Ajudar crianças
com câncer
faz bem ao coração.
Helping children with cancer
is good to the heart.
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A ACC – Associação de Apoio à Criança com Câncer – é uma organização social
sem fins lucrativos que tem o objetivo dar apoio à criança e ao adolescente
com câncer, com idade entre 0 e 20 anos, e seus familiares.
Ela 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 Seatle, USA, em decorrência
do tratamento de seu filho Thiago, vítima de leucemia.
Pioneira neste trabalho no Brasil e considerada uma entidade modelo, a AACC oferece
serviços de alojamento, alimentação, vestuário, transporte, alimentação, medicação,
prótese, suporte educacional e apoio psicopedagógico, social, existencial e lazer. E conta
atualmente com um quadro de 20 funcionários, 120 voluntários e mais de 1500 doadores
mensais entre pessoas físicas e jurídicas, além de inúmeros doadores pontuais.
Hoje, a AACC tem como meta a construção de um hospital, o Instituto Thiago Cavalcanti
Rotta, especializado no tratamento de câncer pediátrico na cidade de São Paulo, que trará
os seguintes benefícios:
• Aumento do número de diagnósticos de novos casos;
• Aumento do número de casos tratados;
• Desenvolvimento de recursos humanos especializados (médicos,
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e fonoaudiólogos);
• Implantação de um serviço de readaptação social dos pacientes após o tratamento
(atendimento quaternário);
• Geração de estatísticas sobre o câncer pediátrico no Brasil.
Para que tudo não fique somente no papel, a AACC conta com a ajuda de todos.

Participe desse abraço faça a sua doação.
Ligue para (11) 5084-5434 e ajude-nos a ganhar a corrida contra o câncer pediátrico.

The AACC - Support Association for Children with Cancer - is a non-profit social organization, which mission is to give psychosocial and
existential support to children and teenagers with cancer and their
relatives.
It was created in April 11, 1985 by the couple José Marcus Rotta and
Wanir Leão Cavalcanti Rotta, after an experience in a support house
in Seattle, USA, between November 1983 and April 1984, as a result
of the treatment of their son, Thiago, victim of leukemia.
Being the first to do this work in Brazil and considered an example
and model to be followed in free assistance to children and teenagers
with cancer between 0 and 20 years old, AACC offers accommodation
services, food, clothing, transportation, medication, prostheses and
educational, psycho-pedagogical, social, existential and leisure support.
Nowadays there are 20 employees, 120 volunteers, and over 1500
monthly donors among people and companies, besides other sporadic
donors.
The current AACC’s goal is to build a hospital, the Thiago Cavalcanti Rotta
Institute, specialized in treating pediatric cancer in the city of São Paulo,
which will bring the following benefits:
• Rising of the number of diagnoses of new cases
• Rising of the number of treated cases
• Development of specialized human resources (doctors, psychologists,
social workers, nurses, and audiologists)
• Social rehabilitation service for the patients after the treatment
(quaternary care)
• Gathering of statistic data about pediatric cancer in Brazil
In order to this project to be accomplished, the AACC counts with
everyone‘s help.

Play your role in this cause by doing your donation.
Call (+55 11) 5084-5434 and help us win the race against
pediatric cancer.

www.aacc.org.br
Rua Borges Lagoa, 1603 - CEP 04038-034
São Paulo SP - Brasil - Tel. (11) 5084-5424
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