
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 11ª edição do "Conectados com a causa", vamos falar do impacto do trabalho do Instituto Ronald
McDonald na oncologia pediátrica do país em 22 anos de atuação. Também gostaríamos de destacar nesta
edição especial, dos meses de abril e maio, as conquistas e ações realizadas em prol dos nossos pequenos
pacientes oncológicos e suas famílias. Nosso boletim é feito especialmente para você e tem o objetivo de
manter você ainda mais conectado com a causa do câncer infantojuvenil. Boa leitura!  

Você sabia que ao fazer suas compras
nos supermercados você também
pode ajudar crianças e adolescentes
que lutam contra o câncer? É só doar
suas moedinhas nos cofrinhos dos
supermercados participantes e apoiar
os nossos pequenos pacientes. Você
encontra os cofrinhos instalados nos
supermercados Mundial, Princesa,
Costazul e Inter. Faça parte dessa
corrente do bem e ajude. Participe da
campanha "Moedas do Bem"! 

toda moedinha conta
De paciente à profissional de saúde.
Essa é a história da estudante de
enfermagem Paola Silvestrim, de 20
anos. A jovem foi diagnosticada com
câncer aos 9 anos e agora quer levar
os conhecimentos adquiridos sobre
os sinais e sintomas da doença ainda
mais longe. Em 2020, Paola foi
capacitada em uma das turmas do
Programa Diagnóstico Precoce do
Instituto. Para saber mais, acesse:
Programa Diagnóstico Precoce.

LEVANDO CONHECIMENTO
Um dos caminhos para aumentar as
chances de cura do câncer em crianças
e jovens é a ampla capacitação dos
estudantes e profissionais da saúde e a
conscientização da sociedade sobre a
importância dos sinais e sintomas da
doença. Por isso, a Leap, braço de
inovação da KPMG, se uniu ao Instituto
Ronald, criando uma solução através de
uma plataforma tecnológica. O projeto
recebeu o nome de Hack4 Good. Quer
saber mais? Clique aqui! 

Hackeando o Câncer 
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O instituto e seu impacto na oncologia 

No dia 8 de abril, o Instituto Ronald McDonald comemorou 22 anos de história na
oncologia pediátrica do Brasil. A organização sem fins lucrativos, vencedora do prêmio
100 Melhores ONGs do Brasil em quatro anos consecutivos, pelo Instituto Doar, já
investiu mais de R$ 341 milhões em projetos de norte a sul do país, mudando a vida de
milhares de famílias que lutam pelos seus filhos com câncer. Por meio dos seus
programas e projetos, o Instituto já apoiou 108 instituições que atuam com oncologia
pediátrica, beneficiando 1.624 projetos em todo o país.  

VEJA ALGUNS DOS NOSSOS NÚMEROS: 

EM 22 ANOS DE HISTÓRIA, ORGANIZAÇÃO JÁ APOIOU 1624 PROJETOS

 

Membro da Comissão Médica do Instituto Ronald, a oncologista pediátrica Teresa
Fonseca destaca que o trabalho do Instituto modificou a realidade da criança com
câncer no Brasil, atuando com instituições de todas as regiões do país através de ações
com estruturação de serviços de tratamento e as casas de apoio, além de campanhas
de diagnóstico precoce e apoio aos protocolos nacionais de tratamento através da
Central Informatizada da Sociedade Brasileira de oncologia Pediátrica.
"Todas estas ações impactaram na melhoria do atendimento da criança com câncer,
contribuindo com as taxas de cura e na qualidade de vida destas crianças e seus
familiares. Tenho orgulho de ter o Instituto Ronald como instituição parceira em
diversos projetos sociais, conhecendo o quanto a organização foi e continuará sendo
importante para um número expressivo de crianças e adolescentes oriundos de todas
as regiões do Brasil", reforça a médica.  Faça parte dessa história você também. Ajude o
Instituto a mudar a vida de milhares de famílias que precisam de apoio. Quero ajudar! 

Miriam dos Santos
mãe da Eloah, de 3 anos, hóspedes

do Programa Casa Ronald mCDONALD

 

"O Instituto Ronald McDonald me
abraçou e me acolheu com todo amor e
carinho. Nunca imaginai que minha filha
fosse ser diagnosticada com câncer.
Mas aconteceu! E nós só conseguimos
continuar o tratamento da minha
pequena graças ao apoio que
recebemos do instituto e de todas as
pessoas e empresas que ajudam essa
causa. Não tenho palavra para
agradecer e retribuir tudo o que fizeram
e ainda fazem por nós. Muito obrigada!"
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Uma grande conquista!
A Comissão de Seguridade Social
e Família e a Comissão de
Constituição e Justiça aprovaram
o projeto de lei (PL 3921/20) de
autoria do Deputado Federal Bibo
Nunes, que visa aumentar os
índices de sobrevida, reduzir a
mortalidade e melhorar a
qualidade de vida de crianças e
jovens com câncer no país. O
projeto agora segue para análise
do Senado e é fruto da Frente
Parlamentar de Prevenção e
Combate ao Câncer Infantil.
Clique aqui e acompanhe! 

CONECTADOS COM A CAUSA

um simples gesto faz a diferença!

No dia 15 de maio, celebramos com muita alegria o Dia Internacional da Família, uma
data para destacar a importância entre a união construída por pessoas que se amam. E
nós, do Instituto Ronald McDonald, entendemos que com amor tudo fica mais fácil, ele
nos deixa forte, nos faz enfrentar grandes batalhas. Por isso, há 22 anos temos a missão
de aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no país. E nesse momento
diversas famílias lutam pela vida de seus filhos que precisam de apoio para continuarem
o tratamento oncológico. Convidamos você a também fazer parte dessa família do bem. 
Saiba como fazer parte da nossa família!

HÁ 22 ANOS, TEMOS A MISSÃO DE APROXIMAR FAMÍLIAS DA CURA DO
CÂNCER INFANTOJUVENIL NO BRASIL. FAÇA PARTE DESSA HISTÓRIA
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