Nacc receberá recursos para projetos em benefício de
adolescentes e crianças com câncer
A instituição, no Recife, faz parte da lista divulgada pelo Instituto Ronald McDonald para
projetos selecionados que vão receber recursos de campanhas e eventos em 2015

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Recife (Nacc) será uma das
instituições apoiadas na carteira de projetos 2015 do Programa Atenção
Integral. O programa, coordenado pelo Instituto Ronald McDonald, tem como
objetivo destinar recursos a regiões do Brasil com demandas prioritárias na
área de oncologia pediátrica de modo a melhorar a qualidade do atendimento
prestado a adolescentes e crianças com câncer.
O Adequar para Educar é um dos projetos selecionados, que receberão
recursos arrecadados por meio de campanhas e eventos promovidos pelos
Instituto Ronald McDonald. O projeto consiste em um espaço, existente desde
2005, que dá apoio as crianças e adolescentes em tratamento na unidade e
conta com sala de aula, terapia ocupacional e brinquedoteca. Os recursos
arrecadados serão destinados para adaptações que visam renovar e atender as
novas demandas.
Segundo Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald
McDonald, muitas famílias serão beneficiadas com o Programa Atenção Integral
em todo o país. “Um dos propósitos do trabalho do Instituto é melhorar a
qualidade do atendimento e promover mais saúde e qualidade de vida para as
adolescentes e crianças em tratamento contra o câncer. Esperamos que através
do apoio a esta iniciativa, tenhamos melhores índices de cura no estado do
Pernambuco, possibilitando mais bem-estar para os pacientes e seus
familiares”, afirma Francisco.

Sobre o Programa Atenção Integral
Lançado em 2004 com o apoio do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e da
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope), o Programa Tsuru foi a
primeira importante iniciativa do Instituto Ronald McDonald para identificar as
demandas prioritárias na assistência oncológica pediátrica no Brasil. Em 2009, o
Instituto Ronald McDonald utilizou conceitos e princípios balizados pelas

Portarias do Ministério da Saúde relativas à Política Nacional de Atenção
Oncológica para a reestruturação do Programa com o nome Atenção Integral.
Estas portarias se baseiam na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
da Criança (1990), além de documentos e recomendações de instituições
brasileiras e internacionais.
Sobre o Instituto Ronald McDonald
O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins
lucrativos cuja missão é promover a saúde e a qualidade de vida
de adolescentes e crianças com câncer.
Com 16 anos de atuação, a organização desenvolve e coordena
Programas - Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Espaço da
Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald - que
possibilitam o diagnóstico precoce, encaminhamento adequado e
atendimento integral e de qualidade para os jovens pacientes e
seus familiares.
Desde 1999, mais de R$270 milhões foram arrecadados através
de campanhas e eventos como o McDia Feliz, os Cofrinhos, o
Invitational Golf Cup e o Jantar de Gala, e foram destinados para 116 instituições em
todo o Brasil, entre hospitais, casas e grupos de apoio que lutam pela cura do câncer
infantil e juvenil. Cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes foram beneficiados
nestes 16 anos de trabalho do Instituto Ronald McDonald.

