizar oficinas terapêuticas com as pessoas portadoras de câncer de mama/ginecológico;  

 Realizar exames de mamografias, biopsias e ultrassons em Clinicas Médicas Especializadas. 

 

3. Origem dos recursos 
- Doações: 

- Doações de pessoas jurídicas e pessoas físicas; 

- Eventos e demais parcerias: 

- Eventos para arrecadação de fundos; 

- Contribuição de associados; 

- Contribuição Loja Maçônica e Fundação Ubaldino do Amaral;  

- Contribuições Diversas. 
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ORIGEM DOS RECURSOS 

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO % 
Contribuições e Doações Diversas 3,00% 

Vendas de Materiais Diversos 0,26% 

Fundação Ubaldino do Amaral – Parceira 10,86% 

Contribuições p/ Anúncios e Publicações 22,14% 

Receitas Financeiras 1,27% 

Eventos 62,47% 

TOTAL 100,00% 

 
4. Infra Estrutura 

A Liga Sorocabana de Combate ao Câncer está sediada na Rua Antonio de Andrade, 45 – Jd. 

Faculdade – Sorocaba – SP. Esse espaço foi cedido pela Associação Protetora dos Insanos de 

Sorocaba, através de um contrato de comodato por 30 anos. O local conta com um espaço de 

300 metros quadrados, atendendo as nossas necessidades, tanto em relação ao espaço físico, 

como de equipamentos. Sua localização fica próximo ao Hospital Regional de Sorocaba, donde se 

origina grande parte das mulheres que procuram pelos nossos serviços. 

Abaixo descrevemos toda a nossa estrutura: 

Espaços Quantidade 
Sala de Nutrição 01 

Sala de Fisioterapia 01 

Sala de Serviço Social/Psicologia/Assistência Jurídica / 

Reflexologia 
01 

Sala Prótese Mamaria/Peruca 01 

Sala de Artesanato 01 

Banheiros 03 

Cozinha 01 

Recepção 01 

Sala de Espera 01 

Salão de eventos  01 

Sala da administração 01 

Sala de atividades 01 

Almoxarifado 01 
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Fachada da instituição 

 

 

 

5. Serviços 

Descrição: 

A Liga Sorocabana de Combate ao Câncer prestou serviço sócio assistencial dentro da proteção 

básica – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para indivíduos com câncer de 

mama e ginecológico, seus respectivos familiares e comunidade. 

O Serviço realizado prestou atendimento gratuito, de caráter continuado, a pessoa com câncer 

fragilizada dentro dos aspectos sociais e comunitários. Priorizando garantir a qualidade de vida, 

cidadania, acesso a direitos e garantia protetiva das famílias, prevenindo assim ruptura dos seus 

vínculos. 

 

 

 

Grupo de Apoio: 
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O paciente com câncer chega na Instituição estigmatizado, com baixa autoestima, sofrendo pelas 

consequências e agravos sociais, físicos, psicológicos e econômicos em função da doença. 

A atuação foi feita de forma interventiva, dentro das situações de vulnerabilidades, estimulando 

e orientando os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 

coletivas, na família e no território. O papel da Instituição foi intervir justamente nos impactos 

sofridos por meio dos grupos, dividindo os usuários conforme necessidade, assim reduzindo os 

sintomas associados ao câncer como depressão, falta de autonomia, dores, medos, conflitos 

familiares aspectos que comprometem a vida social. 

Os atendimentos foram feitos por uma equipe multidisciplinar formada por: Assistente Social, 

Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Advogado (auxilio jurídico), Reflexologista (terapia 

complementar) e Voluntários. 

Atendimento Familiar: 
Além do atendimento aos pacientes, também foram realizadas ações com as famílias com o 

objetivo de trocar informações sobre as questões relativas à doença e experiências. Quando a 

pessoa é diagnosticada com câncer sua vida pessoal e profissional sofre diversas transformações, 

refletindo diretamente na sua família. Para minimizar essa situação a Liga Sorocabana de 

Combate ao Câncer, ofereceu atendimentos em grupo para os familiares dos pacientes. Esses 

encontros foram de grande valia, pois auxiliaram os familiares a compreender melhor a doença e 

as reações durante e após o tratamento, além de trocas de experiência e momentos de escuta e 

aconselhamento. 

Geração de Renda: 
Foram oferecidas semanalmente oficinas de costura e artesanato para as usuárias, que além do 

aprendizado para a geração de renda, contribuíram também no tratamento. No mesmo espaço 

foram agrupadas mulheres que estavam em tratamento e as que já o haviam concluído, 

possibilitando um espaço de conversa e socialização. 

Acolhimento Social: 
O Serviço Social foi responsável pela acolhida na Instituição, atuando no campo das políticas 

sociais, com o objetivo de viabilizar o acesso aos direitos da população e o exercício da cidadania. 

A assistente social orientou suas ações no compromisso de viabilizar a participação e o controle 

social dos usuários na busca de que se efetivassem políticas de proteção social no País. O 

objetivo atendeu às demandas sociais dos usuários e suas respectivas famílias na forma de 

garantia efetiva dos direitos através de levantamentos, pesquisa, sistematização de informações, 

orientações e encaminhamentos a rede social. 

 

Defesa e garantia de direitos: 
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A atuação foi realizada também na defesa e garantia de direitos, com atendimento jurídico para 

pessoas encaminhadas pela assistente social e com trabalhos de prevenção para a comunidade 

por meio de folhetos informativos e campanhas como o Outubro Rosa. Foram realizadas 

palestras preventivas em escolas, shoppings, em eventos municipais, levando informação e 

conhecimento nos locais de maior circulação da população. 

 

Doações 
As pacientes mastectomizadas, receberam doações de próteses externa de mama e sutiãs, 

contribuindo com a estética e também com a postura, prevenindo futuras dores nas costas e 

problemas na coluna. Foram feitos empréstimos de perucas e doações de lenços, turbantes, 

gorros e chapéus durante o tratamento, resgatando a autoestima e feminilidade. 

 

Com a realização da Corrida Pink do Bem no mês de outubro, disponibilizamos parte da renda 

para pagamento de exames específicos para o diagnóstico do câncer de mama e ginecológico, 

tais como: ultrassom de mama e transvaginal, mamografia e biópsias. Esses exames foram 

realizados pela Clínica Pro Femme em Sorocaba para as mulheres que estavam no aguardo na fila 

do SUS.    

 

  Pandemia 
 
Infelizmente no ano de 2020 nossos atendimentos foram prejudicados com a Covid-19 

(Coronavírus), pois, além de nossas assistidas serem do grupo de risco, também fomos afetados 

pelas fases restritivas de funcionamento, que impediram a realização das nossas atividades. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Apoiar pacientes portadores de câncer de mama e ginecológico. 

 Oferecer serviço de qualidade. 

 Promover qualidade de vida aos usuários. 

 Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade 
social vivenciadas; 

 Promover acessos a benefícios e serviços sócio assistenciais,  

 Apoiar famílias, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 

 
Nº ATIVIDADE RESULTADOS ALCANÇADOS 

01 PSICOLOGIA 

Em 2020 foram realizados 58 atendimentos presenciais e 238 on line, pelas psicólogas 
promovendo suporte aos pacientes e familiares, auxiliando-os a manter o bem-estar psicológico 
durante o tratamento. A participação nesse atendimento dá condições de um melhor 
ajustamento à doença, redução dos distúrbios de ansiedade e depressão, melhor adesão aos 
tratamentos e diminuição dos sintomas adversos associados ao câncer. 

02 REFLEXOGIA 

Em 2020 foram realizados 5 atendimentos na reflexologia, que é uma terapia complementar que 
estimula a ativação da capacidade curativa do corpo. Com a sua aplicação são detectados 
bloqueios de energia vital do organismo. Os estímulos dados em pontos dos pés eliminam os 
bloqueios, estimulam o sistema circulatório e linfático, com objetivo de minimizar os efeitos do 
tratamento radioterápico, quimioterápico ou hormonal. 

03 FISIOTERAPIA 

Foram realizados 381 atendimentos em 2020. O trabalho visa melhorar a realização das tarefas 
diárias, diminuir o edema, aumentar a amplitude de movimento dos membros superiores, 
reforçar a musculatura, promover a adaptação das pacientes amputadas à prótese externa e 
corrigir a postura. É de vital importância para a reconquista da autonomia e ao combate as 
sequelas.  

04 NUTRIÇÃO 
A profissional de nutrição não realizou atendimentos presenciais em 2020, tendo sido criado um 
grupo no WhatsApp, com 75 participantes, onde as pacientes faziam as perguntas e a 
nutricionista esclarecia as dúvidas e orientava quanto a alimentação.  
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05 SERVIÇO SOCIAL 

Em 2020 foram realizados 59 atendimentos presenciais e 600 atendimentos on line, para as 
demandas sociais dos usuários e respectivas famílias na forma de garantia efetiva aos direitos, 
através de levantamentos, pesquisa, sistematização de informações, orientações e 
encaminhamentos a rede social. 

06 ASSISTÊNCIA 
JURIDICA 

Foram realizados 4 atendimentos em 2020 para auxiliar nas demandas jurídicas e na garantia de 
direitos oriundos da doença. 

 
07 

OFICINAS DE 
ARTESANATO E 
COSTURA 
 

Em 2020, devido à pandemia, não houve participações em oficinas de artesanato e costura, por 
ser aulas administradas para grupo de 15 pessoas  

08 
TECENDO 
EXPERIENCIAS 

Em 2020 participaram 15 pessoas, em quatro encontros no primeiro trimestre com o objetivo de 
encoraja-las através de dinâmicas, mobilizando suas forças internas para o tratamento, 
atingindo gradualmente o equilíbrio, reduzindo stress e melhorando a qualidade de vida. 

09 IOGA 
Em 2020, devido à pandemia, não tivemos sessões de relaxamento para minimizar a ansiedade, 
melhorar a respiração, o equilíbrio e a concentração das mulheres. 

 
10 
 
 
 
 

 

 
EVENTOS 
 
 
 
 
 

Em 2020 foram realizados 03 eventos descritos abaixo, com objetivo de aprendizado e 
fortalecimento dos vínculos entre os indivíduos com câncer de mama e ginecológico e 
familiares. 
14/02/2020 – Maquiagem/lenço 
03/03/2020 – Maquiagem/Unha 
09/03/2020 – Cabelo/Unha 
16 a 18/10/2020 – Corrida Pink do Bem – 6ª. Edição 
 

11 OUTUBRO ROSA 

No mês de outubro realizamos a divulgação da prevenção do câncer de mama e ginecológico, 
através de palestras em lives pelo Instagram, Facebook e Youtube. Por não poder distribuir 
folhetos informativos e fazer eventos presenciais, divulgamos através de outdoors, jornais e 
rádios locais. Na Corrida Pink do Bem Virtual realizamos entre os dias de 16 e 18/10, pelo 
Youtube bate papos com médicos, empresários, esportistas e corredores, com objetivo de 
alertar para a importância da detecção precoce do câncer de mama e ginecológico para 
aumentar a possibilidade de cura. Foi divulgada a conscientização do autoexame, do 
acompanhamento médico anual e do exame de mamografia. Em 2020 foi atingido 
aproximadamente um público de 4.000 pessoas. 
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13 DOAÇÕES 

Em 2020 foram realizadas 113 doações, sendo 69 de próteses externas de mama e 44 sutiãs. As 
próteses e os sutiãs foram doados para as mulheres que retiraram toda a mama, onde 
voluntárias ressaltam a importância do uso não só pela estética como também pela postura para 
não causar futuros problemas na coluna. Também foram doadas 12 perucas, doados lenços, 
turbantes, gorros, chapéus, brincos, colares e maquiagem com a intenção de resgatar a 
autoestima e feminilidade. 

14 
MAMOGRAFIAS, 
ULTRASSONS E 
BIOPSIAS 

Foram doadas para as mulheres que estavam na fila do SUS em 2.020 com a renda liquida obtida 
da Corrida Pink do Bem, 1 mamografia, 1 ultrassom de mama, 216 ultrassons transvaginal, 27 
biópsias de mamas orientadas por ultrassom, 1 biopsia de mama orientada por estereotaxia, 1 
Mamotomia guiada por estereotaxia com clipe, 1 Mamotomia guiada por ultrassom com clipe, 
23 procedimentos do anátomo patológico e 1 Imuno-histoquímica. Num valor total de R$ 
35.208,08. 

15        PILATES 
Foram 74 participações nas aulas em 2020, que são exercícios físicos e alongamentos que 
utilizam o próprio corpo na sua execução. Além disso, ele também é uma técnica de reeducação 
do movimento que visa trabalhar todo o corpo, trazendo equilíbrio muscular e mental. 

16          REIKE 

Realizou 38 atendimentos em 2020, nessa técnica japonesa que é feita através da “imposição de 
mãos”. Também, foi disponibilizado pelo grupo de WhatsApp uma vez por semana o reike a 
distância. O objetivo é melhorar a energia vital do corpo, trabalhando a redução do stress 
causado pela doença 

17 
DANÇA DO 
VENTRE E 
KIZOMBA 

Com intuito de descontrair e alegrar as assistidas tivemos 77 participações nas aulas de Dança 
do Ventre e Kizomba em 2020. 

18 AULAS DE 
CULINÁRIA 

Foram 17 participações nas Aulas de Culinária, onde aprenderam receitas doces de modo 
pratico de fazer, contribuindo para que elas aprendam e façam em sua casa, ou mesmo para 
poder vender, obtendo uma renda extra.  
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19 AURICULOTERAPIA Realizou 27 atendimentos, utilizando a técnica de pontos nas orelhas para tratamento de 
sistema imunológico, mental e emocional das assistidas. 

20 NATUROTERAPIA 
74 atendimentos realizados com o objetivo de repor o estado de saúde no organismo, através 
de produtos, técnicas e métodos naturais, utilizando alimentação, suplementação, plantas 
medicinais, florais e psicoterapias. 

20 
TERAPIA 

FAMILIAR 

Foram realizados 11 atendimentos às famílias com dificuldades para encarar esse momento 
delicado pelo qual passam as mulheres. 
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FOTOS ATIVIDADES 

Oficina Maquiagem e Lenço 
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6ª Corrida Pink do Bem Virtual 
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6. Atendimento 
 
A Liga Sorocabana de Combate ao Câncer atendeu no ano de 2020 um total de 159 mulheres, 

sendo 64% já assistidas anteriormente e 36% novas. A maioria destas mulheres reside em 

Sorocaba e as demais moradoras da Região de Sorocaba. A nossa estrutura atual tem capacidade 

para um aumento de 100% de novas mulheres, sem que afete a qualidade no atendimento. Uma 

vez que esse ano o atendimento ficou muito prejudicado com a pandemia. 

 

7. Formas de Acesso 
 
Em 2020 as usuárias vieram encaminhadas pela rede sócio assistencial, pelos hospitais 

especializados ou por busca espontânea. Abaixo demonstramos os locais que mais 

encaminharam os usuários para atendimento na Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. 
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8. Recursos financeiros e humanos 
 
No ano de 2020 foram investidos de R$ 340.646,60 nas atividades da Liga Sorocabana de 
Combate ao Câncer, conforme descritas abaixo: 

 

PLANILHA II - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 
RECEITAS OPERACIONAIS VALOR R$ % 

Contribuições e Doações Diversas R$ 8.286,04 3,00% 

Vendas de Materiais Diversos R$ 729,00 0,26% 

Fundação Ubaldino do Amaral – Parceria R$ 30.000,00 10,86% 

Contribuições p/ Anúncios e Publicações – FUA R$ 61.172,00 22,14% 

Receitas Financeiras R$ 3.520,41 1,27% 

Eventos R$ 172.637,98 62,47% 

TOTAL R$R 276.345,43 100,00% 

 

 

 

DESPESAS  VALOR R$ % 

(-) Despesa com pessoal (pessoal, encargos, benefícios) R$ 28.902,19 8,48% 

(-) Utilidades (energia, água e esgoto, aluguel) R$ 2.411,44 0,71% 

(-) Serviços de Terceiros R$ 25.050,00 7,35% 

(-) Impostos e Taxas R$ 13.200,75 3,88% 

(-) Manutenção e Conservação R$ 12.229,30 3,59% 

(-) Materiais de Uso e Consumo   R$ 3.874,84 1,14% 

(-) Despesas Administrativas R$ 7.857,13 2,31% 

(-) Despesas Bancárias/juros/empréstimos/financiamentos R$ 2.790,21 0,82% 

(-) Despesas Atendimentos com pacientes R$ 4.382,38 1,29% 

(-) Eventos R$ 118.286,29 34,72% 

(-) Anúncios e Campanhas R$ 63.272,00 18,57% 

(-) Alimentação p/ lanches pacientes R$ 729,14 0,21% 

(-) Depreciações R$ 22.452,85 6,59% 

(-) Mutirão Mamografias R$ 35.208,08 10,34% 

TOTAL R$ 340.646,60 100% 
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Recursos Humanos: 

Para realizar todo esse trabalho, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, conta com a seguinte 

equipe de profissionais, sendo que essa participação foi apenas no primeiro trimestre de 2.020, 

pois fomos impedidos pela pandemia com suas restrições de aglomerações, de fazer os nossos 

atendimentos, conforme descrito abaixo: 

 

 

 

 

 

Colaboradores Quantidade Escolaridade 
Carga 

horária 
semanal 

Tipo de vínculo 

Assistente Social 1 Superior 8hs/semanal RPA 

Auxiliar administrativo 1 Superior 44hs/semana CLT 

Psicóloga 3 Superior 3hs/semanal Voluntária 

Terapeuta Familiar 1 Superior 3hs/semanal Voluntário 

Nutricionista 1 Superior 2hs/mensal Voluntária 

Ioga 1 Superior 2hs/semanal Voluntária 

Assistência Jurídica 1 Superior 2hs/quinzenal Voluntária 

Fisioterapeuta 
              3 
              5 

Superior 
Alunos graduação 

32hs/semanal Parceria UNIP 

Reflexoterapeuta 1 Ensino Médio 2hs/semanal Voluntária 

Instrutora de Artesanato  2 
Superior 
Médio 

4hs/semanal Voluntária 

Instrutora de Técnicas de 
Beleza 

2 Superior 3hs/bimestral Voluntária 

 Costura 2 Superior/Médio 2hs/semanal Voluntária 

Acolhimento 5 Superior/ Ensino médio 4hs/semanal Voluntária 

Reike 3 Superior/Ensino Médio 2 hs/semanal Voluntária 

Pilates 1 Superior 2 hs/semanal Voluntaria 

Culinária 1 Superior 2 hs/quinzenal Voluntária 

Aurículo 1 Superior 1 h/semanal Voluntária 

Naturoterapia 1 Superior 1 h/semanal Voluntario 

Dança 2 Superior 2 h/semanal Voluntária 
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9.    Participação dos usuários 

Durante todo seu tempo de existência a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer possibilitou que os seus 

usuários participassem do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades da instituição. 

Em virtude disso, contamos na nossa equipe de voluntários com diversas pessoas que passaram pela 

instituição e, hoje curadas ajudam outras usuárias que estão passando por esse difícil momento. 

Portanto, reafirmamos que as usuárias e seus familiares continuarão a participar das decisões 

estratégicas dessa instituição, com a intenção de que possamos oferecer sempre um atendimento que 

vá ao encontro das principais necessidades de nossas atendidas. 

 
10. Área de Abrangência 

Os atendimentos realizados pela Liga Sorocabana de Combate ao Câncer foram principalmente de 

pacientes moradores da cidade de Sorocaba, e também de diversas outras cidades da região, como: Itu, 

Salto, Salto de Pirapora, Piedade, Itapetininga, Tapiraí, São Roque, Votorantim, Mairinque, Capela do 

Alto, Cerquilho, Tietê, Porto Feliz, Sarapuí, Apiaí, São Miguel Arcanjo, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Cesário 

Lange. 

 

 

 

 

MARCIA CRISTINA RODRIGUES 
Presidente 

 

 


