
Mais uma vitória para a oncologia pediátrica do Brasil! No dia 8 de março de 2022 foi
aprovada a lei que institui a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica no
país, uma iniciativa do Deputado Federal Bibo Nunes (PL) e da Frente Parlamentar de
Combate ao Câncer Infantil. A norma busca aumentar as chances de cura e diminuir o
abandono do tratamento por crianças e adolescentes com câncer no Brasil. A partir de
agora, nossas crianças e adolescentes terão acesso a melhores condições de
tratamento. Nosso agradecimento especial a todos que ajudaram a transformar esse
sonho em realidade. Para saber os próximos passos, acesse o site!
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A 2ª edição da Sorte Acelerada beneficiou 29 instituições
que atuam com oncologia pediátrica no Brasil e foi
encerrada com sucesso. No dia 30 de abril, foi realizado o
3º e último sorteio da campanha, que entregou um
prêmio de R$ 40 mil para a moradora de Presidente
Prudente, Maria Galvani. "Quis participar para ajudar na
luta de crianças com câncer, pois não consigo ver um
pequeno sofrendo”, destacou a ganhadora, que com
apenas dois cupons levou o prêmio para casa. Ela
comprou os cupons de uma funcionária do Hospital
Regional do Câncer de Presidente Prudente (Hospital de
Esperança), uma das instituições apoiadas pela ação.
Acesse o site da campanha para saber mais clicando
aqui!

Terceiro prêmio da Sorte Acelerada é 
entregue em Presidente Prudente (SP)

Abril e maio de 2022 Conectados com a Causa DOE

Você sabia que no dia 15 de março é comemorado o Dia
Internacional da Família? Família é a base de tudo: é
força, união e amor. E há 23 anos, o Instituto Ronald tem a
missão de aproximar famílias da cura do câncer
infantojuvenil no Brasil. Realizamos uma campanha
digital para falar da importância do ciclo familiar durante
a fase de tratamento de nossas crianças e adolescentes
atendidos. Dá uma olhada nas redes sociais do Instituto
Ronald e venha fazer parte da nossa família. Basta clicar
aqui!

Dia Internacional da Família

https://institutoronald.org.br/doacao/
https://www.fpcancerinfantil.com.br/
https://sorteacelerada.org.br/
https://institutoronald.org.br/doacao/
https://institutoronald.colabore.org/diadafam%C3%ADlia/people/new


DOE

Para aumentar as chances de cura do câncer em crianças
e adolescentes no Brasil, o Programa Diagnóstico
Precoce do Câncer Infantojuvenil, que já capacitou mais
de 28 mil estudantes e profissionais da área de saúde,
traz uma grande novidade para 2022! A partir de agora, o
Programa sensibilizará profissionais da educação básica
para estarem atentos aos sinais e sintomas do câncer
dentro do ambiente escolar. Quanto mais cedo a doença
for diagnosticada, mais chances os nossos pequenos
pacientes têm. Com seu apoio mensal, podemos fazer
muito mais! Clique aqui conhecer o Programa!

Ampliação do Programa Diagnóstico 
Precoce do Câncer Infantojuvenil

Já tem data marcada para você transformar Big Mac em
sorrisos! A 34ª edição do McDia Feliz, uma das principais
campanhas de arrecadação em prol de crianças e
adolescentes do país, ocorrerá no dia 27 de agosto. No
mês de junho, daremos início à venda antecipada dos
tíquetes. Fique ligado e acompanhe nosso site e redes
sociais para garantir o seu! Contamos com você! Acesse!

O McDia Feliz está chegando!

Mais de 1.670 projetos apoiados; 108 instituições
beneficiadas e 21 estados mais o Distrito Federal
contemplados. Em 23 anos de atuação do Instituto
Ronald McDonald no Brasil, cerca de R$ 360 milhões já
foram investidos para transformar o cenário da doença
que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos, segundo o
Instituto Nacional de Câncer, o Inca. E é com números tão
significativos para a causa, que o Instituo celebrou, mês
de abril, mais um ano de história.

“Quando começamos, as chances de cura eram de 35%.
Hoje, a média é de 64%. Mas ainda temos muito o que
fazer para alcançar os mesmos patamares dos países
com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que
podem chegar a 80%. E isso só é possível porque
contamos com a ajuda e participação da sociedade”,
destaca Francisco Neves, Superintendente Institucional e
fundador do Instituto no Brasil.

Em 2022, O Instituto Ronald McDonald
comemora 23 anos de atuação no Brasil!
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27 de
agosto

https://institutoronald.org.br/doacao/
https://institutoronald.org.br/o_que_nos_fazemos/ronald-mcdonald-telemoveis-de-cuidados/
https://institutoronald.org.br/o_que_nos_fazemos/ronald-mcdonald-telemoveis-de-cuidados/
https://institutoronald.org.br/como-ajudar/mcdia-feliz/
https://institutoronald.org.br/doacao/

