FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
SUBSÍDIO PADRÃO A LCIF

PDG MANOEL MESSIAS MELLO
DISTRITO LC-8 – SÃO PAULO - BRASIL

CAPA DO FORMULÁRIO

SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO PADRÃO

"CÂNCER INFANTO- JUVENIL - ACESSIBILIDADE AO
SERVIÇO COM REDUÇÃO DE DANOS PÓS CIRÚRGICO"

DISTRITO LC-5 – SÃO PAULO - BRASIL

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO
Apresentando uma Solicitação de Subsídio Padrão
Leia cuidadosamente os Critérios para concessão de Subsídios antes de preencher a
solicitação. Envie a solicitação de subsídios e todos os documentos correspondentes
ao escritório de LCIF na sede internacional. Correspondência detalhada será enviada
após um exame de a proposta ter sido efetuado. Se houver necessidade de

informação adicional será enviada uma carta solicitando esclarecimentos ao
governador de distrito ou ao presidente do conselho. Os solicitantes que deixarem de
responder a correspondência referente à sua solicitação dentro de 120 dias serão
notificados de que a solicitação será removida, a não ser que uma resposta seja
recebida dentro de 60 dias antes da data dessa notificação. As substituições devem
estar no escritório de LCIF, de forma completa, pelo menos 60 dias antes da reunião
programada para o comitê executivo a fim de serem incluídas na agenda da reunião.

SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO
Cada um dos seguintes itens deve ser completado antes do conselho diretor
considerar este pedido. Os diretores se reservam o direito de solicitar outras
informações pertinentes. Use folha (s) em separadas para explicações
detalhadas, indicando o parágrafo a que se referem.
1. Data da solicitação: 15 de outubro de 2012
2. Título do projeto:
"Câncer infanto - juvenil - acessibilidade ao serviço com redução de
danos pós cirúrgico"
3. importância solicitada a LCIF (a quantia máxima é de US$ 75.000):
U$ 66.000,00 (sessenta e seis mil dólares americanos)
4. Número estimativo de pessoas a serem atendidas numa base mensal ou
anual: média 500 crianças/mês

5. Identificação

do

problema

e

objetivo

do

projeto.

Queira

fornecer

detalhadamente os motivos e justificativas para o projeto incluindo uma
declaração do objetivo do projeto e descrição dos problemas que serão
abordados. Vide anexo

1. Contextualização do Problema

Estimam-se que anualmente cerca de 11.530 casos novos de câncer
em crianças e adolescentes até 19 anos ocorrem no Brasil. As ultimas
informações disponíveis para a mortalidade mostram que, no ano de 2009, os

óbitos por neoplasias, para a faixa etária de 1 a 19 anos, encontram-se entre
as dez primeiras causas de morte no País. A partir de 5 anos, a morte por
câncer corresponde à primeira causa de morte por doença em meninos e
meninas.
Por

apresentar

características

muito

específicas

e

origens

histopatológicas próprias, o câncer que acomete crianças e adolescentes
deve ser estudado separadamente daqueles que acometem os adultos

a. Identificação do Problema
Há na região de abrangência de São Jose dos Campos uma deficiência
estrutural e de qualidade para a realização de cirurgias em crianças portadoras
de câncer, dificultando a acessibilidade ao serviço e com riscos de danos
físicos pós cirúrgico decorrente de procedimento mais invasivo do que o
necessário.
O principal motivo dessa deficiência é a ausência de um Centro Cirúrgico
completo e moderno, capaz de realizar no próprio hospital toda a demanda de
cirurgias necessárias aos pacientes em tratamento contra o câncer, o que gera um
tratamento parcial para crianças e jovens, com demanda reprimida e em padrões que
não coaduna com a excelência exigida e necessária.
Segundo dados estatísticos, considerando a métrica do SEER (Surveillence
Epidemiology and End Results Program), que estabelece uma taxa de 100 (cem)
casos novos/ano para cada milhão de habitantes entre 0 e 18 anos, a região
administrativa de São José dos Campos tem uma estimativa média de 80 casos
novos por ano para o tratamento oncológico pediátrico. O Grupo de Assistência a
Criança com Câncer - GACC recebe anualmente uma média de 90 casos novos
confirmados de tumores malignos, ultrapassando assim a estimativa de casos novos
por ano para a região

b. Objetivo do projeto

Importante estabelecer que a partir dos 5 anos, a morte por câncer
corresponde à primeira causa de morte por doença em meninos e meninas. Por
apresentar características muito específicas e origens histopatológicas próprias, o
câncer que acomete crianças e adolescentes deve ser estudado separadamente
daqueles que acometem os adultos. Fonte: Ministério da Saúde – Estimativa 2012/
Incidência de Câncer no Brasil.
Por outro lado, a intervenção cirúrgica com equipamento com poucos
recursos tecnológicos e de pouca resolutividade têm imposto aos pacientes um risco

grande de não extração da totalidade de tecidos comprometidos, ensejando com
isso maior reincidência da doença, com consequente aumento da mortalidade, e
maior invasão do que o necessário, causando danos irreparáveis aos pacientes.

1) Objetivo Geral
Equipar o parque tecnológico do Grupo de Assistência a Criança com

Câncer - GACC com um Equipamento de Vídeo Cirurgia visando aumentar e
atualizar o Centro Cirúrgico do Hospital CTFM/GACC, para realizar um maior número
de cirurgias no Hospital com a utilização de equipamentos mais modernos e com
técnicas menos invasivas, garantindo uma recuperação mais rápida e menos
traumática para os pacientes atendidos, garantindo assim, acesso universal as
pessoas mais carentes da região.
Vale dizer que com esse equipamento se obtém maior magnificação da
imagem, que oferece ao cirurgião melhor exposição dos órgãos e suas estruturas
adjacentes, vasos sanguíneos e nervo, que, diante disso, possam ser realizadas
manobras delicadas para proteger estruturas vitais durante a remoção ou o reparo

dos órgãos e tecidos doentes.

2) Objetivos Específicos
a) Reduzir os riscos cirúrgicos ao possibilitar manobras delicadas para proteger
estruturas vitais durante a remoção ou o reparo dos órgãos e tecidos doentes.
b) Garantir acesso as crianças e adolescentes carentes técnicas mais moderna e
menos evasiva nas cirurgias de tratamento de câncer, reduzindo da morbidade
de cada caso e diminuindo os índices de mortalidade infanto - juvenil, de maneira
genérica.
c) Estabelecer procedimento cirúrgico laparoscópico, que tem como vantagens ser
minimamente invasiva, menor trauma cirúrgico, menor sangramento
intraoperatório, menos dor pós-operatória, diminuição da quantidade de
analgésicos após a cirurgia, recuperação pós-operatória mais rápida, redução da
taxa de infecção
d) Ampliar o número de equipamentos do centro de tratamento de crianças e
adolescentes com melhora no índice de cura de cada caso por meio de
instalações com melhores condições tecnológicas e equipes multidisciplinares
especializada em oncologia infanto - juvenil.
e) Oferecer parque tecnológico que possibilitem acesso a tratamentos atualizados
pelo protocolos nacionais e internacionais, assegurando a real possibilidade de
cura de cada paciente (criança e adolescente) com câncer.

6. Estratégia e plano de ação do projeto
a. Descrição do projeto. Queira fornecer um plano detalhado deste projeto,
indicando como o(s) objetivo(s) do projeto será(ão) alcançado(s). Se os
planos incluem a construção de uma instalação permanente, queira
fornecer uma descrição física das instalações e seu conteúdo, incluindo
plantas e fotos, custo estimativo e cotações de preço para equipamentos.
Vide anexo
b. Programação do projeto. Prepare um cronograma para implementação e
término do projeto. Se o projeto já foi iniciado, fornecer informações sobre o
seu andamento até a data e incluir fotos. Vide anexo

6. Estratégia e plano de ação do projeto
a. Descrição do projeto

Aquisição de um Equipamento de Vídeo Cirurgia para atualizar,
modernizar e aumentar a capacidade de atendimento do Centro Cirúrgico do
Hospital CTFM/GACC, visando garantir aos pacientes do CTFM/GACC as
técnicas mais modernas de cirurgia, facilitando a recuperação do paciente e
aumentando as cirurgias que podem ser realizadas, reduzindo demanda
reprimida da região.

b. Programação do projeto
O QUE

QUEM

COMO

POR QUE

QUANDO

1. Encaminhamento
de solicitação do
subsídio

Governador do
Distrito LC-5

Após aprovação pelo C.D,
encaminhar a solicitação a
LCIF.

Para análise e
aprovação do Conselho
Diretor LCIF.

Novembro
de 2012

2. Arrecadação dos
Recursos locais

Lions Clubes
de São Jose
dos Campos

Arrecadar recursos por meio
de Campanhas com Fins
Lucrativos.

Compor o orçamento
do projeto.

até
Fevereiro
de 2013

Obter no mercado o
equipamento
relacionado pelo
projeto.

até Maio
2013

3. Aquisição
equipamento

do

Coordenador
do Projeto

Aquisição
conforme
as
especificações
técnicas
atribuídas
pelos
especialistas em oncologia
diagnóstica

4. Instalação
equipamento

do

Técnicos da
empresa

Instalação do equipamento
no espaço físico construído
para essa finalidade.

Equipar o hospital para
atendimento adequado

Junho de
2013

5.
Inicio
atendimento

do

Equipe
multidisciplinar

Iniciar o atendimento para a
realização
de
cirurgias
laparoscópicas

Para minimizar trauma
cirúrgico e torna-la
menos invasiva

Junho de
2013

1) Relação de equipamentos e aparelhos a serem adquiridos

Quant

Descrição do Item

1

Equipamento de Vídeo Cirurgia com Conjunto para
Cirurgia Laparoscópica

2) Resultados Esperados

 100% de Atendimento às cirurgias - viabilizar a realização de cirurgias em
pacientes infanto juvenil com câncer, hoje com demanda reprimida, embora haja
instalação física construída para essa finalidade, com observância aos padrões
dos protocolos nacionais e internacionais, garantindo 100% de acesso universal
de modo ágil e que ofereça ao cirurgião melhor exposição dos órgãos e suas
estruturas adjacentes, vasos sanguíneos e nervos, possibilitando que as
manobras delicadas possam ser realizadas para proteger estruturas vitais
durante a remoção ou o reparo dos órgãos e tecidos doentes.
 redução aos índices de mortalidade infanto juvenil por câncer na região
administrativa de São Jose dos Campos SP
 cumprir 100% dos Protocolos de Tratamentos de tumores infanto-juvenil ampliar a capacidade de atendimento no tratamento oncológico desenvolvendo
100% do preconizado nos Protocolos Nacionais e Internacionais de tratamento
dos diversos tumores infanto-juvenil

7. Descrição geográfica da área e das comunidades que serão atendidas.
Vide anexo

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada pela
lei complementar estadual 1166, de 9 de janeiro de 2012 é uma das quatro regiões
metropolitanas do estado brasileiro de São Paulo. É formada pela união de 39
municípios agrupados em cinco sub-regiões. A RA de São Jose dos Campos
engloba o chamado Vale do Paraíba.
Localizada no Estado de São Paulo, composta por trinta e nove
Municípios, tem como cidade-sede São José dos Campos. As principais
características geográficas são área de 16,179 947 km² e uma população de
2,258,956 hab. est. IBGE/2009, Sua densidade é de 139,6 hab./km² com um PIB
de R$ 52.277,084,679 IBGE/2007. Sua renda per capita é de R$ 23.298,00
IBGE/2007.
A história do Vale do Paraíba está intimamente ligada ao ciclos
econômico do café, período de opulência que deu prestígio e poder político à
região. A despeito da cidade de Lorena que começou seu desenvolvimento com o
ciclo do ouro nos idos de 1700 devido à passagem pelo Rio Paraíba do Sul. No
início do século XX, um grupo de religiosos da ordem trapista se instalou na
fazenda Maristela, em Tremembé, e introduziu a cultura do arroz nas várzeas do
rio Paraíba do Sul, além de novas técnicas de plantio e irrigação.

A agropecuária ainda é de grande importância para vários municípios
dessa região. O Vale do Paraíba é o segundo maior polo produtor de leite do país.
Por questões conjunturais, a produção de leite se encontra em decadência, mas
ainda sustenta boa parte da população rural dos pequenos municípios. O arroz é um
dos mais importantes produtos agrícolas da região atingindo na safra de 2002/2003,
a marca de 850 mil sacas de 60 kg.
Outras culturas diversificadas vêm sendo experimentadas por alguns
produtores nessas várzeas. A atual estrutura fundiária do Vale do Paraíba é fruto de
mudanças significativas na forma de distribuição das terras ocorridas a partir da
decadência do café, quando as grandes fazendas passaram a ser retalhadas em
partilhas e heranças familiares. Esse processo se multiplicou à medida que as
gerações foram se sucedendo, o que resultou numa região pontuada por pequenas
propriedades e produção agropecuária marcadamente familiar.
Essa característica identifica a comunidade a ser atendida. A região foi
constituída por migrantes. Muitas famílias são dependentes do serviço público de
saúde e não tem acesso a tecnologia diagnósticas o que aumenta sensivelmente o
risco de doenças e neoplasias.
O projeto é específico para atendimento de crianças e adolescentes em
tratamento de câncer, sendo prioridade os pacientes oriundos do Sistema Único de
Saúde - SUS, diagnosticados entre 0 e 19 anos, residentes na região do Vale do
Paraíba.

8. Informações a respeito de outras organizações que estiverem participando
do projeto. Vide anexo

O Grupo de Assistência a Criança com Câncer é uma instituição
filantrópica, civil e sem fins lucrativos, detentor do patrimônio e mantenedor do
Centro de Tratamento infanto-juvenil "Fabiana Macedo de Morais", hospital infanto
juvenil especializado em oncologia. Desde o início das suas atividades , em 1996,
existe para garantir a qualidade global do tratamento da criança e adolescente, em
padrões de excelência, independente de sexo, cor, religião ou posição social.

O Hospital é o único do Vale do Paraíba habilitado pelo Ministério de
Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - Unacon Exclusiva de
Pediatria Oncológica, conveniado com a Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, sendo a referencia para o tratamento integral dos pacientes SUS
diagnosticados com câncer entre 0 e 19 anos dos trinta e nove municípios da região.
O financiamento dos atendimentos feito pelos órgãos governamentais
cobre apenas 30% dos custos dos tratamentos, sendo que os 70% dos recursos
necessários para financiar os diversos atendimentos são captados através de ações
próprias da entidade, como parceria com empresas e eventos de captação de
recursos

.
Atualmente atende aproximadamente 500 crianças e adolescentes, em
diversas fases de tratamento do câncer, sendo que os atendimentos são gratuitos
e os pacientes são encaminhados através da rede pública de saúde.
Possui 6.100 metros de área construída e equipados para o tratamento
integral em oncologia pediátrica. Desde 2001 desenvolve ações de capacitação
dos profissionais da rede de atendimento, objetivando aumentar a suspeição de
casos oncológicos pediátricos, agilizar os encaminhamentos e realizar o
diagnóstico diferencial o mais precocemente possível.
Conta também com 120 voluntários que atuam em diversas áreas, todas
voltadas para a qualidade e humanização do tratamento das crianças e
adolescentes assistidos pela instituição.

9. Envolvimento Leonístico. Descrever como os Leões estarão envolvidos no
projeto e os planos para a continuação da participação Leonística após o
término do apoio de LCIF. Indicar também como o projeto será identificado e
promovido como um projeto apoiado pelo Lions. Por exemplo, será o nome
usado nas instalações ou equipamentos? Vide anexo

a. Descrever como os Leões estarão envolvidos no projeto e os planos para a
continuação da participação Leonística após o término do apoio de LCIF
Os Lions Clubes de São José dos Campos já têm um histórico de
participação junto ao Grupo de Assistência a Criança com Câncer por meio de
campanhas de arrecadação de fundos para suprir as principais dificuldades na
operacionalidade da entidade. Comumente a entidade solicita ajuda aos Leões na
suplementação de recursos para situações sazonais.
Os Lions Clubes de São Jose dos Campos continuarão a ajudar o Hospital como
nos dias atuais, socorrendo momentos de maior dificuldades de operacionalidade
b. Indicar também como o projeto será identificado e promovido como um
projeto apoiado pelo Lions
A publicidade da doação de LCIF e dos Lions Clubes de São José dos
Campos será processada de maneira global, atingindo a ampla área de
cobertura de atendimento do GACC, sempre com a divulgação da importância
da participação de Lions Clubes como apoio a abertura de oportunidades de
tratamento às crianças com diagnóstico de câncer.
O equipamento será instalado em centro cirúrgico próprio, porém, será
identificado o apoio de Lions Clubes junto a entrada do hall de acesso ao local
com a colocação de um adesivo com a marca Lions..

10. Descrever os planos para identificação do projeto indicando que este se
tornou possível graças à ajuda de LCIF (Veja item 7 dos Critérios para
Concessão de Subsídio Padrão) Vide anexo

Juntamente com a indicação da doação do equipamento, será afixado uma
placa com os dizeres de que o acréscimo de uma sala no Centro Cirúrgico para
acessibilidade ao serviço com redução de danos pós cirúrgico somente foi
possível com a ajuda de LCIF.

11. Documentação do orçamento. Queira lembrar-se de incluir documentação
apropriada para os itens de despesa relacionados no orçamento, o que incluiria
custo para construção, cotações de preço e folhetos dos principais
equipamentos a serem adquiridos (queira consultar a seção de orçamento) Vide
anexo

ORÇAMENTO DO PROJETO

Queira relacionar individualmente todas as fontes separadas de fundos para
este projeto (clube, distrito, comunidade, estabelecimentos comerciais). Inclua a
importância que essas fontes estão fornecendo e identifique o tipo de moeda. Indique

se os fundos foram recebidos ou se são previstos, no caso de serem previstos,
quando os fundos/promessas serão recebidos. O subsídio de LCIF deve ser
relacionado como uma fonte de receita. A importância máxima concedida para um
subsídio Padrão de LCIF é US$ 75.000 ou o seu equivalente na moeda nacional.
(Veja os itens 10 e 11 dos Regulamentos). Queira anexar uma folha em separado
usando o formato abaixo.

RECEITA
Fonte

DESPESA
importância

Item

importância

________________________________
vide anexo
_________________________________

___________________________
vide anexo
___________________________

_________________________________

__________________________

O custo total do projeto deve ser igual ao total dos fundos recebidos

EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS

Quant

Descrição

USS

R$

1

Equipamento de Vídeo Cirurgia com
Conjunto para Cirurgia Laparoscópica

95.566,50

194.000,00

Total
Observação: dólar leonistico

95.566,50
ref: outubro 2012

194.000,00

ORÇAMENTO DO PROJETO
ORÇAMENTO U$
RECEITA
Fontes

DESPESAS
Quantia

LCSJC Augustin Soliva

7.392,00

LCSJC Esplanada

7.392,00

LCSJC Vista Verde

7.391,50

LCSJ Sul.

7.391,00

LCIF

66.000,00

Total

95.566,50

Itens

Quantia

Equipamentos

95.566,50

Total

95.566,50

GRÁFICO INDICANDO AS FONTES DE RECEITA (%)

12. Aprovação da solicitação. A aprovação do gabinete ou do conselho deve constar

de toda solicitação de subsídio. Queira incluir cópia da ata da reunião que a
solicitação foi aprovada. As solicitações de distritos únicos e de subdistritos
devem ser assinadas pelo governador do distrito e pelo presidente do conselho.
As solicitações de distritos múltiplos devem ser assinadas pelo presidente do
conselho. (Consulte os itens 2 e 5 dos Regulamentos)

Declaração do Governador de Distrito

Afirmo que examinei os Critérios para Concessão de Subsídios de LCIF, bem como a
Solicitação do Subsídio. De acordo com o meu conhecimento as informações apresentadas são exatas e
a necessidade existe conforme indicada.

Aprovo esta proposta e tudo farei, como administrador de

quaisquer fundos concedidos, para garantir sua administração apropriada, uso eficiente, sua contabilidade

apropriada e apresentação regular do relatório a Lions Clubs International Foudation.

Assinado Fernando Marinheiro de Oliveira_____________ _____________ LC-5 ___ ____
Governador do Distrito (com letra de forma) (Assinatura)
Número do Distrito
___________________________________________________________________
Endereço Completo(com letra de forma)

______________________________________________________________
Números de Telefone e Fax

Declaração do presidente do Conselho do Distrito Múltiplo (exigência para todos os subdistritos)

Afirmo que examinei os Critérios para Concessão de Subsídios de LCIF, bem como a Solicitação do
Subsídio. De acordo com o meu conhecimento as informações apresentadas são exatas e a necessidade
existe conforme indicada. Aprovo esta proposta e tudo farei, como administrador de quaisquer fundos
concedidos, para garantir sua administração apropriada, uso eficiente, sua contabilidade apropriada e
apresentação regular do relatório a Lions Clubs International Foudation.

Assinado _ Janete Apareceida Barros Conessa___________________________________LC_______
Presidente do Conselho do Distrito Múltiplo (com letra de forma)
(Assinatura)
Número do D.M.

____________________________________________________________________________________
Endereço Completo (com letra de forma)

_____________________________________________________________________________________
Números de Telefone e Fax

Você lembrou de incluir...
 as assinaturas do governador do distrito e do presidente do conselho
 a ata da reunião do gabinete/conselho

 um orçamento detalhado, relacionando individualmente todas as fontes de renda e despesas
 uma descrição física, incluindo fotos/plantas indicando os tamanhos reais
 providências para futuras despesas operacionais

 informações sobre planos de promoção junto à comunidade e à imprensa
 informações detalhadas sobre o envolvimento dos Leões no projeto agora e no futuro

DICAS DO INSTRUTOR

 Termos de Compromisso com as Receitas dos participantes
 Orçamentos dos Equipamentos a serem adquiridos
 Cópia da Moção aprovada

 Fotografias que identificam os argumentos utilizados na descrição do projeto
 Gráfico que indique a evolução da melhoria nos resultados
 Documentos das entidades parceiras – Utilidade Pública, últimos balanços,
estatutos, etc...

MOÇÃO AL 2012/2013 - 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL

Ementa - Solicitação de Subsídio Padrão à LCIF, no valor de US$ 66.000
(sessenta e seis mil dólares americanos) para a equipar o Centro Cirúrgico do
Hospital CTFM/GACC, visando gerar acessibilidade ao serviço por pessoas
carentes e reduzir os riscos cirúrgicos ao possibilitar manobras delicadas para
proteger estruturas vitais durante a remoção ou o reparo dos órgãos e tecidos
doentes.

Considerando que a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é
formada pela união de trinta e nove Municípios e tem como cidade-sede São José dos

Campos, onde são direcionados os casos de oncologia em crianças.
Considerando que

Hospital CTFM/GACC é o único do Vale do Paraíba

habilitado pelo Ministério de Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Unacon Exclusiva de Pediatria Oncológica, conveniado com a Secretaria de Saúde do

Estado de São Paulo, sendo a referencia para o tratamento integral dos pacientes SUS
diagnosticados com câncer entre 0 e 19 anos dos trinta e nove municípios da região.
Considerando que há na região de abrangência de São Jose dos Campos uma
deficiência estrutural e de qualidade para a realização de cirurgias em crianças portadoras

de câncer, dificultando a acessibilidade ao serviço e com riscos de danos físicos pós
cirúrgico decorrente de procedimento mais invasivo do que o necessário.

Considerando que o principal motivo dessa deficiência é a ausência de um Centro
Cirúrgico completo e moderno, capaz de realizar no próprio hospital toda a demanda de
cirurgias necessárias aos pacientes em tratamento contra o câncer, o que gera um
tratamento parcial para crianças e jovens, com demanda reprimida e em padrões que não

coaduna com a excelência exigida e necessária.
Considerando que a aquisição de um equipamento de Vídeo Cirurgia com
Conjunto para Cirurgia Laparoscópica para o Centro Cirúrgico do Hospital CTFM/GACC irá
garantir acesso as crianças e adolescentes carentes às técnicas mais modernas e menos

evasiva nas cirurgias de tratamento de câncer, reduzindo a morbidade de cada caso e os
índices de mortalidade infanto - juvenil, de maneira genérica, além de estabelecer
procedimento cirúrgico laparoscópico, que tem como vantagens ser minimamente invasiva,
menor trauma cirúrgico, menor sangramento intraoperatório, menos dor pós-operatória,
diminuição da quantidade de analgésicos após a cirurgia, recuperação pós-operatória mais
rápida, redução da taxa de infecção.

Considerando finalmente que os Lions Clubes São José Augustin Soliva, Esplanada,

Vista Verde e Sul se uniram para solucionar o problema e ajudar a alcançar os objetivos de
melhorar a acessibilidade de pessoas carentes a um melhor tratamento em oncologia com
cirurgias menos invasiva.

Propõe:
Seja encaminhado a LCIF a solicitação de Subsídio Padrão, no valor de US$ 66.000
(sessenta e seis mil dólares americanos), para a equipar o Centro Cirúrgico do Hospital
CTFM/GACC, visando gerar acessibilidade ao serviço por pessoas carentes e reduzir os riscos
cirúrgicos ao possibilitar manobras delicadas para proteger estruturas vitais durante a remoção
ou o reparo dos órgãos e tecidos doentes.
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