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Lívia Amâncio Barreto, 01 ano - Assistida da Fundação Sara

Conheça os 11 programas nos quais investimos sua doação
Em quase 20 anos, já beneﬁciamos 1.022 crianças e adolescentes, sendo
que 98 deles foram cadastrados em 2017.
CASA NOVA VIDA NOVA
Viabilizamos 02 aluguéis, por meio da
intervenção do serviço social e
custeamos 01 aluguel para um
assistido.

TRANSPORTANDO TESOUROS
Transportamos 474 assistidos até
hospitais, laboratórios e outros locais
em função do tratamento.

ACONCHEGO
Oferecemos 11.833 hospedagens aos
assistidos e seus acompanhantes.

CONHECIMENTOS QUE CURAM
Ministramos 150 capacitações para
2.031 proﬁssionais e acadêmicos da
área da saúde e 75 palestras para
1.647 pessoas.

DE MÃOS DADAS
Oferecemos 4.434 medicamentos, 120
exames de alto custo, 20 cateteres/
próteses, 128 consultas, 122 sessões
de ﬁsioterapia e 35 assistidos foram
beneﬁciados com tratamento
dentário. Apoiamos o encaminhamento de 29 assistidos para o transplante de medula óssea.
DIREITO LEGAL
Por meio de processos judiciais,
viabilizamos R$ 167.666,00 para
medicamentos de alto custo não
cobertos pelo SUS e R$12.400,00 para
aluguel do aparelho de neuronavegação e aspirador ultrassônico,
necessários para a cirurgia de um
assistido.
NUTRIR BEM
Oferecemos 18.594 refeições, 29.748
lanches, 572 cestas especiais de
alimentos e 646 suplementos alimentares.

AGILIZAR
Investimos R$ 21.200 para agilizar o
diagnóstico de 36 assistidos e
viabilizamos a tranferência de 01
assistido ao Instituto Nacional do
Câncer - INCA, acompanhado de um
assistente social.

DE BEM COM A VIDA
Oferecemos 2.126 atendimentos de
assistência social, 552 atendimentos
de psicologia, 122 visitas domiciliares/hospitalares e 180 oﬁcinas e
atividades em grupo.

SEGUINDO EM FRENTE
Ministramos 802 horas/aula para
escolares em tratamento, além de
atividades extraclasse, reuniões com
pais e outras atividades que permitiram
aos assis-tidos a continuidade em sua
rotina escolar durante o tratamento.

UNIDOS PELO TRATAMENTO
Inauguramos, em maio/2017, a
reforma do Ambulatório de Oncologia
Pediátrica da Santa Casa de Belo
Horizonte, com recursos do McDia
Feliz 2011, no valor de R$340.212,96
para proporcionar atendimento mais
humanizado às crianças e adolescentes em tratamento. O valor da
campanha 2017 será investido na
construção do Hospital de Câncer Sara
Albuquerque.

Obrigado! Sem você não seria possível
Prezado associado,
Mais um ano se passou e temos orgulho de saber
que nós pudemos contar com você para
alcançarmos grandes conquistas.
É graças ao seu apoio que oferecemos assistência
às crianças e adolescentes com câncer de todo o
estado.
Sua doação mensal é muito bem investida para

que o diagnóstico e o tratamento
possam ser feitos de maneira mais
humanizada e cada dia menos
traumática.
Então, mais uma vez, estamos
aqui para agradecer
sua generosa contribuição. Sem ela
nada disso seria
possível.
Rebeca Dias, 2 anos
Assistida da Fundação Sara.
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Ajude a construir o Hospital de
Câncer Sara Albuquerque!
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