
O tratamento oncológico requer a integração de um trabalho transdisciplinar que vai além 
do paciente, abrangendo, também, seus familiares, a organi
a coordenação assistencial de toda a rede de atenção. Por isso, a assistência oferecida pela 
Fundação Sara é estruturada com o objetivo de atender as carências dos assistidos em sua 
completude e proporcionar meios de acesso
sozinhos. A suspeita, diagnóstico e tratamento oncológico impõem aos assistidos e seus 
familiares alterações significativas na rotina de vida, o que exige uma estrutura que favoreça 
a realização dos procediment
doença. Pensando nestas necessidades a humanização de todo o contexto que envolve as 
crianças e adolescentes submetidos a esta triste realidade favorece melhores condições de 
cuidado, além de viabilizar o oferecimento digno da assistência necessária durante o longo 
período de tratamento. 

OBJETIVO GERAL:Atender, 
adolescentes com câncer assistid
o atendimento de qualidade, a fim de ampliar os cuidados em todos os estágios do 
tratamento, contribuindo para uma intervenção oncológica menos dolorosa.

PÚBLICO-ALVO: 100 crianças e adolescentes com câncer de 0 a 18 anos, devidamente 
encaminhados pelo médico responsável, que necessitam de tratamento e que apresentam 
um contexto sócio familiar carente.

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):
benefícos no contexto familiar da criança e do adolescente atendidos.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Região Centro Sul de Belo Horizonte, no bairro Cidade Jardim e 
atenderá crianças e adolescentes

EXECUÇÃO DO PROJETO: O prazo de execução do projeto é de 24 meses

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$

ENTIDADE PROPONENTE: Fundação Sara Albuquerque

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3284 7690 | (38) 3214 5500

www.fundacaosara.org.br

PROMOVENDO O CUIDADO 

O tratamento oncológico requer a integração de um trabalho transdisciplinar que vai além 
do paciente, abrangendo, também, seus familiares, a organização dos serviços necessários e 
a coordenação assistencial de toda a rede de atenção. Por isso, a assistência oferecida pela 
Fundação Sara é estruturada com o objetivo de atender as carências dos assistidos em sua 
completude e proporcionar meios de acesso aos direitos àqueles que não o podem fazê
sozinhos. A suspeita, diagnóstico e tratamento oncológico impõem aos assistidos e seus 
familiares alterações significativas na rotina de vida, o que exige uma estrutura que favoreça 
a realização dos procedimentos e tratamentos necessários para o enfrentamento da 
doença. Pensando nestas necessidades a humanização de todo o contexto que envolve as 
crianças e adolescentes submetidos a esta triste realidade favorece melhores condições de 

o oferecimento digno da assistência necessária durante o longo 

 por meio do acolhimento humanizado, as crianças e 
adolescentes com câncer assistidos pela Fundação Sara e promover ações que possibilitem 
o atendimento de qualidade, a fim de ampliar os cuidados em todos os estágios do 
tratamento, contribuindo para uma intervenção oncológica menos dolorosa.

100 crianças e adolescentes com câncer de 0 a 18 anos, devidamente 
encaminhados pelo médico responsável, que necessitam de tratamento e que apresentam 

ontexto sócio familiar carente. 

INDIRETO (SE HOUVER): Pais e responsáveis dos assistidos, com impacto dos 
benefícos no contexto familiar da criança e do adolescente atendidos. 

Região Centro Sul de Belo Horizonte, no bairro Cidade Jardim e 
atenderá crianças e adolescentes da capital e de toda a Região Metropolitana

O prazo de execução do projeto é de 24 meses. 

R$ 612.432,03 

Fundação Sara Albuquerque Costa 

(31) 3284 7690 | (38) 3214 5500 

www.fundacaosara.org.br 

 

O tratamento oncológico requer a integração de um trabalho transdisciplinar que vai além 
zação dos serviços necessários e 

a coordenação assistencial de toda a rede de atenção. Por isso, a assistência oferecida pela 
Fundação Sara é estruturada com o objetivo de atender as carências dos assistidos em sua 

aos direitos àqueles que não o podem fazê-lo 
sozinhos. A suspeita, diagnóstico e tratamento oncológico impõem aos assistidos e seus 
familiares alterações significativas na rotina de vida, o que exige uma estrutura que favoreça 

os e tratamentos necessários para o enfrentamento da 
doença. Pensando nestas necessidades a humanização de todo o contexto que envolve as 
crianças e adolescentes submetidos a esta triste realidade favorece melhores condições de 

o oferecimento digno da assistência necessária durante o longo 

por meio do acolhimento humanizado, as crianças e 
os pela Fundação Sara e promover ações que possibilitem 

o atendimento de qualidade, a fim de ampliar os cuidados em todos os estágios do 
tratamento, contribuindo para uma intervenção oncológica menos dolorosa. 

100 crianças e adolescentes com câncer de 0 a 18 anos, devidamente 
encaminhados pelo médico responsável, que necessitam de tratamento e que apresentam 

responsáveis dos assistidos, com impacto dos 

Região Centro Sul de Belo Horizonte, no bairro Cidade Jardim e 
capital e de toda a Região Metropolitana. 

 


