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CONIACC É DESTAQUE EM CONFERÊNCIA ANUAL
LATINO-AMERICANA CONTRA O CÂNCER INFANTIL
A CONIACC, representada pela sua presidente Dra. Teresa
Fonseca, se fez presente na XIV CONFERENCIA ANUAL PARA
ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS CONTRA EL CÁNCER
INFANTIL.
O evento, realizado na República Dominicana, de 07 a
11/11/2022, foi organizado pela Fundación Nuestros Hijos, sob
os auspícios da Childhood Cancer International Latam.
A CONIACC, representando todas as suas instituições
associadas, teve dois importantes momentos na Conferência.
No primeiro, foi feita uma explanação sobre o seu
envolvimento, junto com outras instituições brasileiras, para a
aprovação da lei 14.308, sancionada em 08 de março deste
ano, que instituiu, no Brasil, a Política Nacional de Atenção à
Oncologia Pediátrica.
No segundo momento, foram apresentadas as peças da
campanha nacional “O Câncer Infantojuvenil Existe de
Verdade”, veiculadas entre julho e agosto/22, em diversos
veículos de comunicação brasileiros. Segundo a Dra., houve até
interesse pelos representantes do México em adaptar a
campanha para ser veiculada naquele país.
Segundo Dra. Teresa, a presença da CONIACC na conferência
deu o pontapé inicial para a inserção do Brasil no movimento
contra o câncer infantil realizado em outros países da América
Latina. Foi enfatizado que a experiência do Brasil poderá
contribuir com outros países, principalmente para aqueles que
estão buscando formatar uma confederação, a exemplo da
CONIACC.
Dra. Teresa anunciou que a CONIACC participará do próximo
congresso, a ser promovido pela Sociedade Brasileira de
Oncologia Pediátrica junto com a Sociedade Latino-americana
de Oncologia Pediátrica a ser realizado em maio de 2023, na
cidade de Florianópolis, SC, quando coordenará um grupo de
trabalho que discutirá a ampliação de Grupos de Pais, já
existentes em outros países vizinhos, para alavancar a
oncologia pediátrica na América Latina.

CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA
Repassamos alguns “insights” colhidos durante a 1ª Conferência sobre OS CUIDADOS CENTRADOS NA
FAMÍLIA, promovida pelo Instituto Ronald McDonald, no Rio de Janeiro, nos dias 08 e 09 deste mês. Estes
"insights" podem parecer óbvios, mas o óbvio não é ululante.
1. Que tipo de vida queremos dar para nossas crianças?
2.Mas não é só a família, também a sociedade (educação, nutrição, recursos técnicos, financeiros, etc.)
deve participar dos cuidados da criança.
3.Qual a importância da escola, dos professores, quando uma criança está com câncer?
4.Os professores tem um papel importante na identificação dos sinais e sintomas do câncer
infantojuvenil.
5.Como garantir a continuidade da educação escolar das crianças com câncer (direitos da escolaridade
do doente)?
6.Educação é vida, enquanto eu estudo eu vivo.
7.Envolver a família nos cuidados faz parte dos cuidados das crianças.
8.A família deve ser mais bem preparada para enfrentar a doença, juntos, unidos.
9.Independentemente das configurações e arranjos, a família deve ser o centro de todas as decisões dos
cuidados da criança.
10.O papel do homem não é somente a “provisão”, mas também o cuidado, que cria vínculo e gera
afeto.
11.No Brasil o sistema foi montado para atender o “agudo” não o “crônico”.
12.Como desospitalizar as crianças? "Crescer" dentro de hospitais traz prejuízos para o
desenvolvimento, o aprendizado e a família, que passa a orbitar o leito do hospital, privada de sono e
lazer, tão necessários para a formação de vínculos duradouros e a socialização das crianças e
respectivas famílias".
13.Saúde não é só hospital e remédios. É também família, moradia, minimamente decente, informação
precisa e em tempo.
14.Famílias não são visitas. A doença está nelas, também.
15.“Mãezinha” é falta de respeito. Ela é a mãe e assim deve ser tratada.
16.Jamais usar isto como elogio: “olha que cabelos lindos que estão crescendo”.
17.Como está nosso conhecimento sobre as necessidades do paciente?
18.Como está a relação entre a família e os profissionais da saúde?

PRATO FINO - 1ª SELEÇÃO APOIO SOCIAL
Divulgado o resultado da primeira etapa do Prêmio Prato Fino, para projetos de APOIO SOCIAL.
Lembramos que, a cada bimestre três instituições serão selecionadas pelos projetos já apresentados no
prazo regulamentar. Os prêmios são: 1º. Colocado R$ 50.000,00 - 2º. Colocado R$ 30.000,00 - 3º. Colocado
R$ 20.000,00. E haverá um prêmio extra para o melhor projeto de divulgação entre as vencedoras, no valor
de R$ 50.000,00.

CASES DE SUCESSO
Apresentamos mais um
case de
sucesso, vencedor no 22º CONVOCC.
2º LUGAR:
PROJETO: DESAPEGO SOLIDÁRIO
AUTOR PRINCIPAL: MARIA A R FREIRE
CO-AUTOR: ANDRÉ C MACHADO
INSTITUIÇÃO:
ASSOCIAÇÃO
DOS
AMIGOS DAS CRIANÇAS COM CÂNCER
NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE,
MATO GROSSO DO SUL – AACC/MS.
INTRODUÇÃO: Na AACC/MS, todas as
doações de produtos recebidos
(roupas,
sapatos,
acessórios,
brinquedos, eletrodomésticos, etc.)
passam pelo setor de triagem e são
divididas em três frentes: atender as
necessidades
diretas
da
criança/adolescente com câncer, bem
como das suas famílias, atender a casa
de apoio e compor os bazares fixos
para venda ao público. Em 2020 com a
pandemia, a presença dos voluntários
e as doações in loco, apesar da
instituição não interromper seus
atendimentos,
não
mais
seriam
possíveis, impactando o engajamento,
o atendimento aos assistidos com os
produtos e a captação de recursos. A
solução foi criar uma ação que pudesse
envolver o voluntário e suprir a
demanda das doações de produtos.
OBJETIVO: Engajar o voluntário e
captar doações de produtos sem que o
doador se desloque até a AACC/MS.
METODOLOGIA: Sob a supervisão do
Coordenador do Voluntariado, são
disponibilizados containers de MDF
aos voluntários, estes adesivados com
a identificação visual da instituição,
que são estrategicamente colocados
em
seus
condomínios,
prédios,
empresas, etc. O voluntário também é
responsável pela divulgação local da
ação e coleta do container pós
captação de doações.
RESULTADOS: A ação “Desapego
Solidário” engajou os voluntários que
estavam
momentaneamente
impedidos de frequentar a instituição,
proporcionou um aumento de 500%
das doações recebidas no período
entre 2020 e 2022, aumentou a
capacidade de atendimento aos
assistidos e aqueceu as vendas nos
bazares que passaram a utilizar os
aplicativos online.
CONCLUSÕES: Com o sucesso do
“Desapego Solidário”, mesmo com a
retomada da rotina presencial, a
AACC/MS dará continuidade na ação e
ampliará a disponibilidade de 10
containers para 20.

Nossos
cumprimentos às associadas,
aniversariante do mês:
04: 31 anos GRAACC
14: 27 anos GACC SJC
20: 22 anos CACC ST
22: 12 anos CASA GUIDO

Vida longa à todas!
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