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25 ANOS  

Mas, para lá do tratamento 
da doença, também no apoio às 
crianças e às famílias foi muito 
importante o caminho que se fez.

Independentemente do esforço 
individual de alguns, as condições 
logísticas e o apoio social e psi-
cológico nos hospitais eram, na 
altura, quase nenhuns.

O cancro infantil era ainda um 
assunto tabu na sociedade. A pa-
lavra era evitada ou dita em sur-
dina e a informação disponível 
sobre a doença não era acessível.

Restava a entreajuda entre os 
pais. Face ao medo, ao isolamen-
to e à impotência, era no apoio 

prático e emocional destas trocas 
de experiências com os que esta-
vam a passar ou tinham passado 
pelo mesmo que se ia procurar a 
força e as razões de esperança.

Para as famílias que estavam a 
viver a doença, estes encontros 
eram, quase sempre, a diferença 
entre a orientação e o estar per-
dido, entre a solidão e a partilha.

Eram também um tempo para 
ver as dificuldades que muitos ti-
nham que acrescentar no seu dia 
a dia ao drama da doença.

Porque não podiam acompa-
nhar o filho doente e ele tinha que 
ficar sozinho.

Há 25 anos a situação vivida em Portugal no tratamento do cancro infantil 
era evidentemente muito diferente da actual.

Desde logo na qualidade e no sucesso das terapêuticas usadas que, 
como é sabido, evoluíram entretanto imenso. Basta dizer que a taxa 

de mortalidade passou de 80% para cerca de 20%.

Porque se tinham desemprega-
do para o poder acompanhar.

Porque, por isso, tinham perdi-
do a casa ou não conseguiam pa-
gar as contas.

Ou porque as suas casas fica-
vam a centenas de quilómetros 
do hospital e não tinham meios 
para encontrar um sítio para fica-
rem durante os longos tratamen-
tos com um mínimo de dignidade.

Porque, em geral, as dificulda-
des económicas e todas as outras 
se agravavam dramaticamente 
durante os anos de tratamento.

Entre 1988 e os primeiros anos 
da década de 90 eu e a Ana acom-
panhámos no IPO de Lisboa o 
tratamento de uma das nossas 
filhas.

Por maneira de ser e por ter 
vivido mais em permanência a 
situação no hospital, a Ana re-
solveu, pouco tempo após o fim 
deste tratamento, transformar os 
encontros casuais dos pais numa 
estrutura organizada que come-
çasse a dar resposta às carências 
que existiam.

Estávamos em 1993 quando ela 
lançou as primeiras sementes 
em várias reuniões de pequenos 
grupos, tentando mobilizar pais 
para esta causa.

Foi um caminho difícil.
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EDITORIAL

Queridos Amigos,
As últimas largas semanas foram 

intensas para a Acreditar; são 
tempos de muitas actividades, 
cuja descrição não caberia no 
curto espaço deste editorial. Vale 
a pena, por isso, ler esta news-
letter, não como uma lista exten-
sa de acções desgarradas, mas 
como uma espécie de filme com 
muitos protagonistas ou muitas 
histórias que concorrem para um 
enredo comum: comemorámos 
os 25 anos; estivemos presentes 
em reuniões e seminários onde 
um conjunto alargado de pessoas 
fala da oncologia pediátrica, onde 
nós próprios falamos do tanto que 
fazemos em Portugal; fizemos 
campanhas de divulgação ou de 
angariação de fundos, respon-
demos a solicitações para falar-
mos do que nos move.
Replicando uma frase conhecida, 
a nossa vida dava um filme. Para 
além do enredo, que mencionámos 
no parágrafo anterior, temos um 
conjunto vasto de artesãos da nos-
sa história, personagens que vão 
desfilando numa tela: voluntários, 
profissionais, mecenas, sobrevi-
ventes, amigos, pais e doentes. 
Não há guião pré-definido, que 
o caminho vai-se fazendo. Talvez 
tenham, todos, as suas deixas bem 
interiorizadas: usa-se expressões 
como acreditar, esperança, cura, 
força. Quem entra neste filme sa-
berá que se ri e se chora em doses 
nem sempre justas, mas que isso 
faz parte da vida; saberá que tudo 
se agradece, porque não há de-
veres nem obrigações. 
Acreditar é fazer parte deste filme 
que terminará bem, estamos certos.
J o ã o  d e  B r a g a n ç a

Presidente da Acreditar

 

Pedia-se aos que já tinham dei-
xado para trás a doença dos seus 
filhos que a recordassem nova-
mente para ajudar os outros.

Mas, mais do que um impulso 
solidário de momento, propunha-
-se um compromisso de longo 
prazo. Só se queria abrir aquela 
janela com a certeza de que ela 
se não tornaria a fechar.

E pedia-se esse empenho todo 
numa ideia que ainda estava por 
nascer.

Mas algum tempo depois, o pe-
queno grupo inicial já não tinha 
dúvidas sobre a determinação de 
avançar para um projecto con-
sistente. Escolheu a designação 
“Acreditar” e constitui-se em Mo-
vimento no âmbito da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro.

Em 1994, desafiados pelo Dr. 
António Gentil Martins, eu e a 
Ana participámos em Valência na 
reunião fundadora da Internatio-
nal Confederation of Children’s 
Cancer Organizations (ICCPO), 
hoje Childhood Cancer Interna-
tional (CCI). Esse contacto com a 
experiência de outros países com 
processos, na altura, muito mais 
avançados, foi uma enorme fon-
te de inspiração para o modelo 
de organização e actuação em 
Portugal.

Com a colaboração dos vários 
Serviços de Oncologia Pediátrica, 
a Ana e a Maria Pinto Basto, que 
esteve muito presente nesse iní-
cio, organizaram então encontros 
de pais pelo País a nível regional.

Criaram-se assim os núcleos 
junto de cada um dos hospitais 
com valência de oncologia pediá-
trica – Lisboa, Coimbra, Porto e 
Funchal.

Em 14 de Outubro ainda desse 
ano de 1994 nascia formalmente 
e com representatividade a nível 
nacional a Acreditar – Associação 
de Pais e Amigos das Crianças 
com Cancro.

Assinam-se, logo depois, com 
os Hospitais de Pediatria Oncoló-
gica Protocolos onde a Acreditar 
é reconhecida como instituição 
parceira.

Definiram-se, em conjunto, os 
programas de acção que pare-
ciam prioritários: contrato com 
psicólogo (primeira despesa 
permanente em que se incor-
reu), primeiros cursos de volun-
tariado em oncologia pediátrica 
(1994), apoio emocional de pais 
para pais (arranque estruturado 
em 1995, primeiro curso de for-
mação em 1996), publicação de 
edições com informação clara e 
simples (primeira publicação em 
1995 – “Um Livro para os Pais”), 
apoio económico em casos refe-
renciados pelos Serviços Sociais, 
apoio material aos Hospitais (de-
coração, brinquedos e primeiras 
televisões para os Serviços de 
Pediatria).

O caminho foi sendo feito com 
paixão e persistência.

Em 1996 organizou-se a pri-
meira ida à Eurodisney, em 1998 
o primeiro Campo de Férias (em 
Seia, no Hotel Camelo).

Em 1997 apresentou-se, pela 
primeira vez, junto das Comis-
sões especializadas da Assem-
bleia da República, um conjunto 
estruturado de propostas de al-
terações legislativas nas áreas 
prioritárias.

Nesse mesmo ano, lançou-se 
o Projecto Tele-Aula, para que as 
crianças internadas pudessem 
continuar a estudar. Foi mais tarde 
incorporado no Projecto Aprender 
+, até hoje em vigor. Ainda nesta 
área, entrou em funcionamento 
no ano lectivo seguinte a Escola 
no Serviço de Pediatria do IPO de 
Lisboa (protocolo entre o IPO, a 
Direcção Regional de Educação e 
a Acreditar).

Sempre com passos sólidos e 
responsáveis.
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Ganhando, por isso, crescente 
prestígio mas, sobretudo, eficá-
cia.

Ultrapassaram-se muitas di-
ficuldades. Gente que chegou e 
que se afastou. Incompreensão e 
momentos duros. Num País sem 
grande cultura associativa, a im-
plantação de qualquer obra deste 
género é sempre feita de muita 
perseverança e esforço.

Em Outubro de 2002 é atingido 
um grande objectivo inicial: – a 
inauguração em Lisboa da pri-
meira Casa, dando alojamento 
gratuito às famílias que vivem 
longe do Hospital onde os filhos 
recebem tratamento.

A Acreditar entrou então num 
tempo de consolidação.

A fase anterior tinha tido, como 
dissemos, dois motores: a paixão 
e a persistência.

Ficou até hoje a paixão. A per-
sistência transformou-se em raí-
zes fundas.

Mas ficou também a competên-
cia e muito trabalho. De voluntá-
rios (mais de 700) e dos profissio-
nais (ainda hoje muito poucos).

Abriu a Casa do Funchal.
Em 2010 a de Coimbra.
Em 2017 a do Porto.
Vai arrancar dentro de pouco 

tempo a obra de ampliação da 
Casa de Lisboa.

Foram já apoiadas mais de 
10.000 famílias.

Mais de 1.300 famílias já vive-
ram nas Casas.

A Acreditar continua a ser cons-
truída todos os dias. Enquanto for 
preciso.

Não há justiça nem injustiça na 
doença em si.

Mas há injustiça se houver mais 
sofrimento do que existiria se fos-
sem melhores as circunstâncias 
do doente e da sua família.

A Acreditar nasceu e existe há 
25 anos por causa desta injustiça.
J o ã o  C o r r ê a  n u n e s

ACREDITAMOS JUNTOS 
HÁ 25 ANOS 

Esta data tão especial foi celebrada de forma marcante. Em simultâneo 
nas quatro regiões onde a Acreditar está presente desde 1994 – Lisboa, 
Coimbra, Porto e Funchal – juntámos muitas dezenas de amigos para 
caminhar pelas crianças com cancro. 
Ao longo destes 25 anos acompanhámos mais de 10.000 famílias, mini- 
mizando, de diversas formas, o impacto da doença, proporcionando a 
doentes, ex-doentes e famílias os meios para que, eles próprios, te-
nham voz e lutem pelos seus direitos. 
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“Setembro Dourado” é o nome da campanha 

com que a Acreditar tem vindo a assinalar 

o Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil. 

Nas palavras de Margarida Cruz, 

directora-geral da Acreditar, este mês justifica-se pois 

“não pode correr-se o risco de esquecer, ou de deixar esquecer 

que ainda existem crianças que morrem com cancro 

e ex-doentes de cancro pediátrico que sofrem sequelas graves”. 

SETEMBRO É DOURADO

A licença para assistência a 
filho com doença oncológica 
pode vir a ser prorrogada até 
aos seis anos, assim que a 
lei entrar em vigor, deixando 
de existir limite máximo para 
filhos com doença prolongada 
em estado terminal. 

É uma reivindicação antiga da 
Acreditar e também o resultado 
do nosso trabalho junto dos 
decisores políticos. Entre outros 
temas, alertámos para: a licença 
por morte continuar a ser de 
5 dias, em vez dos 30 que há 
muito defendemos; os apoios 
sociais serem desajustados e 
tardios; as medidas escolares 
de apoio terem atrasos ou serem 
decididas de forma aleatória. Na 
prestação de cuidados de saúde, 
continuamos a não ter todos os 
serviços de pediatria a aceitarem 
jovens até aos 18 anos, como 
deveriam por lei. 

A não existência de dados re-
levantes e actuais na oncologia 
pediátrica – o Registo Oncológi-
co Pediátrico Português está de-
sactualizado e sem perspectivas 
de financiamento, situação que 
tem um impacto enorme na par-
ticipação de Portugal em proto-
colos internacionais, na investi-
gação e nos tratamentos.
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Foram muitas dezenas as entidades que, das mais 

diversas áreas de actuação e geografias, se juntaram à Acreditar 

com a colocação de laços, bandeiras e iluminação dourada 

– símbolo da força, coragem e resiliência destas crianças – 

e assim sensibilizaram para a importância da união de esforços 

no acompanhamento às famílias de crianças com cancro.  

    

A licença para 
assistência a filho 

com doença oncológica 
pode vir a ser 
prorrogada até 
aos seis anos, 
assim que a lei 
entrar em vigor.
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Ao longo das últimas cinco déca-
das verificaram-se importantes 
avanços no tratamento de alguns 
tipos de cancro, enquanto em ou-
tros tipos os avanços foram mais 
limitados. E nos casos em que 
se obtém um bom resultado ao 
longo prazo, os sobreviventes de 
cancro infantil podem apresentar 
sequelas e complicações como 
consequência da doença ou do 
tratamento. É, portanto de gran-
de importância mais investigação 
e ensaios clínicos específicos em 
oncologia pediátrica para o desen-
volvimento de novos tratamentos, 
mais eficazes e mais seguros no 
tratamento do cancro infantil.

Um dos desafios da investiga-
ção clínica em oncologia pediátri-
ca é que o cancro na idade pediá-
trica é pouco frequente, apenas 
1% das doenças nas crianças. O 
cancro infantil representa apro-
ximadamente 400 diagnósticos 
novos por ano, menos de 1% de 
todos os cancros diagnostica-
dos em Portugal cada ano. Com 
o melhor conhecimento destas 
doenças identificam-se peque-
nos subgrupos específicos de 
doentes, em função do seu perfil 
molecular, que se beneficiam de 
terapêuticas específicas. É, por 
este motivo, muito importante a 
colaboração internacional entre 
grupos de estudo, constituídos 

por especialistas em cancro pe-
diátrico, que garanta a inclusão 
em ensaios clínicos de um núme-
ro suficiente de doentes que par-
tilhem doenças com as mesmas 
características e que permita ob-
ter resultados significativos.

Outro desafio deve-se a que os 
tipos de cancro infantil e as suas 
características são diferentes de 
aquelas do cancro do adulto. De 
facto, muitas das alterações ge-
néticas que originam o cancro 
infantil são diferentes de aque-
las dos adultos. Isso faz com que 
com frequência não apresentem 
os alvos para os tratamentos que 
foram desenvolvidos e aprovados 
para o tratamento no adulto, com 

base nas alterações genéticas da 
doença no adulto.  

Um desafio adicional para a in-
vestigação em cancro infantil é de-
senvolver novos tratamentos que 
sejam menos tóxicos e com me-
nos efeitos indesejados (agudos 
ou tardios) do que os tratamentos 
usados na actualidade. Os efeitos 
tardios do tratamento do cancro 
infantil podem provocar conse-
quências graves físicas e emocio-
nais, incluindo uma diminuição na 
qualidade e esperança de vida.

A maior parte dos ensaios clí-
nicos em Oncologia Pediátrica é 
de iniciativa académica, os objec-
tivos do ensaio e os medicamen-
tos utilizados são definidos pelos 

CONFERÊNCIA INVESTIGAÇÃO EM ONCOLOGIA 
PEDIÁTRICA – ONDE ESTAMOS? PARA ONDE VAMOS?

A IMPORTÂNCIA 
DA INVESTIGAÇÃO  
O cancro infantil, apesar de ser uma doença rara, continua a ser a causa 

de morte mais frequente em Portugal em crianças acima de 1 ano 
de idade e adolescentes até aos 15 anos. 
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investigadores. Costumam ser de 
âmbito internacional, para obter 
uma base populacional suficien-
te que permita obter resultados 
significativos. O mais frequente é 
que estejam centrados em pato-
logias e não em medicamentos.

Estes ensaios clínicos académi-
cos são integrados em protocolos 
terapêuticos e são continuamente 
optimizados com base no conhe-
cimento científico obtido nos es-
tudos prévios, comparando com-
binações de vários medicamen-
tos e modalidades de tratamento. 
Estes estudos são financiados 
por instituições académicas que 
devem ainda gerir a burocracia 
que implica iniciar e conduzir um 
ensaio clínico. Por ser uma doen-
ça rara e pela dificuldade no de-
senvolvimento comercial destes 
medicamentos, há pouco investi-
mento por parte da indústria.

Esta abordagem tem permitido 
os maiores progressos no tra-
tamento do cancro infantil, que 
passou de uma sobrevivência de 
10% para 80%, e estes avanços 
são maiores nos países que mais 
crianças incluem em ensaios 
clínicos. Esta melhoria tem sido 
conseguida com uma aposta con-
tinuada na investigação por parte 
de diversas instituições especiali-
zadas no tratamento de crianças 
com cancro.

Em Portugal, estes avanços 
eram implementados alguns anos 
após o início da sua investigação, 
já que as Unidades de Oncologia 
Pediátrica não participavam neste 
circuito da investigação, principal-
mente por falta de meios huma-
nos e de financiamento. Desde há 
uns anos estão a ser efectuados 
esforços por estas Unidades para 
uma maior participação em en-
saios académicos internacionais, 
que se deparam com as dificulda-
des de implementação, condução 
e financiamento destes estudos.

Por todos estes motivos é impor-
tante obter o apoio da comunidade 
científica, sociedade civil e res-
ponsáveis políticos para planear, 
organizar e obter o investimento 
necessário para apoiar a investi-
gação nesta área, para conhecer 
melhor quais as doenças, para 
procurar tratamentos mais efica-
zes e com menos efeitos secundá-
rios e para garantir uma qualidade 
de vida na sobrevivência com o mí-
nimo de sequelas possível.

Com este objectivo de divulgar a 
importância dos ensaios clínicos 
em oncologia pediátrica e cons-
ciencializar a sociedade decorreu 
no dia 8 de Novembro na Funda-
ção Gulbenkian uma conferência 
para informar sobre o estado ac-
tual da investigação em cancro 
pediátrico, do ponto de vista das 
organizações de pacientes e fa-
miliares, investigadores básicos e 
investigadores clínicos. 
d r .  X i m o  d u a r t e , 
Oncologista Pediátrico no IPO de 
Lisboas

Outro desafio deve-se a que 
os tipos de cancro infantil e 
as suas características são 
diferentes de aquelas do 
cancro do adulto.
Um desafio adicional para 
a investigação em cancro 
infantil é desenvolver no-
vos tratamentos que se-
jam menos tóxicos e com 
menos efeitos indesejados 
(agudos ou tardios) do que 
os tratamentos usados na 
actualidade. 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS
AOS INVESTIGADORES 
A falta de tempo protegido para 
investigação é um tema fulcral 
na investigação clínica. 40% diz 
mesmo que o faz fora do período 
laboral.
· A contratação de recursos hu-
manos exclusivamente para in-
vestigação clínica, desde enfer-
meiros a monitores de ensaios, 
e a protecção de tempo laboral 
para se dedicarem a este tipo de 
investigação foram apontadas 
pelos investigadores como me-
didas que ajudariam a melhorar 
o panorama geral nesta área.
· Metade não dispõe de fundos 
para as suas investigações. Os 
que têm fundos para desenvol-
ver a sua atividade, dizem que 
estes são provenientes de várias 
fontes: nacionais, internacionais, 
privadas e também da angaria-
ção de fundos.
Os dados apontam para um 
equilíbrio entre a investigação 
clínica (realizada em ambien-
te hospitalar e estreita relação 
com os pacientes) e a investiga-
ção fundamental (mais ligada às 
questões biológicas da doença), 
com uma predominância da pri-
meira.
ÀS FAMÍLIAS, DOENTES 
E EX-DOENTES
· A maioria das famílias já ouviu 
falar sobre investigação em can-
cro pediátricos, mas não sabe 
que investigação é feita, nem 
que estudos concretos existem. 
É junto das famílias cujo diag-
nóstico é leucemia – o cancro 
pediátrico mais frequente – que 
se encontra a maior parte dos 
que responderam positivamen-
te, 35%.
· Acerca de investigação clínica, 
as repostas revelam uma enor-
me falta de conhecimento – 31% 
não sabe, 26% sabe pouco e 15% 
sabe de forma genérica.
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BOLSAS 
DE ESTUDO

A 6ª edição do programa de 
Bolsas de Estudo a Barnabés, 
atribuiu para o ano lectivo 
2019/2020 sete novas bolsas. 
Este apoio permite que jovens 
com dificuldades económicas 
prossigam a sua formação 
académica, dispondo assim 
das mesmas oportunidades 
de aprendizagem, estímulo e 
integração. Neste momento, 
temos um total de 12 bolsas 
atribuídas: 4 a alunos a fre-
quentar entre o 1º e o 3º ciclo, 
1 a um  estudante do ensino 
secundário (800,00€), 6 a jo-
vens universitários (1.200,00€ 
cada) e uma para mestrado 
(2.400,00€). Este apoio per-
mitiu que dois jovens termi-
nassem o ensino superior, es-
tando um deles a frequentar o 
mestrado.

SENSIBILIZAR 
PARA O 

RETINOBLASTOMA
Voltámos a estar presentes no 
Congresso Nacional de Pedia-
tria, promovido pela Socieda-
de Portuguesa de Pediatria, 
que vai na sua 20.ª edição.
Damos a conhecer à comuni-
dade médica a campanha de 
sensibilização para o retino-
blastoma (tumor ocular ma-
ligno) que surge da colabora-
ção entre a Acreditar, o Centro 
de Referência em Onco-Oftal-
mologia do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra e 
a Direcção Geral da Saúde. 
A campanha tem como objec-
tivo promover o diagnóstico 
precoce que é determinante 
para salvar a vida e a visão da 
criança.

O objectivo foi perceber como 
fazer, com que métodos e formas 
de organização, para que crian-
ças e jovens com cancro possam 
beneficiar dos avanços científicos 
e tenham acesso aos melhores 
cuidados de saúde.

O primeiro resultado que sai 
deste encontro é a apresentação 
de uma proposta conjunta para a 
criação de uma estrutura própria 
de recursos humanos que agilize 
a investigação e os ensaios clíni-
cos em oncologia pediátrica. Pro-
posta que será apresentada ao 
Secretário de Estado da Saúde, 
António Sales, que se compro-
meteu a analisá-la e discuti-la no 
próximo dia 15 de Fevereiro, Dia 
Mundial da Criança com Cancro.

“Precisamos de uma estratégia 
nacional para a oncologia pediá-
trica. Investimento e mais recur-
sos não são suficientes. É funda-
mental saber quantas crianças e 
jovens poderão beneficiar desse 
investimento”, resume Margarida 
Cruz, directora geral da Acreditar.

A conferência foi promovida e 
organizada pela Acreditar, ASPIC 
(Associação Portuguesa de Inves-
tigação em Cancro), Fundação Rui 
Osório de Castro e SHOP (Socie-
dade de Hematologia e Oncologia 
Pediátrica).

Das presenças internacionais, 
destacam-se representes do 
SIOPE, do Karolinska Institute, 
na Suécia, e da Fondatioun Krii-
bskrank Kanner, no Luxemburgo.

CONFERÊNCIA SOBRE INVESTIGAÇÃO:

ESPECIALISTAS 
E ACREDITAR ELABORAM 

PROPOSTA PARA A TUTELA

Pela primeira vez em Portugal, especialistas em oncologia 
pediátrica, portugueses e internacionais – médicos, 

investigadores, pais, doentes, sobreviventes e associações 
reuniram-se, no passado dia 8 de Novembro, numa 

conferência, na Gulbenkian, sobre investigação nesta área. 
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ADVOCACIA 
PELOS BARNABÉS

Foram várias as acções de pa-
tient advocacy levadas a cabo 
pelos Barnabés, testemunhos 
fundamentais para que o cancro 
pediátrico saia do desconheci-
mento do público em geral e dos 
decisores em particular. Estes 
jovens sobreviventes de cancro 
infantil estiveram presentes em 
vários locais, desde opinião em 
jornais, a notícias e reuniões com 
decisores políticos. Eis algumas 
delas:

No projecto “Tenho Cancro. E 
depois?” que coloca o doente no 
centro do debate e visa informar e 
promover tanto a prevenção como 
o tratamento da doença. No mais 
recente programa, reuniram-se 
especialistas em oncologia para 
identificar os principais desafios 

para os doentes e sociedade. O 
testemunho foi dado pelo jovem 
Tiago Pinto da Costa, que na in-
fância viveu a doença oncológica 
e, hoje na Acreditar, se dedica a 
“patient advocacy”.

O mesmo Tiago foi convidado a 
representar Portugal, a Acredi-
tar e o grupo de Barnabés no V 
Congresso Nacional de Supervi-
ventes com o tema “Juntos y ade-
lante” que decorreu em Madrid 
e foi organizado pela Niños con 
Cáncer. 31 Jovens sobreviventes 
reuniram-se para partilhar pro-
jectos e necessidades comuns, 
dando destaque ao necessário 
acompanhamento a longo prazo e 
a atenção a dar às sequelas.

A European Leadership Sum-
mit, promovida pela Youth Cancer 

Europe, reuniu jovens de muitos 
países, em Budapeste. Foram 
discutidos temas que afectam di-
rectamente as suas vidas: discri-
minação financeira; tratamentos 
fora dos seus países; preservação 
da fertilidade; recolha de dados 
sobre os doentes; o poder das 
redes sociais e apps específicas 
para este grupo; promoção do 
exercício físico; nutrição e muito 
outros assuntos.

A Mariana Coutinho esteve no 
Parlamento Europeu a partilhar o 
seu testemunho na iniciativa “Cui-
dados de Saúde Transfronteiri-
ços: promessas e realidades”, 
promovida pela Youth Cancer Eu-
rope. Há vários enquadramentos 
legais que permitem o acesso a 
cuidados de saúde especializa-
dos no estrangeiro sempre que, 
em Portugal, haja falta de recur-
sos humanos ou técnicos. Mas a 
Mariana, diagnosticada com um 
tipo raro de cancro aos 23 anos, 
esteve dez meses para conseguir 
um tratamento que não é feito em 
Portugal, menos invasivo e que 
lhe deixaria menos sequelas. Foi, 
finalmente, para Inglaterra, onde 
ainda hoje é seguida. Entre as di-
ficuldades sentidas ao longo do 
processo, salientou o muito que há 
para fazer para que, tanto os mé-
dicos como utentes, estejam infor-
mados sobre esta possibilidade.

O Parlamento Europeu foi, aliás, 
palco de mais acções de sensibi-
lização. Uma comitiva do CCI, do 
SIOPE e da Acreditar, com o Tiago 
Costa, reuniu com o eurodeputa-
do Francisco Guerreiro, do PAN 
e no grupo europeu dos Verdes, 
para falar sobre a necessidade de 
uma sobrevivência com mais qua-
lidade de vida.
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ONCOLOGIA PEDIÁTRICA NO MUNDO 

MEXE-TE!
A Acreditar lançou mais uma 
publicação dirigida às crian-
ças e jovens com cancro, e 
suas famílias, a quem é en-
tregue um exemplar.
Dr. Jean Pierre Antunes Gon-
çalves do IPO Lisboa refere 
que o livro MEXE-TE é uma 
ferramenta essencial para o 
esclarecimento da importân-
cia do desporto e do exercício 
físico para crianças e jovens 
com cancro. Pretende ser um 
livro de fácil acesso e com-
preensão, funcionando como 
complemento  à informação 
fornecida pelas equipas mul-
tidisciplinares que prestam 
cuidados a estas crianças.

 

PEQUENOS 
GRANDES 

EMBAIXADORES
Com o projecto “Lápis 
Solidário”, a turma do 3ºF da 
Escola Básica dos Enxertos, 
em Vizela, angariou mais de 
5.000,00€, valor que trans-
formou em bens em falta 
na Casa Acreditar do Porto. 
Obrigado por este exemplo de 
mobilização da comunidade. 

No âmbito da conferência da 
Childhood Cancer International 
(CCI), que decorreu em Lyon, a 
Directora-geral da Acreditar – 
Margarida Cruz, partilhou a ex-
periência de 16 anos de oferta de 
alojamento a famílias residentes 
longe do hospital. Neste encontro 
foram discutidas variadíssimas 
questões e apresentados projec-
tos que dão respostas a temas 
como: as necessidades específi-
cas dos jovens, a importância do 

exercício físico, a gestão da dor, 
as necessidades de pais e irmãos 
em luto, o acompanhamento na 
sobrevivência e os efeitos tardios. 
Também essencial: a necessidade 
de registos actualizados, o inves-
timento na investigação e a ne-
cessária angariação de fundos. 
As diferenças das taxas de so-
brevivência a nível mundial con-
tinuam a mostrar-nos um mundo 
profundamente desigual.  

Nesta conferência – que ocorreu 

em simultâneo com o encontro 
internacional do SIOP – Interna-
tional Society of Paediatric Onco-
logy – o presidente da Acreditar, 
João de Bragança, tornou-se pre-
sidente eleito do CCI, organização 
da qual é actualmente Vice-Pre-
sidente. A participação neste tipo 
de fóruns é determinante para 
prestarmos um acompanhamen-
to marcado, cada vez mais, pela 
qualidade e adaptado às necessi-
dades de cada família. 

A SOBREVIVÊNCIA 
EM DISCUSSÃO

Participámos no 23º encontro 
da Pan Care – Pan European 
Network for Care of Survivors 
after Childhood and Adoles-
cent Cancer que decorreu na 
Croácia. Da troca de experiên-
cias saiu reforçada a necessi-
dade de o acompanhamento 
aos sobreviventes ser holísti-
co, integrador e prolongado 
no tempo, atendendo aos 
efeitos a longo prazo. Con-
cluímos que é determinante 
lutar contra qualquer forma 
de discriminação a que estes 
jovens possam estar sujeitos 
e pela igualdade de acesso ao 
acompanhamento depois do 
tratamento.
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CAMINHADA 
ALTICE

Em 45 localidades, foram 
mais de 2.000 os colabora-
dores da Altice que caminha-
ram para promover a saúde 
e mostrar a sua solidarieda-
de para com as crianças com 
cancro.   Em conjunto com a 
Fundação Altice, a empresa  
doou à Acreditar 2€ por cada 
participante.

COOPERAÇÃO 
COM 

IPO COIMBRA
A Acreditar celebrou um pro-
tocolo de cooperação com o 
IPO Coimbra. Passaremos a 
disponibilizar apoio aos jo-
vens adultos até aos 25 anos 
em tratamento naquele Ins-
tituto. A partir de agora terão 
acesso a estadia gratuita na 
Casa de Coimbra, à huma-
nização da vida hospitalar, 
apoio emocional, material, 
jurídico, financeiro, acesso 
a bolsas de estudo, entre 
outras respostas a neces-
sidades específicas de cada 
jovem.

A IMPORTÂNCIA 
DO CONFORTO

A humanização dos espaços 
é também parte importante 
do trabalho da Acreditar, pelo 
que equipámos e decorámos 
os corredores, a sala dos pais 
e a sala lúdica do novo Serviço 
de Oncologia Pediátrica do 
Centro Hospitalar de São 
João para, assim, propor-
cionar um maior conforto e 
tranquilidade às famílias que 
por aqui passam.

O DESPORTO 
NA DOENÇA

O projecto “A Importância do 
Desporto” foi um dos vence-
dores do concurso “Saúde 
em Diálogo 2019” com a 
atribuição de 5.000,00€ por 
parte da Plataforma Saúde 
em Diálogo. Este valor será 
investido numa série de me-
didas que visam estimular a 
actividade física de crianças 
e jovens com cancro.

A MAGIA DA DISNEY
O sonho tornou-se real para 
16 jovens que conhecem bem 
o cancro. Na DisneyLand 
Paris viveram momentos úni-
cos de diversão e construção 
de amizades. 
“Foi muito mais que uma 
simples viagem. Houve sorri-
sos e lágrimas. Sentimo-nos 
iguais, igualamos as dores e 
crescemos juntos.” r i t a

JUNTOS 
SÃO AINDA 

MAIS FORTES 
Barnabés de vários pon-
tos do país reuniram-se 
em Oeiras para momen-
tos de diversão, partilha, 
reflexão e construção de 
melhores condições para a 
sobrevivência em oncolo-
gia pediátrica. Este encon-
tro aconteceu no âmbito do 
projecto Dreaming with Sur-
vivors que se enquadra no 
Programa Cidadãos Ativ@s 
com financiamento dos 
EEA Grants Portugal (com 
recursos públicos da Islân-
dia, Liechtenstein e Norue-
ga), gerido pela Fundação 
Calouste Gulbenkian em 
consórcio com a Fundação 
Bissaya Barreto.
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Região Sul
Rua Prof. Lima Basto, 73 
1070-210 Lisboa    
Telefone:  21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt

Região Centro
Rua Camilo Pessanha, 2
3000-600 Coimbra 
Telefone: 239 482 027
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

Região Norte
Rua Académico Futebol Clube, 364
(junto ao IPO) 4200-602 Porto
Telefone: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

Região da Madeira
Av. Luís de Camões, Complexo 
Habitacional do Hospital, 
bloco 3, r/c Esq. 
9000-168 Funchal
Telefone: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

DIA DO CUIDADOR
Neste dia, celebrado a 5 de 
Novembro, mostrámos àque-
les que diariamente acom-
panham de perto as crianças 
e jovens com cancro como a 
sua dedicação é de um valor 
incalculável e profundamen-
te inspiradora. Relembrámos 
que não estão sós, que po-
dem contar com a Acreditar 
na resposta às necessidades 
que vão surgindo e na defesa 
dos seus direitos.

DIA DO 
VOLUNTARIADO 

Instituído pela ONU em 1985, 
no dia 5 de Dezembro aler-
ta-se para a importância do 
papel dos voluntários em 
várias áreas da sociedade. 
A Acreditar reuniu num jan-
tar aqueles que, de diversas 
formas, se dedicam ao bem-
-estar das crianças e jovens 
com cancro. Foi tempo de 
homenagem e agradecer esta 
entrega transformadora.

GIVING TUESDAY
O movimento internacional 
que apela à solidariedade 
chegou este ano a Portugal. 
No dia 3 de Dezembro to-
dos os cidadão foram desa-
fiados a apoiar a causa que 
mais lhes tocasse. Com a 
sua participação, a Acreditar 
angariou 415,00€, valor que 
foi utilizado na compra de 
28 presentes que serão en-
tregues às crianças e jovens 
este Natal. 

Com este calendário de secretária 
é convidado a viver os 366 dias de 
2020 na companhia da Acreditar. 
Por um donativo mínimo de 2€, 
está disponível nos nossos es-
critórios ou por encomenda pelo 
e-mail acreditar@acreditar.pt. 

PORQUE TUDO 
O QUE FAZEMOS, 

FAZEMOS CONSIGO 
Também poderá colaborar com a 
Acreditar através de um donativo 
financeiro que agora já é possível 
pelo MBWAY – tel. 916897230. 
Conheça outras formas de ajudar 
no nosso site.

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

WWW.ACREDITAR.ORG.PT

2020 COM A ACREDITAR 


