PEQUENAS GUERREIRAS,
GRANDES BATALHAS
Cada criança que acolhemos carrega consigo uma grande história que nos motiva a seguir em frente e entender a
importância da nossa atuação. Compartilhar um pouco dessas histórias com nosso público é uma maneira de
mostrar a importância da participação de cada um. Nesta edição, você vai conhecer as gêmeas, Raquel e Raissa, e
Abbish, uma venezuelana que encontrou refúgio no Brasil e na nossa unidade de Belo Horizonte.

JUNTAS NA ALEGRIA E NA DOR

Raissa e Raquel com os pais, Adriana e Nilson

Ao chegar ao mundo, no dia 26 de abril de 2016, Raquel
logo ganhou a companhia de sua irmã gêmea, a Raissa.
Começava ali uma história de cumplicidade,
companhei-rismo e carinho jamais presenciados pelos
pais de primeira viagem, Adriana e Nilson.
A família mora em Lontra/Norte de Minas, a 116km de
Montes Claros. Nilson é pastor, e Adriana é formada em
Química, mas atualmente atua como conselheira tutelar.
Enquanto trabalham, as meninas ﬁcam no Cemei –
Centro Municipal de Educação Infantil. Segundo os
pais, as meninas sempre tiveram boa saúde, nada além
de crises de vômito, por causa da bronquite, mas
sempre ﬁzeram as avaliações médicas. Relatam
também que, sempre que uma adoecia, acontecia o
mesmo com a outra.

Foi por causa dessa sintonia que, em setembro de 2019,
quando Raquel foi levada ao médico, ele não hesitou em
pedir o mesmo exame para a Raissa, mesmo sem ela estar
com nenhum sintoma. “Raquel estava com uma estranha
alteração na saúde. Ela comia uma colher de comida e já
dizia que não queria mais porque a barriga estava cheia.
Isso foi persistindo e a gente começou a desconﬁar que
não era normal, especialmente porque, apalpando,
descobrimos que tinha um caroço do lado direito da
barriga dela. O médico pediu um ultrassom, imaginando
ser aumento do pâncreas”, conta Adriana.
Os exames constataram um tumor no rim esquerdo da
Raquel e outro no rim direito da Raissa. No mesmo dia, as
meninas foram encaminhadas para o hospital, onde
foram realizados outros exames e conﬁrmado que ambas

Outra história que nos emocionou foi a da pequena
Abbish, nossa assistida de apenas dois anos de idade.
Em agosto de 2019, ela refugiou-se no Brasil com os pais,
Maria Guilhermina e Jhoandry José, devido aos
problemas políticos e sociais na Vezenuela. “Nós
passamos pela fronteira com muita diﬁculdade até
chegar a Roraima, onde fomos acolhidos por um grupo
religioso que nos deu todo o suporte, inclusive trabalho
Desde o diagnóstico, a família recebe nosso total em Sete Lagoas/MG e uma casa alugada por três meses
apoio. “Além do apoio ﬁnanceiro, a gente recebe até a gente conseguir se manter sozinho”, relata a mãe.
assistência da psicóloga, da nutricionista, assistente
social. É por causa disso e da nossa fé que não Não bastasse a difícil mudança, em novembro Abbish
adoeceu. “Perda de apetite, manchas roxas pelo corpo,
abaixamos a cabeça por nada”, conclui a mãe.
olhos inchados e febre alta”, relembra Maria Guilhermina.
Ela foi levada ao posto de saúde, onde foi avaliada e
encaminhada ao hospital em Sete Lagoas. Lá ela realizou
vários
exames e foi encaminhada para a Santa Casa de
UMA VENEZUELANA MUITO ESPECIAL
Belo Horizonte, onde continuaram a investigação clínica
até chegar ao diagnóstico de Leucemia Linfoblástica
Aguda.
estavam com câncer (tumor de suprarrenal). “No
primeiro momento a gente ﬁcou apavorado, mas
graças a Deus, no mesmo mês as duas foram operadas
para a retirada do rim afetado de cada uma e
começaram o tratamento. Até agora tudo tem dado
certo. Elas não estão sentindo mais as reações que
sentiam no início da quimioterapia”, destaca o pai.

No hospital, Abbish permaneceu internada por 41 dias,
onde deu início à primeira fase do tratamento. Além do
acompanhamento oncológico, a pequena está sendo
acompanhada pela equipe da cardiologia pediátrica por
apresentar uma cardiopatia congênita.
Antes da alta hospitalar, a equipe do serviço social do
hospital entrou em contato com nossa entidade
solicitando acolhimento e acompanhamento da família.
Nosso primeiro desaﬁo foi a comunicação, mas logo foi
resolvido com apoio da voluntária, Jaqueline Moreno,
que atuou como intérprete na conversa da família com
nossa equipe.

Não existe barreira geográﬁca,
cultural ou de linguagem para
acolher uma criança com câncer
e sua família. O desejo de ajudar
supera qualquer obstáculo.
Evelyni Machado – Psicóloga da Fundação Sara

Mesmo diante de tantos desaﬁos, Maria Guillermina é
muito grata por todo apoio recebido no Brasil. O
Jhoandry permaneceu em Sete Lagoas, onde mantém o
emprego. Nos ﬁnais de semana, visita a família em nossa
entidade e reveza com a esposa os cuidados com a ﬁlha
no hospital.

Abbish - Assistida

Sabemos que os desaﬁos continuam, mas a família não
está sozinha. “No que depender da nossa equipe, não
mediremos esforços para cuidar da Abbish e dos seus
pais”, enfatiza Fernanda Araújo, nossa assistente social.

Vencer cada etapa do tratamento contra o câncer é uma conquista e tanto para nossos guerreiros e para todos nós
que lutamos e torcemos por eles. Conﬁram alguns guerreiros que estão vencendo o câncer!
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