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Sobrado
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E-mail: contato@aacc.org.br
Fax:
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Instagram: https://www.instagram.com/aacc_Oficial/
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYPDaEs3duJsRVujYbE2vzQ
Nome Responsável pelo Projeto: Wanir Leão Cavalcanti Rotta
Telefone: (11) 5084-5434
E-mail: wanir.rotta@aacc.org.br

Quem Somos
A Associação de Apoio à Criança com Câncer é uma organização social sem fins
lucrativos fundada em 11 de abril de 1985, cuja missão é dar apoio bio psicossocial e
existencial à criança com câncer e seu familiar. Oferecemos apoio incondicional à
criança e adolescente com câncer. Para tal, a AACC acolhe pessoas que necessitam de
tratamento e fornece gratuitamente hospedagem, alimentação, Suporte Educacional,
transporte, orientação psicossocial e existencial a famílias de crianças e adolescentes
portadoras de câncer, as quais moram distantes da cidade do tratamento.

Missão
Dar apoio bio psicossocial e existencial à crianças e adolescentes com câncer e seus
familiares.

Visão
Ser referência na pesquisa, tratamento e acolhimento de crianças e adolescentes
vítimas de câncer.

Valores
Ética, Transparência e Valorização da dignidade humana são os princípios que
norteiam nosso trabalho.

Como Nascemos
A AACC nasceu em 11 de abril de 1985 por iniciativa do casal José Marcus Rotta e
Wanir Leão Cavalcanti Rotta, após experiência numa casa de apoio em Seattle, EUA,
no período de novembro de 1983 a abril de 1984, em decorrência do tratamento do
filho Thiago, vítima de leucemia.

Casa de Apoio
A Casa de Apoio é a unidade da AACC que oferece ao paciente com câncer e à sua
família, desde o início do tratamento, o suporte biopsicossocial necessário, que
envolve o comprometimento de uma equipe multiprofissional e a relação com
diferentes setores da sociedade envolvidos no apoio às famílias e à saúde de crianças
e jovens. Por isso, a AACC organiza diversas atividades que favoreçam o bem-estar
dos atendidos para que a qualidade de vida dos usuários seja uma ferramenta a mais
no processo de cura, organizando atividades culturais, passeios estratégicos que
coloquem as crianças em contato com pessoas que contribuem com as artes e os
desportos, a fim de despertar o sentimento e a vontade de crescimento entre elas.

Apoio Psicológico
O apoio psicológico oferecido pela AACC visa proporcionar a intervenção
psicológica para a criança com câncer e seus familiares na Casa de Apoio da AACC,
para oferecer um espaço para que sejam acolhidos desde sua chegada e durante o
período de permanência na instituição. Com isso se pretende melhorar a qualidade de
vida, minimizar a angústia frente às possíveis mudanças físicas e psicológicas,
transmitir informações sobre a doença e seu tratamento, permitindo uma maior adesão
e implicação no tratamento.
Muitas vezes o câncer está relacionado com dor e sofrimento, além de ser
reconhecido como uma doença potencialmente terminal. Por isso, ao receber o
diagnóstico de câncer, há a necessidade de reorganização de todo o sistema familiar
de modo a adaptar à condição de perda iminente, prestação de cuidados e mudanças
impostas pela realidade do tratamento do câncer. Por vezes ocorre a mudança de
cidade e consequente distanciamento da família, amigos, havendo a interrupção de
planos futuros, mudanças físicas e psíquicas, mudança no papel social e do estilo de
vida. O trabalho desenvolvido pela a AACC considera todos estes aspectos.

Lazer
A AACC oferece diversas atividades que favoreçam o bem estar dos atendidos, para
que a qualidade de vida dos usuários seja uma ferramenta a mais no processo de cura.

Alimentação
Ao acolher crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, se faz necessário um
grande número de mantimentos para dar a tranquilidade que os pacientes e
acompanhantes necessitam em suas estadias em São Paulo.

Transporte
Transportamos gratuitamente a criança, adolescente e seu acompanhante para os
centros de tratamento contra o câncer, bem como para atividades culturais, eventos e a
passeios.

Apoio Social
O apoio social tem por objetivo promover uma ação educativa, buscando um processo
reflexivo nos pacientes e familiares, para que possam participar do processo de
tratamento e cura, por meio de interpretação dos fatores sociais, políticos e
econômicos que permeiam a realidade dos pacientes e de seus familiares, orientando
para o tratamento global dos aspectos biopsicossociais.
Além disso, a atuação do apoio social tem como objetivo investigar as situações
cultural, ambiental, pessoal e financeira do paciente, a fim de identificar os problemas
que podem interromper o tratamento, e reportá-lo à equipe, tornando possível a
compreensão de quem essa pessoa é, o que o câncer significa para ela, e quais outras
tensões estão afetando a vida desses indivíduos e seus familiares, por meio de um
planejamento de intervenções que torne o tratamento e a recuperação viáveis ao
paciente.

Suporte Educacional
Criado em 1995, o suporte educacional oferece aos pacientes a possibilidade de
recuperar a defasagem escolar ocasionada pela ausência à sala de aula. Este setor
procura devolver à criança os hábitos e a disciplina do estudo regular, de maneira
alegre e descontraída, compensando-a dos períodos dolorosos da doença e do
tratamento. Com capacidade alunos com câncer, este atendimento é dado de forma
individualizada por uma coordenadora pedagógica contratada que coordena este setor
formado por voluntários, respeitando o programa que o aluno estava desenvolvendo
em sua escola de origem. Esse projeto visa não somente minimizar a defasagem
escolar sofrida pela criança que fica longe da escola no período de tratamento, mas
também traz implícita a proposta de que a criança deve acreditar em seu futuro
saudável, e para tanto é fundamental manter-se atualizada em seus estudos.
Pretende também, que a criança em seu retorno à cidade natal, possa ser aceita no
período regular próprio para sua idade, proporcionando-lhe melhor bem estar,
adequação e inserção na sua comunidade. A AACC entra em contato com a escola de
origem de cada aluno que envia o programa de ensino do período em que a criança

e/ou adolescente estiver cursando. Nos casos de curta permanência em São Paulo e
ausência de currículo a ser seguido, o Suporte Educacional da AACC oferece
atividades dentro de dois grandes blocos do conhecimento: leitura e escrita e
raciocínio lógico-matemático, considerando as especificidades de cada caso. A
elaboração das atividades didático-pedagógicas está condicionada principalmente ao
perfil do aluno (faixa etária, interesses, necessidades, expectativas e condições físicas
e emocionais).

