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Ultimamente temos vindo a assistir a uma utilização crescente da imagem das crianças e jo-
vens com cancro na comunicação social e nas redes sociais. Na nossa sociedade, o uso destas
ferramentas tornou-se comum nas nossas vidas, o que nos deve obrigar a reflectir sobre a sua
utilização e implicações. É muito importante ter em conta que, no caso das crianças e jovens,
tudo o que hoje se partilha nestes meios os poderá acompanhar para toda a vida, afectando
assim o seu presente e o seu futuro.

Neste sentido, a Acreditar pensou ser também sua responsabilidade promover uma refle-
xão sobre esta matéria, dotando as famílias de conhecimento para que possam usar as
redes sociais com responsabilidade. No dia 10 de Fevereiro, Dia Europeu da Internet Mais
Segura, iniciámos uma campanha de sensibilização junto das famílias, crianças, jovens e
profissionais dos hospitais, através da distribuição de brochuras com conteúdo formativo
e reflexivo acerca desta temática. Pais e voluntários da Acreditar espalharam-se pelos
cinco hospitais nacionais com oncologia pediátrica, entregando a todos estas brochuras.

Penso mesmo bem antes de publicar! 
Queridos Amigos,

Se fosse possível, escreveria este
editorial com sotaque nortenho. E
cantaria os parabéns à Acreditar
com igual pronúncia.
De facto, continuamos a celebrar,
de formas diversas, os nossos 20
anos. Paralelamente, lançámos a
15 de Fevereiro – dia internacional
da criança com cancro – a primeira
pedra da futura casa do Porto. A
terceira casa, depois de Lisboa e
Coimbra.
Este projecto, tão importante para
as dezenas e dezenas de famílias
que apoiaremos, ocupará recursos
humanos e financeiros. Para os pri-
meiros contamos com a ajuda sem-
pre inestimável dos nossos pro -
fissionais e voluntários. Para os se-
gundos contaremos com a genero-
sidade dos mecenas, sem os quais
faríamos muito menos.
A realidade é esta: por mais que
quiséssemos entregar a Casa do
Porto a outras finalidades, o facto
é que ela irá receber as dezenas de
crianças e jovens com cancro que
farão daquela casa a sua casa. É
para estas crianças, sejam do norte,
do centro, das ilhas ou de África,
que trabalhamos.
Porque há 20 anos que Acreditar é
isto.

João de Bragança
Presidente da Acreditar

(continua na pag. 2)

 

Boa iniciativa da Acreditar. Uma reflexão a aprofundar, sem dúvida.  

Posso levar mais umas? A minha vizinha também vai querer ler…  

Obrigada! Vou ler com atenção…  Acho importante…  

Um jovem  

Uma enfermeira  

Uma mãe  
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Tendências na área da Oncologia Pediátrica:
reunião SIOPE Europa 2014

Em Setembro passado, a Acreditar esteve presente
numa conferência que teve lugar em Bruxelas com o
título Joining Efforts for a Brighter Future for Chil-
dren and Adolescents with Cancer, organizada pelo
SIOPE Europe (Sociedade Europeia de Oncologia Pe-
diátrica) e que contou com a presença de pais, jo-
vens com cancro, médicos, representantes da in-
dústria farmacêutica e quadros e dirigentes da
União Europeia, para, em conjunto, serem discuti-
das as questões que mais afectam as crianças e jo-
vens e seus familiares.

O objectivo desta nota não é o de trazer um conhe-
cimento detalhado sobre cada um dos temas trata-
dos ao longo dos dois dias da conferência, a qual foi
bastante abrangente, mas sobretudo dar aos leitores da Newsletter da Acreditar um conhecimento dos temas que actual-
mente constituem as preocupações fulcrais na Europa e que resumo da seguinte forma:

A promoção de igualdade de acesso aos tratamentos independentemente do local de nascimento e do rendimento;•

A possibilidade de acesso a ensaios clínicos sempre que exista indicação médica para tal e o doente ou os seus re-•

presentantes o aceitem;

A necessidade de existirem registos médicos de cada doente que possam acompanhá-los ao longo da vida versus a•

necessidade de preservar a confidencialidade de dados;

A efectiva extensão da pediatria oncológica até aos 18 anos em todos os países da União Europeia e a criação de•

serviços médicos e de assistência especializados para jovens adultos, até aos 24 anos, reconhecendo a especifici-
dade  no acompanhamento da doença e de todos os aspectos emocionais psicológicos e vivenciais;

A necessidade de levar a indústria farmacêutica a investir em medicamentos dirigidos à pediatria, tendo a noção•

de que a dimensão dessa população não produz os níveis de rentabilidade adequados ao investimento em pesquisa;

A inevitabilidade de uma acção conjugada de associações de doentes e ou familiares, médicos, serviços de saúde,•

poder político e indústria farmacêutica, de forma a serem alcançados os patamares de acompanhamento essenciais
a esta população.

A Acreditar está atenta a estes temas tão actuais e desafiantes e procurará direccionar o seu trabalho para alguns deles,
vindo a dar conta dos projectos em desenvolvimento e a desenvolver numa futura Newsletter , mas não quisemos deixar de
dar conta de todas estas preocupações  de forma a que todos possam partilhar deste conhecimento e, quiçá, vir  a envol-
ver-se nos projectos que estamos a desenvolver.

Margarida Cruz
Directora-geral da Acreditar
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Vamos dar continuidade e apro-
fundar esta matéria. No dia 16
de Março promovemos, no Audi-
tório do IPO de Lisboa, um de-
bate aberto a todos os que quei-
ram levantar questões e pensar connosco. Queremos reunir especialistas, parceiros, profissionais e famílias, convidando-os a
trazer as suas preocupações e a reflectir em conjunto.

(continuação)
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Uma Casa Acreditar no Porto: um sonho prestes a ser concretizado!
Vinte anos após a constituição da Acreditar enquanto associa-
ção e num dia em que, em todo o mundo, são lembradas as
crianças com cancro, lançámos a primeira pedra da Casa Acre-
ditar do Porto. 

A Casa, que será construída junto ao IPO-Porto, proporcionará
conforto às crianças e jovens que residem fora do grande Porto
e se encontram em tratamento oncológico no IPO ou no Hospi-
tal São João. Aqui terão a oportunidade de viver num espaço
em tudo semelhante às suas casas, na companhia das suas fa-
mílias. 

À semelhança das restantes Casas Acreditar, proporcionaremos
a normalidade possível na vida das crianças, jovens e famílias.
As rotinas e hábitos familiares serão, sempre que possível, man-
tidos, existindo espaços que promovem a partilha entre famí-
lias mas também zonas absolutamente privadas.

A Casa terá 16 quartos com casa de banho privativa, salas de con-
vívio para os pais, crianças e outra para os jovens, uma cozinha
comum, respectiva sala de jantar e lavandaria. 

As famílias, responsáveis pela manutenção dos espaços que
ocupam, contarão com a presença diária de voluntários dispo-
níveis para apoiar e acompanhar naquelas que forem as neces-
sidades sentidas no momento. 

Este sonho, que se tornará realidade no final do próximo ano,
só é possível através da angariação de fundos para a construção
e equipamento do edifício, o que ronda 1,5 milhões de euros. Esperamos poder continuar a contar como o apoio da socie-
dade civil a quem garantimos que, por cada euro investido, existirá um retorno social de 8,38 euros. Esta é a conclusão de
um estudo de avaliação de impacto recentemente efectuado por uma entidade externa e credenciada. Só podemos concluir
que Acreditar vale mesmo a pena! 

Neste Natal fomos apoiados pela Worten que, no âmbito da sua política de
responsabilidade social, escolheu a Acreditar como beneficiária do pro-
jecto Código DáVinte. 
Entre os dias 12 de Novembro e 6 de Janeiro os clientes da Worten foram
desafiados a doar à Acreditar 0,20€ ou múltiplos deste valor. Foi-lhes igual-
mente sugerida a compra de embalagens e papel de embrulho que rever-
teram em 80% para a Acreditar.
O empenho da Worten e dos seus clientes foi extraordi ná rio. Esta iniciativa
resultou num donativo de 185.000,00€, onde se inclui a doação da própria
empresa no valor correspondente da 20% do total angariado junto dos seus
clientes.
Para além da oportunidade de dar a conhecer o trabalho realizado e par-
tilhar projectos futuros, a campanha revelou-se um importante contributo
neste arranque da construção da Casa Acreditar do Porto.

Código DáVinte apoia construção
da Casa Acreditar do Porto

Março 2015
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Os tratamentos?
Reclamações a fazer mas também elogios a dar!
A 15 de Fevereiro assinalámos o Dia Internacional da Criança com Cancro com a partilha de mensagens de Barnabés em tom
de protesto mas também louvor por toda a experiência associada à vivência de uma doença oncológica.

Desde reclamações à comida do hospital até aos lamentos inerentes aos efeitos dos tratamentos na vida de cada um, des-
tacamos os constantes elogios a todos os profissionais de saúde e voluntários que, na opinião de quem viveu a doença, aju-
daram muito a que todo o percurso fosse mais suave e menos penoso. 
Mensagens que merecem ser ouvidas, reflectidas e valorizadas…

Mostrar ao mundo que o
cancro infantil existe mas
a solidariedade faz
a diferença.
Para que o Dia Internacional da Criança com Cancro
seja por todos lembrado, desafiámos os nossos amigos
a mostrar que acreditam e apoiam o projecto da Casa
do Porto que agora se inicia. 
A mobilização foi, uma vez mais surpreendente, o
que nos deixa muito sensibilizados e seguros de que
percorremos acompanhados este caminho de apoio
às crianças e jovens com cancro e suas famílias.
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Ecos da conferência
Todos os anos, por volta de Outubro, centenas de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde reúnem-se.
Fazem-no no âmbito do SIOP – Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica – para discutir o que se fez, o que deve
fazer-se, quais os novos avanços da medicina, quer do espírito, quer do corpo, no que toca às crianças com cancro. 

Nesse mesmo tempo e es-
 paço reúnem-se as Associa-
ções de pais de crian   ças
com cancro. Vêm de todo o
mundo – do Japão à Colôm-
bia, passando pela África do
Sul ou pela Suécia. Tal como
os médicos, move-nos a on-
cologia pediátrica. O destino
do olhar é o mesmo - as crian-
 ças que sofrem de cancro
– mas nos olhos de cada um
há o filtro de sermos Pais.
Falamos de angariação de
fundos, de novas técnicas
para lidar com os vários as-
pectos da doença; ouvimos
testemunhos comoventes e
desafiadores, juntamo-nos
numa força comum para rei-
vindicar maiores direitos para as nossas crianças. Temos ainda tempo e vontade para derramar um olhar sobre os paí-
ses mais pobres, onde o diagnóstico é tardio, onde as crianças não têm apoios, os pais não têm defesas, os médicos
não têm condições.

Durante três ou quatro dias, num espaço grande e populoso, pais e profissionais de saúde falam de cancro infantil. Fala-
mos de esperança, de novas técnicas, de parcerias entre países desenvolvidos e países que estão longe de o ser; falamos
de estatísticas cada vez melhores, de novos fármacos, da necessidade de influenciarmos quem legisla. 
Em 2014 foi em Toronto; este ano será na cidade do Cabo; em 2016 em Washington. Qualquer que seja a geografia,
durante aqueles três ou quatro dias não se fala de outra coisa. Apesar da dificuldade do tema – crianças e cancro –
paira no ar a certeza de que, pouco a pouco, vamos vencendo a doença.

João de Bragança

Reis por um Dia
Com o envolvimento dos funcionários na escolha
das instituições, o Montepio doou 200.000€00 a
dez organizações sociais.
A Acreditar candidatou o financiamento de 2
quartos, projecto que foi reconhecido com um
donativo de 20.000€00.
Estão assim asseguradas estadias gratuitas nes-
tes quartos, durante um ano, para as famílias
que, para acompanharem o tratamento dos seus
filhos, se encontram a residir nas Casas Acreditar
de Lisboa e Coimbra.
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Núcleo Sul
Rua Professor Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Tel. 217 221 150
Telm. 91 689 72 30
acreditar@acreditar.pt

www.acreditar.org.pt • acreditar@acreditar.pt

Núcleo Centro
Rua Camilo Pessanha, 2 (junto ao
novo Hospital Pediátrico) 
3000-600 Coimbra
Tel. 239 482 027
Telm. 91 230 49 83
acreditar_nrc@acreditar.pt

Núcleo Norte
Av. Fernão Magalhães, 2356
4350-160 Porto
Tel: 225 480 405
Telm. 91 689 72 26
acreditar_nrn@acreditar.pt

Núcleo Madeira
Av. Luís de Camões,
Compl. Habitac. do Hospital, 
Bl. 3 r/c.-Esq.
9000-168 Funchal
Tel. 291 742 627
Telm. 91 254 99 72
mg@acreditar.pt

Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro

Siga-nos nas redes sociais e conheça as nossas actividades! 

5º Aniversário da Casa Acreditar de Coimbra:
nomes, rostos e muitos sorrisos partilhados! 

Em 2010 recebemos a primeira família: a Ana Sofia e o
pai. Alguns dias depois o João Pedro, o Luis e a Sandra
chegaram acompanhados pelas suas mães. Todos ansio-
sos por conhecer a Casa, descobrir brinquedos novos e
entrar nos seus quartos, um espaço só seu! 

Desde então já passaram pela Casa mais de 300 famílias
que, residindo longe do Hospital, encontraram aqui
meios para acompanhar, de perto e com serenidade, os
tratamentos dos seus filhos. 

Neste aniversário voltámos a abrir as portas da Casa para
dar a conhecer a todos a Vida aqui partilhada. 

Foram muitos os amigos que nos vieram visitar. Recebe-
mos colaboradores do Hospital Pediátrico, jornalistas dos
meios de comunicação locais e, claro, as empresas e par-
ticulares que nos acompanham e acreditam connosco.
Ficamos sempre sensibilizados com aqueles que apro-
veitam a oportunidade para mostrar aos seus filhos que,
apesar da dureza da doença, existem vivência comuns a
todas as crianças e que a alegria continua! 

Claro que a animação e os petiscos não poderiam faltar
neste dia tão especial. Com o apoio dos incansáveis vo-

luntários, o dia terminou com a sensação de missão cumprida! Mais um ano em que a Acreditar, com a ajuda de
inúmeros mecenas, proporciona mais esta resposta às famílias de crianças e jovens com cancro. 

Porque nos obrigamos à criteriosa
gestão dos recur sos que nos são dis-
ponibilizados, pedimos aos nossos
leitores que nos enviem e-mail para
acreditar@acreditar.pt com indica-
ção de endereço electrónico para o
envio da versão digital da Newsletter.
Muito obrigado!

Ajude-nos recebendo
a Newsletter por e-mail
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