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“A Superação do 
câncer vai muito 
além da cura do 
corpo.”
Gabriela Besser
Fundadora do Portal SuperAção



O problema
Há 1,2 milhões de brasileiros com câncer neste momento (INCA). A maioria não
possui acesso a apoio emocional nem a práticas de medicina complementar para
passar pelo tratamento com mais qualidade de vida e ajudar no processo de cura.
É em casa onde os pacientes vivem os maiores desafios decorrentes da doença,
sentem-se fragilizados e necessitam de apoio e informação, principalmente os mais
carentes, que raramente possuem um ponto de comunicação com o hospital.

Missão
Levar apoio emocional e informações práticas em medicina complementar para
pacientes com câncer e seus familiares, proporcionando acolhimento,
empoderamento e qualidade de vida, gerando laços de solidariedade e amor entre
pacientes, familiares e profissionais de saúde.

Visão
Ser uma instituição auto-organizável e sustentável de referência nacional, que
promova a cura do indivíduo e da sociedade através da promoção de relações de
amor, solidariedade, do apoio integral ao tratamento de doenças crônicas, do
compartilhamento de informações em medicina complementar e saúde integral e
do empoderamento do paciente sobre o próprio bem–estar.

Nossos Pilares

Atendimento
Nosso atendimento é direcionado a pacientes com todos os tipos de câncer e seus
familiares até o momento, com interesse de pacientes e médicos de outras
patologias para replicação de nosso trabalho. Em 2019, pacientes com 11 tipos
principais de câncer foram atendidos pelo Portal SuperAção.

O projeto é 100% online e atende pacientes de todo Brasil. Isso nos permite chegar
em locais que, se tivéssemos em sedes físicas, dificilmente chegaríamos.

Atualmente o trabalho é todo realizado voluntariamente e com contribuições ainda
abaixo do preço de mercado a alguns colaboradores-chave que precisam dedicar
muitas horas do seu tempo para suas funções.

Pensando neste problema e percebendo a crescente conectividade da população
brasileira, o Portal SuperAção é um instituto sem fins lucrativos que disponibiliza
desde 2014 ferramentas online para levar apoio emocional e qualidade de vida de
forma gratuita e inclusiva para centenas de pessoas no tratamento do câncer,
ajudando no processo de cura através do empoderamento do paciente, da
empatia e da solidariedade.

Quem somos

APOIO
EMOCIONAL
Rede de apoio
“Anjos do SuperAção”

SAÚDE 
INTEGRAL
Atividades online em medicina 
complementar

PREVENÇÃO
Campanhas de conscientização 
e disseminação de informação.

TECNOLOGIA

Levamos nossos benefícios a 
todos, em qualquer lugar, de 
forma escalável.

DADOS
Mensuramos nosso impacto e 
melhoramos continuamente 
processos de forma confiável.

INOVAÇÃO

Buscamos soluções fora da caixa 
que possam atender aos atuais 
problemas de saúde no Brasil.



2019: crescimento e maturidade

Esse foi um ano de ganho de maturidade institucional e administrativa para o Portal

SuperAção.

Medimos em números o impacto que já podíamos ver nos depoimentos

qualitativos, comprovando o impacto de nosso apoio no processo de cura dos

pacientes com questionários cientificamente validados.

Identificamos os pontos de melhoria e fizemos um grande trabalho de organização

e controle interno, que nos ajudará a melhorar ainda mais a qualidade do nosso

atendimento.

Iniciamos as parcerias que nos permitirão viabilizar a entrada nos hospitais para

trazermos sustentabilidade ao projeto, junto a um potencial grande aumento do seu

impacto. Produzimos materiais de grande valia para a melhoria da qualidade de

vida, sobrevida dos pacientes e a humanização do atendimento dos hospitais.

Passamos por desafios e movimentamos o amor junto a centenas de pessoas que

nos acolheram e contribuíram com nosso crowdfunding, nos permitindo continuar.

Fechamos o ano com uma equipe reestruturada, capaz e engajada, para fazermos

o nosso melhor em 2020!

GABRIELA BESSER
Fundadora do Portal SuperAção



Dados e estudos
Segundo um estudo publicado na revista Nature, pacientes com câncer

possuem 4 vezes mais chances de cometerem suicídio.

Uma pesquisa do Hospital de Câncer de Barretos (SP) e do centro oncológico

americano MD Anderson Cancer Center mostrou que 40% das mulheres que

estão fazendo quimioterapia ou radioterapia sofrem rejeição sexual ou são

abandonadas pelos companheiros.

Diversos outros estudos demonstram os impactos do apoio psicossocial na

saúde dos pacientes oncológicos, incluindo redes de apoio entre pares, como a

do Portal SuperAção:

O apoio emocional é fundamental para a qualidade de vida do

paciente e para o enfrentamento do câncer.

Somos corpo e mente. Diversos estudos vêm demonstrando a importância do apoio

psicossocial para um melhor prognóstico. Por isso criamos a rede Anjos do

SuperAção e buscamos leva-la ao maior número de pessoas possível!

Qualidade de vida 7,8,9,10,11

Recidivas 2,4

Depressão 8,12,13

Ansiedade 8,13

Mortes 2,3,4

A realidade do Brasil
Hoje, 1 pessoa por minuto é diagnosticada com câncer no Brasil. São 600 mil novos casos por

ano, segundo o Inca. De acordo com o atlas do câncer, 1 em cada 5 brasileiros desenvolverá a

doença, até os 75 anos. Além do câncer de pele do tipo não melanoma, os mais comuns são o

de mama, para as mulheres, e o de próstata para os homens.

Mesmo com um sistema único de saúde para o atendimento de todos que destaca-se

internacionalmente em diversos serviços, temos um país com dimensões continentais e graves

problemas administrativos. Por tanto, tratamento oncológico para a maioria da população,

sobretudo aos mais carentes, deixa muito a desejar, principalmente quando falamos em

diagnóstico precoce, tempo de atendimento e medicina complementar.

O próprio tratamento do câncer vem avançando muito, mas ainda causa diversos transtornos

ao paciente. Mutilações, mudanças na aparência, efeitos colaterais diversos causam

dificuldades psicológicas, emocionais e sociais aos pacientes, fora questões financeiras e

demais dificuldades cotidianas.

*Referências ao final da apresentação

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6331593/
https://www.hcancerbarretos.com.br/atlasdocancer/


Receber o diagnóstico do câncer é assustador. O paciente passa por diversos 

desafios no dia a dia, que o fazem sentir-se solitário e incompreendido:

▪ Mudanças na autoimagem

▪ Mudanças nos relacionamentos

▪ Mudanças na libido e no humor

▪ Insegurança, incompreensão, abandono

▪ Mudanças na rotina, trabalho, lazer

▪ Angústias, ansiedade, medo

▪ Efeitos colaterais do tratamento

▪ Dúvidas relacionadas ao tratamento

Apenas quem passa pelo tratamento sabe como é. Por isso, falar com 

quem passou pelo mesmo é fundamental nesse momento.

O desafio dos pacientes
Diagnóstico, tratamento e pós-câncer



A Relação entre Pacientes
Por que essa troca é tão importante?

A relação entre os pacientes mostra-se

fundamental e insubstituível.

A troca com quem passou pelo mesmo traz

segurança, escuta sem julgamentos, amparo e

esperança.

Guiando positivamente a relação entre os pacientes,

colocamos em prática os princípios fundamentais

do Coaching e da Psicologia Positiva, trabalhando os

recursos internos necessários para o melhor

enfrentamento e possível melhor prognóstico.
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• Esperança
• Otimismo
• Troca de igual para igual
• Empatia

• Espelhamento
• Foco Positivo
• Patrocínio Positivo
• Fortalecimento das 

Potencialidades

PRINCÍPIOS DO COACHING

PRINCÍPIOS DA PSICOLOGIA POSITIVA

FORTALECIMENTO EMOCIONAL

• Espiritualidade
• Coragem
• Propósito
• Altruísmo e generosidade

• Engajamento

• Enfrentamento

• Fortalecimento

• Qualidade de vida



• Matches específicos por tipo de câncer, tratamento, dados pessoais, religião, 

preferências do SuperaDor, dentre outros

• Ausência de fakes, usuários inativos ou desamparados dentro da rede

• Correta orientação dos participantes

• Relações de alto impacto

• Possíveis melhorias nos desfechos clínicos

Anjos do SuperAção
Uma rede inovadora

Crescimento exponencial

50% tornam-se Anjos 

para retribuir o apoio 

recebido

Anjo
Quem já superou 

o câncer

SuperaDor
Paciente em 
tratamento

Arcanjo
Profissional de saúde

Empatia de 
quem passou 
pelo mesmo

RECEBE AMOR!DOA AMOR

SUPERVISIONA

O paciente no tratamento do câncer ou seu familiar (SuperaDor) recebe apoio

emocional de quem passou exatamente pelos mesmos medos e desafios e

superou (Anjo), com a supervisão de um profissional de saúde (Arcanjo).

O apoio varia de alguns meses a anos, pois se inicia no momento do diagnóstico

e termina somente quando o Superador se sente pronto para seguir em frente.

Qualidade e segurança
Realizamos a correta orientação prévia e um acompanhamento de todas as relações de Anjo e

Superador, para que tenhamos certeza que estão sendo positivas para ambos e, para que

possamos ajudar quando algum problema aparece.

Fazemos questão de acompanhar o estado físico e emocional de nossos Anjos para que

possam estar ajudando saudavelmente bem como acolhê-los quando ocorre uma recidiva.

Assim, é imprescindível que tenhamos uma gestão dos participantes da rede, a qual nos auxilia

também a medir resultados.

As inscrições ocorrem no site do Portal SuperAção. De acordo com a disponibilidade de vagas,

os dados de cada Superador inscrito são analisados e cuidadosamente casados com os Anjos

que o Portal possui disponíveis. Então, a equipe entra em contato com aqueles que podemos

ajudar e, com a supervisão do Arcanjo designado, o apoio é iniciado.

Como participar?



Onde já chegamos
Atendimento filantrópico para pacientes oncológicos

18 estados do Brasil Brasileiros em 8 países +500 vidas impactadas 
em 5 anos

+ adesão ao tratamento
+ saúde mental

Inscrições 
diárias/semanais



Medição de impacto 2019
Esse ano iniciamos a medição de impacto de nossa rede de apoio emocional nos

pacientes acolhidos, com a aplicação de dois questionários cientificamente

validados, somados à perguntas complementares relacionadas ao apoio e à

importância do Anjo para o Superador:

Os questionários foram aplicados em 4 momentos, de forma a nos permitir

acompanhar a evolução dos pacientes ao longo do tempo:

• Escala de Esperança de Herth

• PHQ2

• Momento 1: antes de receber o Anjo

• Momento 2: com 1 mês de apoio do Anjo

• Momento 3: acompanhamento semestral

• Momento 4: no término do apoio

A medição preliminar saiu no mês de setembro, para participação no Festival Data

for Good e, após o fechamento do ano, atualizamos os resultados com todos os

pacientes atendidos pelo Portal em 2019.



Impactos medidos 2019
Em apenas 1 mês do apoio do Anjo:

redução na tendência à 
depressão14%

redução no sentimento de 
solidão75%

aumento no sentimento 
de força23%
aumento no sentimento 
de otimismo22%

aumento do score +36pts da 
escala de esperança25%

redução na tendência à 
depressão20%

redução no sentimento de 
solidão83%

aumento no sentimento 
de força33%
aumento no sentimento 
de otimismo16%
aumento do score +36pts da 
escala de esperança40%

1ª coleta: pacientes de jan-set 2019 2ª coleta: pacientes de jan-dez 2019



dos pacientes tiveram índices positivos para 
solidão, força, esperança e otimismo.

100%

dos pacientes apenas apresentaram 
alguma tendência à depressão

9%

Impactos medidos 2019
Na finalização do apoio do Anjo:

1ª coleta: pacientes de jan-set 2019 2ª coleta: pacientes de jan-dez 2019

dos pacientes tiveram índices positivos para 
solidão, força, esperança e otimismo.

100%

dos pacientes apenas apresentaram 
alguma tendência à depressão

10%



SuperaDores
atendidos

42
Vidas impactadas 

(com Anjos e Arcanjos)

85

Sucesso nos Trios de 
SuperAção

96%
Dos SuperaDores
tornaram-se Anjos

47%
Cada Anjo atendeu 

aprox. 2 Superadores

1 : 2

Resultados 2019
Anjos do SuperAção

Um grande aumento na resiliência, esperança, qualidade de vida e adesão ao tratamento foi

observado nos SuperaDores.

Para os Anjos, apoiar significa transmutar em amor o que um dia foi vivido como dor. É

enorme o sentimento de propósito e gratidão envolvido em participar do projeto.

Tipos de 
câncer

11

O número de atendidos esse ano foi reduzido diante a outros anos, devido à falta de recursos

para a contratação da equipe e a alta rotatividade do voluntariado, em um trabalho específico,

que demanda de treinamento e comprometimento. Prezamos pela qualidade acima da

quantidade. Finalizamos esse ano com uma nova equipe estruturada e ótimas expectativas

para 2020!



O meu Anjo é importante porque...
Anjos do SuperAção

“Conversa comigo, sinto que são usados de Deus, mesmo 

distante me sinto forte e protegido ao conversar com eles.”

Lucas Barbosa

“Ela tem me dado segurança pra encarar as proximas fases de 

meu tratamento.”

Luciana Mitie Luccas

“Pela mesma historia de vida e superação.”

Raquel Viel

“Porque ela me acalma, me transmite paz, tranquilidade.”

Brenda de Cássia Teixeira

“Porque ela me ajuda a tornar este momento mais leve e 

significativo.”

Isnard de oliveira manso

“Pq ela me dá apoio emocional e me faz sentir bem.”

Joyce Thais de Figueiredo

“Ele é meu anjo quando preciso de apoio.”

Ana Cristina Dutra

“Sempre pergunta como estou, fala da própria experiência.”

Célia Aparecida Marques Pimenta

“Me ajuda nas dúvidas, manda mensagens motivadoras, vídeos e 

páginas informativas.”

Merice Doraci Horn

“Sempre dá uma palavra de conforto.”

Cíntia Gomes



Amizade
Anjos do SuperAção

Paula é uma mulher linda, forte e uma grande inspiração para todos nós. No

tratamento, recebeu o apoio da Anja Joelma. Hoje está curada e também se tornou

uma Anjinha do Portal, onde retribui o amor recebido ajudando a Tatiana!

“Joelma, você sempre esteve do meu lado durante todo o tratamento. 

Até conseguia sentir quando eu estava mal, pois fazia contato bem nessas horas! 

Nossas conversas foram muito, muito importantes pra mim. Falamos sobre a 

doença, espiritualidade, família, medos e muito mais. 

Como eu te chamo, minha Anja, muito obrigada por zelar por mim e por todo o 

carinho, atenção e amor! Deus te abençoe!!! 

Com amor, Paula.”

Paula Fernandes Batista – Guaratuba, PR

Câncer de mama

“



Resiliência
Anjos do SuperAção

Com 28 anos, Taiane casou-se com Felipe, um amor que transformou sua vida. Felipe já tinha o

diagnóstico de câncer. Muito carinhosa e disponível, ela participou integralmente do tratamento do seu

marido. Nesse período, ela recebeu o apoio do Portal SuperAção e do Anjo Eduardo. Felipe faleceu em

2018 e Taiane foi acolhida também durante o luto. Hoje, ela está forte, se sente feliz e também escolheu

ser Anja, para retribuir a alguém o apoio que recebeu.

“

“Dudu meu anjo amigo eu sou imensamente grata a Deus por colocar você na 

minha vida no momento mas difícil e doloroso que já vivenciei ate agora.

Obrigada por me ensinar que a vida precisa continuar quando você não tem força 

nem para acordar, obrigada por cada palavra de esperança, obrigada por me 

ouvir mesmo quando eu não queria falar, mas acima de tudo muito obrigada por 

sua amizade, você é Luz meu amigo que Deus te abençoe imensamente.”

Taiane Tavares – Novo Gama, GO

Esposa de paciente oncológico



Acolhimento
Anjos do SuperAção

A Adriana é uma mulher divertida, de bem com a vida e mesmo diante do processo do 

tratamento do câncer ela se manteve firme em sua fé e muito receptiva a todo carinho que 

recebeu. Ao final do apoio, ela nos deixou esse lindo depoimento:

“Ainda que eu falasse a língua dos anjos não seria suficiente para agradecê -las 

pelo carinho e dedicação. Eu fui acolhida por vcs no pior momento da minha vida.

E como diz na música: "Se águas do mar da vida quiserem te sufocar 

segura na mão de Deus e vai, não temas segue adiante e não olhes para trás ".

Foi assim que Deus se manifestou na minha vida colocando vocês no meu caminho. Serei 

eternamente grata a vcs. Deus Abençoe abundantemente a vossa vida e família

Beijão Muito Carinhoso 💟💞💕”

Adriana Castellano – Rio de Janeiro, RJ

Câncer de mama

“



Força
Anjos do SuperAção

Damiana é uma mulher doce, gentil e forte. Saiu do país para acompanhar o esposo, deixando a 

família no Brasil.  Ao realizar grande o sonho de ser mãe, Damiana descobriu o câncer no parto.

Ela recebeu o apoio do Portal em seu primeiro diagnóstico e recebe novamente nesse momento, 

com recidiva. Ela diz que por estar longe da família, o apoio do Portal SuperAção “deixa essa 

distância menos dolorida”.

Somos extremamente gratos pela oportunidade de cumprir essa missão.

“Uma experiência muito gratificante, porque senti que 

não estava sozinha na minha luta. É um apoio que 

mesmo de longe faz a gente sentir acolhida, abraçada…  

Sou feliz por ter encontrado o Portal e pedido ajuda.”

Damiana Silva Assis – San Fernando del Vale, Argentina

Câncer de colo de útero

“



Esperança
Anjos do SuperAção

Vera é uma mulher corajosa e de muita fé. Desde que recebeu seu diagnóstico, adotou uma postura ativa e positiva

perante à doença. Aqui no Portal, ela ganhou apoio da querida Anja Andrea Sabo e, hoje, curada, tonou-se Anja e já

ajudou duas Superadoras!

“Como é importante o carinho e atenção que o portal tem com quem está passando por um momento 

delicado, estão de parabéns, sou grata a Deus por esse projeto e todos os envolvidos!

Durante todo tratamento desde a cirurgia à quimio e nos dias de hj não tive reações desagradáveis. Eu 

creio que foi muito amor e apoio que recebi e o amor de Deus, o cuidado, as pessoas que ELE usou para 

estar comigo nessa fase da minha vida. Pessoas como vcs do Portal SuperAção que fazem um lindo 

trabalho em apoiar aqueles que estão passando por momentos delicados e estão vulneráveis a tantas 

coisas... emoções abaladas, auto estima abalada. 

Minha palavra é GRATIDÃO. Parabéns a todos que fazem do portal um laço de amor. ❤ bjos”

Vera Lúcia Nossa – Linhares, ES

Câncer de mama

“



Apoio
Anjos do SuperAção

Isnard é uma pessoa muito ativa, professor de dança apaixonado por sua profissão. 

Após a descoberta do mieloma múltiplo, passou por muitas internações e tratamentos que o obrigaram 

a afastar-se de sua paixão. 

Isnard recebeu alta e retomou sua vida normal, mas faleceu no início do ano de 2020, deixando muitas 

saudades em nossos corações. Ele sonhava em ser Anjo também, para retribuir a alguém o apoio que 

recebeu de sua Anja Ademaria. Somos imensamente gratos pela oportunidade de tê-lo apoiado em sua 

caminhada.

“Ademaria, conversar com você é um grande prazer. Recebi 

acolhimento todas as vezes que precisei. E a sua generosidade 

em doar o que você tem de mais valioso, o seu tempo, me 

confortou, e muito. Obrigado!"

Isnard de Oliveira Manso – Rio de Janeiro, RJ

Mieloma múltiplo

“



Companheirismo
Anjos do SuperAção

Maria Cristina é uma mulher muito positiva, sempre de bem com a vida e seu largo sorriso cativa a todos 

à sua volta. É uma amiga dedicada e gosta muito de ajudar as pessoas. Gosta de passear, viajar e ama a 

liberdade. Passou pelo desafio do câncer em 2019, sempre com muita positividade e com muita fé de 

que passaria por esse desafio. Sua coragem e fé inabalável a inspirou a encarar a vida com mais leveza, 

entuasiasmo e agora pode ajudar a outros que passaram pelo mesmo desafio que ela passou.

“

“Este é um momento muito difícil para o paciente com câncer. E ter esse 

carinho do Anjo é muito importante. Principalmente pelo cuidado, zêlo, 

atenção, preocupação, parceria e companheirismo. Quero agradecer as 

minhas ANJAS por todo carinho e cuidado a mim dedicado neste período 

em que a solidão nos assola gigantemente.”

Maria Cristina de Jesus Fagundes  – Assis, SP

Câncer de mama



Empoderamento
Anjos do SuperAção

A Aline é uma mulher doce, determinada e muito ativa no tratamento. Procurou tirar suas 

dúvidas e entender pelo que estava passando para tomar as melhores decisões. Essa 

postura ativa a ajudou a enfrentar a situação com mais leveza e autonomia.

“

“Obrigada por tudo, querida! Me senti menos só durante essa caminhada 

tão solitária que o tratamento nos apresenta. Que possamos seguir 

felizes e saudáveis nessa nova vida que conhecemos depois do câncer e 

que Deus a abençoe por toda a atenção que me deu! Um beijo.

Aline Rodrigues de Oliveira – Brasília, DF

Câncer de mama



Após o tratamento, ajudar quem passou pelo

mesmo traz gratidão e propósito. Nossa Anja

Telma já ajudou 7 pessoas e a Magda, outras 4!

“Tenho muito orgulho em fazer parte do Portal, pois sei o quão importante é o 

apoio que damos aos Superadores. Como é lindo depois vê-los tornarem-se 

Anjos também, retribuindo e passando para frente o amor que receberam.

Eu recomendo fortemente às pessoas que estão hoje enfrentando um 

diagnóstico de câncer ou parentes que vivem a angústia de ter uma pessoa 

na família com câncer a se inscreverem no Portal e terem o apoio de “Anjos” 

que já passaram por essa experiência e podem ajudá-los (as) a passar por 

esse momento de forma mais tranquila e equilibrada.”

Telma Gomes – Porto, Portugal

Linfoma não Hodking

Amor de Anjo
Anjos do SuperAção

“A minha Anja foi uma pessoa de fato enviada do céu pra me ajudar. A Fábia me ajudou, animou, segurou minha barra. Mesmo depois de 

4 anos e do fim dos nossos tratamentos continuamos nos apoiando e encorajando e mesmo na distância segurando as nossas barras, 

planejando viagens e bolando planos mirabolantes pra dominar o mundo e saber lidar com a nossa intensidade. Ao fim de tudo senti

muita vontade de ajudar tbm. E a minha vida cruzou com a Fabiane, a Tatiana, a Juliana, a Aline e Ana Paula. A sensação de poder ajudá-

las é muito gratificante. Sempre pensei que se tinha de passar por aquele furacão, que a minha luta pudesse inspirar outras pessoas. 

Fazer isso no Portal me revigora e ao ver as meninas superando eu sinto que tudo teve um propósito.

Sou muito grata por todas as experiências que tive desde o meu diagnóstico. Ter tido câncer me abriu um novo mundo, me fez renascer 

e ver a vida de uma forma nova. O Portal SuperAção foi um presente no meio do furacão, e cada pessoa que ele me trouxe tbm. Nada me 

foi maligno. Tudo me foi benigno.”

Magda Letícia – Recife, PE

Câncer de mama



Emoções Efeitos
Colaterais

Beleza Corpo

Através do site do Portal SuperAção pacientes de todo Brasil podem ter acesso a

atividades em coaching de autoestima, hipnose, mindfulness, yoga, dicas

nutricionais, muitas dicas de paciente para paciente, dentre outros. Todo

conteúdo é estruturado de forma simples para fácil entendimento e possui um desafio

ao final, levando o paciente para a prática e gerando um benefício real em sua vida!

No total, temos 59 exercícios e dicas gratuitos para pacientes oncológicos.

Em 2019, não foi possível alimentarmos nosso banco com novas atividades, devido ao

intenso trabalho em outras áreas do instituto e a falta de voluntários para essa função.

Ainda assim, em 2019 tivemos um crescimento de acessos ao site, com um total de

93.736 visitas, uma média de 7.811 acessos por mês! Um número de

127.779 page views no total e uma média de 10.648 page views mensais.

Ficamos imensamente felizes em estarmos organicamente na 1ª página do google, em

diversos posts com dicas valiosas para os pacientes. Esperamos empoderar cada vez

mais pacientes sobre o autocuidado e o amor próprio!

As atividades são realizadas em um modelo ganha-ganha. Cada profissional que doa

uma atividade e ajuda o Portal SuperAção a crescer, leva para muito além das

paredes de seu consultório o seu conhecimento, beneficiando milhares de pacientes

em todo Brasil e ganhando também reconhecimento e divulgação sobre o seu

trabalho.

Saúde complementar para pacientes oncológicos
Site do Portal SuperAção



Nosso projeto nasceu pautado na inovação e a plataforma de tecnologia era parte dos

desenhos iniciais. Ela irá automatizar parte da gestão dos participantes da rede de Anjos

do instituto, hoje realizada manualmente. Assim, nos permitirá atender mais pessoas com

a mesma equipe e ganhar escalabilidade, podendo replicar a outras patologias. Também,

nos permitirá disponibilizar um suporte multidisciplinar ao paciente, com atenção

individualizada.

A plataforma também conta com ferramentas desenvolvidas com “Human Centered

Design” e voltadas para as necessidades e dificuldades dos pacientes que, uma vez

integradas com hospitais, além de levar humanização inovadora, irão auxiliar no contato da

equipe médica com o paciente em sua casa, na retirada de dúvidas do tratamento,

identificação e prevenção de complicações, orientação do paciente e, assim, ajudarão em

um melhor desfecho clínico e qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Por custos inesperados no desenvolvimento da tecnologia, o

mesmo foi paralisado. No final do ano, retomamos com os

recursos arrecadados no crowdfunding e fechamos o ano

com a primeira versão plataforma quase pronta!

Dificuldades e superações

Desenvolvimento plataforma
A aplicação da plataforma nos hospitais enquanto

um serviço, nos permitirá gerar sustentabilidade

para o Portal SuperAção.

+ sobrevida + qualidade de 
vida

- tempo de 
tratamento

- custo de 
tratamento



SuperAção para Hospitais

Sustentabilidade e Parcerias

Para viabilizar a prestação de serviços para hospitais e assim ter um modelo de receita necessário a sustentar nosso trabalho filantrópico e seu

crescimento seguro, nos unimos a parceiros que complementam nossa atuação e são fundamentais para que tudo isso aconteça. Juntos vamos mais

longe!

Junto a eles, conseguiremos aumentar o impacto do Portal SuperAção iniciando o trabalho com os hospitais e juntaremos forças para trazer

sustentabilidade ao nosso instituto. A união será formalizada em um novo CNPJ, do qual o Instituto Portal SuperAção será sócio e para o qual parte dos

lucros serão revertidos.

Instituto 
Portal 

SuperAção
Blue Digital

Enrique 
Muniz

Expertise em humanização no

tratamento oncológico, metodologia

exclusiva de geração de comunidades

e engajamento do paciente.

Expertise em tecnologias para a 

saúde, segurança da informação 

e contato com hospitais. 

Expertise em desenho e

construção de comprehensive

cancer centers, gestão hospitalar,

inovação e modelos de negócio.



Implementação estruturada de processos
Mapa de Navegação

Diagnóstico Consultas Quimioterapia Radioterapia Cirurgia Remissão

Acolhimento 
do paciente

Educação e 
engajamento

Monitoramen
to remoto

Coordenação 
do cuidado

✓ Todas as fases do tratamento

✓ Ações do enfermeiro detalhadas;

✓ Formulários de acompanhamento

✓ Questionários de monitoramento

Montamos um mapa da jornada ideal do paciente oncológico para auxiliar hospitais a proverem a seus pacientes um

atendimento mais humanizado e com melhores desfechos clínicos, em padrão de qualidade internacional. Assim, o

hospital poderá aplicar nossa plataforma com 100% de aproveitamento.



Custo-efetividade do tratamento
Hospitais e Operadoras

Melhores 
desfechos 

clínicos

Experiência 
humanizada

Redução dos 
custos do 

tratamento

Adesão ao 
tratamento

Paciente
Interface

App

Prestador

Rede

Através da plataforma e do mapa de navegação, ajudaremos os hospitais a reduzirem o tempo e os custos globais do tratamento, 

aumentarem a sobrevida e a qualidade de vida do paciente, com um grande potencial de impacto para a saúde pública.



Proposta de valor
Benefícios para todos

Paciente

▪ Melhor prognóstico

▪ Atendimento 
humanizado

▪ Acolhimento

▪ Melhor 
entendimento de 
sua jornada

Médicos e 
enfermeiros

▪ Redução do burn out

▪ Dados confiáveis 
para tomada de 
decisão

▪ Humanização do 
trabalho do 
profissional

Hospitais

▪ Maior produtividade

▪ Aumento de receita

▪ Referência no 
mercado

▪ Redução de custos

▪ Fidelização do 
paciente

Operadoras

▪ Redução de custos

▪ Fidelização do 
paciente

▪ Redução do sinistro

Governo

▪ Redução de custos

▪ Atendimento de mais 
pacientes com o 
mesmo recurso

▪ Aumento da qualidade 
do tratamento

▪ Diminuição do tempo 
entre procedimentos



Como prêmio do 1º lugar no Sebrae Like a

Doctor ano passado, ganhamos esse ano

um stand gratuito na feira.

Por lá, abrimos portas e parcerias!

HOSPITALAR 2019

Fomos chamados a palestrar sobre o

futuro da saúde no Brasil junto à outros

palestrantes de grande relevância no

meio!

EVENTO HEALTH 
INNOVA INVESTORS

Participação em eventos

Fomos uma das organizações

convidadas a fazer parte do laboratório

de “U Theory”, onde exploramos novas

possibilidades de sustentabilidade

financeira para o Portal SuperAção.

IMERSÃO FGV



Após a participação no Social Good Brasil Lab 2018, fomos um dos 3

projetos selecionados como CASE do programa!

Lá, iniciamos nossa medição de impacto com questionários

cientificamente validados e aprendemos a como traduzir os dados em

métricas de impacto para o instituto. Um trabalho duro que durou 4

intensos meses e foi extremamente recompensador!

Apresentamos nosso case de medição de impacto com dados no

palco do Festival Social Good 2019, um dos maiores eventos de

negócios sociais do Brasil!

É para nós uma grande honra esse reconhecimento! Ficamos

imensamente felizes com a oportunidade. Esse ano, o tema do festival foi

o uso de dados para o bem e nós demonstramos como fazer isso!

FESTIVAL
SOCIAL GOOD BRASIL

Reconhecimento



Devido à campanha de crowdfunding, saímos no Razões

para Acreditar!

O veículo de mídia que possui mais de 1,5 milhões de seguidores,

posta apenas histórias inspiradoras, que nos fazem ter razões

para acreditar no bem, no amor e na humanidade.

Dessa vez, nosso trabalho foi tema do Razões, motivo de

felicidade sem tamanho e muito orgulho para nós!

Veja a matéria completa:

https://razoesparaacreditar.com/projeto-cancer-apoio

RAZÕES PARA ACREDITAR

Reconhecimento

https://razoesparaacreditar.com/projeto-cancer-apoio


Passamos para a aceleração da Neoacelera!
Dentre 384 negócios inscritos, fomos um dos 8 nacionalmente selecionados.

A aceleração foi um divisor de águas em gestão e maturidade administrativa para o Portal
SuperAção. Fomos empoderados com diversas ferramentas que nos ajudaram a realizar um
“Raio X” de nosso projeto, entender onde estávamos e onde queríamos chegar.

Foram 4 intensos meses de capacitação, mentorias e muita mão na massa! Neles, ocorreram
3 bootcamps presenciais:

1º bootcamp: 23 a 25/07 
Utilizamos ferramentas para entendimento administrativo da situação atual do Portal 
SuperAção, suas necessidades e pontos de melhoria. Agora, sabemos onde queremos chegar!

2º bootcamp: 27 a 29/08 
Recebemos mentorias diversas e palestras que nos ajudaram a colocar a mão na massa e 
evoluir em nossas necessidades! Agora, sabemos como chegar onde queremos!

3º bootcamp: 07 a 10/10 
Recebemos mentorias sobre pitch e financeiro, que nos trouxeram mais maturidade na forma 
de apresentar nossa solução. 

NEOACELERA
Yunnus social business + Neoquímica

Aceleração



Metas alcançadas na aceleração:

1- Mapa de navegação ideal e replicável do paciente oncológico para 
hospitais:
Construímos um mapa que nos permitirá ajudar o hospital a aproveitar da melhor 
forma possível nossa plataforma, para que ele dê a seus pacientes em todas as 
fases do tratamento um atendimento mais humanizado, seguro e com melhores 
desfechos, em padrão de qualidade internacional.
Para essa construção, tivemos mentorias incríveis com nossa querida mentora 
Graziela Escobar, referência nacional em navegação do paciente.

2- Mapa de leads: 
Mapeamos todos os hospitais do Brasil, do RJ e de SP. Fizemos uma análise de 
todos os que são elegíveis de aplicarem nossa solução.

3- Geração de métricas de sucesso e kpis:
Agora sabemos como medir o sucesso de nosso piloto a ser implementado nos 
hospitais. Além de fornecermos a eles dados que necessitam e possuem dificuldade 
de coletar, como redução de idas no pronto-socorro, internações, produtividade e 
outros, mediremos a redução do tempo de tratamento dos pacientes, o aumento da 
qualidade de vida e da sobrevida. 

NEOACELERA
Yunnus social business + Neoquímica

Aceleração



Depois de muitos desafios com a edição, saiu nosso
novo vídeo de depoimentos!!!

Ficamos imensamente felizes e gratos com o resultado
desse lindo trabalho.

São várias versões e colocamos aqui a mais compilada e
impactante. Prepare-se para 1 minuto recheado de muita
emoção!☺

NOVO VÍDEO DE 
DEPOIMENTOS

Conquista

https://www.youtube.com/watch?v=4BVNpUMzPoo


OUTUBRO
ROSA 2019
O que é o outubro rosa?
Um movimento mundial que ajuda a conscientizar as mulheres acerca da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também a desmistificar
da doença, pois quanto mais falamos, mais sabemos lidar e mais encontramos
apoio.

Importância:
O câncer de mama é o que possui a maior incidência entre as mulheres. Quanto
antes descoberto, maiores as chances de cura e mais brando o tratamento.

Prevenção e diagnóstico:
A prevenção ocorre principalmente através de hábitos de vida saudáveis. O
diagnóstico precoce ocorre através da mamografia para as faixas etárias
indicadas, pela auto observação e pelo exame do toque.

Nossa campanha:
Atuamos ativamente com posts diários durante todo o mês de outubro e com
materiais especiais no site.
Ficamos muito felizes em ver que nos tornamos uma referência e algumas
empresas nos pediram autorização para o uso dos nossos materiais.

Tivemos 15.537 acessos ao site no mês de outubro e nossa cartilha

esteve na primeira página do google, organicamente.

“Bem 
me quero”



NOVEMBRO
AZUL 2019

O que é o novembro azul?
Um movimento mundial que ajuda a conscientizar os homens acerca da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de próstata e também a desmistificar da doença, assim como o outubro rosa.

Importância:
O câncer de próstata é o que possui a maior incidência entre os homens. Quanto antes descoberto,
maiores as chances de cura e menores as consequências do tratamento.

Prevenção:
A prevenção ocorre principalmente através de hábitos de vida saudáveis. O diagnóstico precoce é difícil
devido a ausência de sintomas na maior parte das vezes. O rastreio ocorre através de alguns exames e
busca encontrar a doença em fase inicial.

Nossa campanha:
Atuamos ativamente com posts diários durante todo o mês de novembro e com materiais especiais no
site.
Recentemente, divergências entre especialistas e instituições tornaram confuso saber quem deve ou
não realizar o rastreio. Abordamos esse assunto, buscando esclarecer e dar ao leitor uma opinião crítica
sobre o tema.

Tivemos 6.059 acessos ao site e nossa cartilha esteve na primeira pagina do google, organicamente.

“Homem que se cuida, 
cuida de quem ama!”



JULHO
VERDE

O que é o julho verde?
Julho é o mês escolhido para conscientizar a população à cerca da prevenção e do diagnóstico precoce
do câncer de cabeça e pescoço. Junto a eles, falamos também do câncer de tireóide.

Importância:
Todo câncer se descoberto precocemente possui mais chances de cura. E para os cânceres de cabeça 
e pescoço não é diferente. Quando diagnosticado logo no início, as chances de cura podem chegar a 
90%!
Eles representam 3% de todos os tipos de câncer. Segundo o Inca, são mais frequentes em homens na 
faixa dos 60 anos e representam o segundo tipo da doença com maior incidência na população 
masculina, sendo o quinto mais comum entre as mulheres.

Prevenção e diagnóstico:
Até 85% dos casos dos cânceres de cabeça e pescoço estão ligados ao tabagismo. Se também houver
consumo exagerado de bebidas alcoólicas, há aumento de até 30 vezes no risco de desenvolvimento de
tumores nessa região. O papilomavírus humano (HPV), tem surgido como causa adicional de muitos
desses tipos de tumores.

Nossa campanha:
Fizemos posts sobre os principais tópicos relacionados ao tema, para empoderamento do leitor sobre o
diagnóstico precoce, fatores de risco, prevenção e tratamento.

“Câncer de cabeça
e pescoço”2019



JANEIRO
VERDE PISCINA 2019

O que é o janeiro verde piscina?
Janeiro é o mês escolhido para conscientizar a população à cerca da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de colo de útero.

Importância:
Esse é o terceiro tipo de câncer que mais afeta as mulheres no mundo e a quarta causa de morte de 
mulheres por câncer no Brasil. Uma vez proveniente do vírus HPV, sua prevenção é facilitada pelos 
exames e tratamento do mesmo.

Prevenção e diagnóstico:
Uma vez realizando o papanicolau todos os anos, as chances do tumor atingir um estágio avançado 
nesse intervalo são pequenas. A vacina contra o HPV também é uma importante medida de prevenção 
junto à camisinha, que não bloqueia totalmente o contágio, mas ajuda.

Nossa campanha:
Fizemos posts sobre os principais tópicos relacionados ao tema, para empoderamento do leitor sobre o
diagnóstico precoce, fatores de risco, prevenção e tratamento.

“Prevenir é 
um ato de amor”



LIVES
2019

Como encarar o câncer de frente
Dicas de como passar de uma forma mais leve pelo tratamento e encarar o
câncer de frente, com Silvana Zugaib, ex-paciente de câncer de mama, coach,
treinadora comportamental, fundadora da Z-training e da página CA Taks.

Libido e quimioterapia
Dicas de como driblar a menopausa química durante as quimioterapias e como
fortalecer a relação com o seu companheiro, com a enfermeira e sexóloga,
especialista em saúde da mulher, Siméia Ramos.

Superando o câncer, de novo!
Muitas pessoas tem medo da recidiva. E, se ela acontece? A gente supera tudo
de novo!
Conheça a experiência de superar o câncer pela segunda vez! Com Paula
Dultra, publicitária e paciente de câncer de mama.

Câncer, e agora?
Uma conversa sobre como empoderar-se diante do diagnóstico do câncer,
com Fernanda Navarro, psicóloga, ex-paciente de câncer de mama e voluntária
do Portal SuperAção.

“Empoderando o 
paciente oncológico”



Captação de Recursos

Em julho de 2019, o caixa disponível do instituto estava previsto para zerar, além

da necessidade de gastos extras com o desenvolvimento da tecnologia.

Assim, idealizamos nossa campanha de crowdfunding, para arrecadar o mínimo

necessário a continuarmos os próximos 6 meses.

CAMPANHA DE 
CROWDFUNDING

A campanha ficou linda e muito explicativa! Você pode acessá-la no link:

www.benfeitoria.com/superacaodocancer.

Ela contemplava diferentes impactos e metas que poderíamos alcançar, de acordo com

a faixa de valor que conseguíssemos arrecadadar:

http://www.benfeitoria.com/superacaodocancer
http://www.benfeitoria.com/superacaodocancer


Captação de Recursos Recompensas:

Tivemos o apoio de profissionais de

extrema competência, que nos apoiaram

gravando vídeos sobre saúde.

Os vídeos foram organizados em 3 e-

books, distribuídos como recompensa de

acordo com o valor doado:

1- saúde do corpo;

2- saúde da mente;

3- propósito e realização pessoal.

Nossa maior gratidão, Daniela Miguel,

Bárbara Rescalli, Fátima Leão, Simeia

Ramos, Rogério Ananto, Paulo Ferreira e

Michel Bottan.

CAMPANHA DE 
CROWDFUNDING

Apoios:

A campanha nos trouxe muita divulgação e apoio das pessoas. Ficamos super

emocionados com tanto carinho e atenção!

Tivemos um apoio super bacana do Grupo Sambô, que nos divulgou em suas

redes sociais e do canal +50, que fez uma linda entrevista conosco!

Agradecemos a todos que participaram, apoiaram, compartilharam, trouxeram

seus amigos para contribuir também. Foi um movimento muito lindo que nos

encheu de esperança!

Resultados: Alcançamos a 1ª META!

• Total arrecadado pela campaha: 16.715 reais

• Custos meio de pagamento (4,5%) e benfeitoria (6%): 1.755,08 reais

• Total transferido ao Portal: 14.959,93 reais



O Doa Brasil é um movimento para fortalecer a cultura de doação no Brasil. E, 2019, contou com a participação de mais de 80 organizações sociais em todo o
Brasil, comprometidas com a transformação da vida das pessoas através de ações e projetos no campo da saúde, bem-estar, educação, inclusão social, meio
ambiente, dentre outros. Buscando arrecadar as metas não alcançadas na campanha de crowdfunding, que compreendiam os fundos necessários para lançar e
manter o aplicativo do Portal SuperAção e assim ampliar nossa capacidade de atendimento, também fizemos parte da campanha do Doa Brasil.

DOA BRASIL

Apoiadores:
Diferentemente da campanha anterior que realizamos em parceria com a Benfeitoria, nesta do Doa Brasil buscamos embaixadores e patrocinadores alinhados
com nossa causa, que acreditam na superação do câncer e reconhecem a importância de se receber apoio emocional de um ombro amigo neste momento.

Ficamos muito felizes em conquistar o apoio de Roberta Campos, Tiago Nacarato, Tatá Lima da Band FM, Rafaela Lima, Robson Xavier e Nathalia Paccola.
Nossa gratidão especial também aos doadores Hercilia Castro, Michel Bottan, Enrica Tonicelli, Mel Santana, Dulcineide Araujo e Luana Funchal Couto!
Nós do Portal não temos palavras para agradecer o apoio de vocês para a nossa causa!

Apesar de não termos alcançado a meta da campanha, conquistamos apoios e levamos o trabalho do Portal a mais pessoas. Nossa corrente do bem cresce aos
poucos a cada dia e é graças a Você!
Valor arrecadado: 280,98 reais.

Captação de Recursos



Com o objetivo de diversificar nossa captação de recursos, iniciamos
em 2019 o projeto “Caixinhas de SuperAção”, onde buscamos
estabelecimentos que pudessem acolher nosso projeto expondo
nossas caixinhas de doação.

Somos extremamente gratos pelo apoio da Gráfica COPAGEL, em SP,
primeiro estabelecimento que acolheu nossa caixinha, em especial ao
carinho com o qual somos sempre recebidos pelos seus donos e
funcionários.

CAIXINHAS DE SUPERAÇÃO PULSEIRAS WELL MIMOS

Por mais um ano contamos com o apoio e carinho da WELL MIMOS &
SENTIDOS.

Fundada pela nossa querida Anja Welma Britto, a WELL MIMOS é uma marca
de lindas pulseiras feitas à mão, que contam com poesia e a energia das
pedras, em cada modelo.

Welma como Anja do Portal pode experimentar de dentro o nosso trabalho e
sentir sua importância, bem como a gratidão de ajudar alguém passando
pelo mesmo que ela já tinha passado.

Por isso, ela nos dedicou a coleção
PALAVRAS & SENTIMENTOS, a qual
reverte 50% do valor da venda de cada
pulseira para o Portal.
Veja aqui a coleção e adquira uma você
também!

Como as caixinhas, pouco a pouco,
vamos somando e ajudando o Portal a
manter seu trabalho!

Mês a mês, pouco a pouco,
conseguimos mais contribuições
para o Portal com a caixinha da
COPAGEL.

Nosso objetivo para esse projeto
em 2020 será ampliar a
quantidade de estabelecimentos
com as caixinhas.

Captação de Recursos

https://www.mimosesentidos.com.br/pagina-de-produto/pulseira-turquesa-reconstitu%C3%ADda


Esse ano, lançamos nossa página de transparência. Através dela,

podemos caminhar juntos e fortalecer os laços de confiança entre o

Portal e seus visitantes. Ela contém:

• Relatórios de atividades anuais:

Nos relatórios detalhamos todas as atividades realizadas

durante o respectivo ano, nossos resultados, impactos e

objetivos para o próximo ano.

• Relatórios financeiros:

Eles contém todos os documentos contábeis do ano,

demonstrando todas as doações recebidas 100% utilizadas

para os fins do projeto de forma transparente, junto à notas

explicativas para melhor entendimento.

Além disso, todos os nossos doadores mensais ou das campanhas

recebem relatórios bimestrais sobre o andamento do projeto e a

transparência financeira aprofundada, com a especificação de cada

ítem.



Aqui estão os responsáveis por tudo o que você viu

nesse relatório!

Pessoas INCRÍVEIS, que doaram seu tempo,

energia, amor e profissionalismo pra que a gente

chegasse até aqui.

Nosso agradecimento de todo coração para vocês,

que construíram o Portal junto conosco e foram

fundamentais nessa história.

2019
Nossa equipe Equipe:

Mentores e colaboradores:



Gratidão imensa!
O seu apoio foi fundamental :)

Parceiros e Apoiadores 2019



Resultados
Gerais

1. Finalizar a plataforma;

2. Aplicar a plataforma em pelo menos 1 hospital;

3. Realizar uma medição de impacto cada vez mais técnica e cientificamente 
validada;

4. Realizar um estudo inovador no Brasil;

5. Finalizar a validação do modelo de negócio;

6. Conseguir patrocínio para aumentar o número de pacientes atendidos 
filantropicamente pela rede de Anjos, se possível, para 500 pacientes;

7. Conseguir doações suficientes para profissionalizar nossa equipe e assim 
conseguir ampliar nosso projeto com qualidade;

8. Realizar projeções de sustentabilidade e crescimento do projeto para os 
próximos 3 a 5 anos.

1. Tivemos desafios e custos inesperados com a tecnologia, que ficou
paralisada. Fizemos o crowdfunding e retomamos o desenvolvimento, cuja
primeira versão estará em mãos no início de 2020.

2. Realizamos reuniões com os mais importantes hospitais de SP e temos
expectativas positivas com alguns, porém somente evoluiremos com a
plataforma em mãos.

3. Realizamos a aplicação de questionários cientificamente validados em
nossos pacientes em diferentes momentos do atendimento e o cruzamento
de dados que nos permitiu dimensionar nosso impacto na vida do paciente.

4. Fechamos o ano com dados de impacto do apoio emocional no tratamento
oncológico em mãos e, em 2020 o estudo deverá ser escrito e submetido à
publicação!

5. Com o interesse demonstrado dos hospitais, fechamos o ano com a certeza
que o modelo é aplicável e que ter a plataforma em mãos será fundamental
para a conclusão desse processo.

6. Não conseguimos o patrocínio desejado. Foram muitas as lições aprendidas.
Para 2020, tornar-se OSCIP e captar patrocínio com incentivos fiscais para as
empresas será um dos primeiros objetivos.

7. Sem o patrocínio, não foi possível profissionalizar a equipe. Continuamos
com o voluntariado e as instabilidades decorrentes dele, porém fechamos o
ano com uma equipe extremamente capaz e bem estruturada.

8. As projeções foram realizadas e sabemos do que precisamos para que nosso
impacto chegue a mais pacientes!

O que planejamos?

Onde conseguimos chegar?

2019



PRÓXIMOS PASSOS

2020
• Atender o maior número de pacientes possível, de forma segura, de acordo com nossas 

possibilidades;

• Prover atendimento multidisciplinar gratuito aos nossos pacientes;

• Melhoramento contínuo dos processos e medição de impacto;

• Lançar o aplicativo do paciente para os pacientes do instituto;

• Publicação de nosso 1º estudo científico sobre apoio emocional e seu impacto no tratamento 
oncológico;

• Novos conteúdos em medicina complementar para o site;

• Aplicar a plataforma de navegação em pelo menos 1 hospital;

• Tornar-se OSCIP

• Conseguir doações suficientes para profissionalizar nossa equipe e assim conseguir ampliar nosso 
projeto com qualidade.



Impactos previstos 
Saúde no Brasil

Com a aplicação de nossa plataforma em hospitais da rede pública e

privada, prevemos segundo evidências de diversos estudos

internacionais, impactos de grande relevância para a saúde pública:

• Aumento da adesão ao tratamento (1,5,8);

• Tratamentos oncológicos mais humanizados para o paciente e seus

familiares;

• Aumento da qualidade de vida do paciente (7,8,9,10,11) ;

• Aumento dos índices de sobrevida do paciente(2,3,6);

• Melhoria no tempo de acesso ao tratamento adequado(1);

• Diminuição dos custos do tratamento (1,8).

*Referências ao final da apresentação



Desenvolvimento 
Sustentável

Na medida que promovemos saúde mental e bem -

estar para pacientes oncológicos em todo Brasil, de 

forma inclusiva e gratuita, com impactos positivos 

em seu prognóstico e sobrevida, auxiliamos no 

objetivo global para o desenvolvimento sustentável 

nº 3: “Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todas e todos, em todas as idades.”



Para que possamos realizar um trabalho sério, seguro e de qualidade e
atender a cada vez mais pacientes oncológicos, é fundamental termos
profissionais competentes e dedicados em tempo integral às suas atividades
no instituto. Para isso, eles necessitam ser remunerados.

Algumas ações podem ser voluntárias mas, ao lidar com pessoas em um
momento de extrema vulnerabilidade emocional, é importante que
possamos contar com uma equipe estável e prover as condições
necessárias à realização do trabalho.

Os recursos financeiros captados pelo Portal SuperAção destinam-se aos
serviços mais importantes que o mesmo necessita para manter suas
atividades, como serviços de contabilidade, jurídicos, administrativos, de
atendimento ao paciente e responsabilidades do CNPJ. Eles também se
destinam à manutenção de nosso site, ferramentas necessárias para o
funcionamento online, à plataforma de tecnologia e sua manutenção.

Para que precisamos de 
recursos financeiros?

Recursos 
Financeiros

A quantidade de recursos arrecadados é proporcional ao impacto social de
um instituto. Sem recursos, não há resultados.



Recursos obtidos em 2019
Nosso instituto cresceu e passou a ter mais saídas mensais do que entradas.
Sendo assim, iniciamos uma série de ações pontuais em captação de recursos, que nos
mantiveram renovando o caixa, que era gasto ao longo dos meses, além do investimento em
conversão de novos doadores mensais.
Em julho de 2019, o caixa disponível do instituto estava previsto para zerar, além da
necessidade de gastos extras com o desenvolvimento da tecnologia.
Com uma arrecadação maior sendo necessária, idealizamos e lançamos nossa campanha de
crowdfunding, que arrecadou R$ 16.705,00.
Além da campanha, outras doações foram realizadas diretamente na conta do Portal,
possibilitando um acúmulo de caixa para mais meses de projeto.

Doe amor e seja o Portal junto conosco!

Hoje, temos uma grande fila de espera. Em 2020 um dos principais focos do nosso
planejamento será trazer os recursos financeiros necessários ao crescimento de nosso
trabalho e atendimento de todos que se inscrevem.
Para isso, a sua contribuição e participação são fundamentais! Vamos juntos?

No total, o Portal recebeu recebeu R$ 40.642,17 em recursos financeiros no ano de 2019.
Desses, R$ 20.763,96 permaneceram em caixa, nos possibilitando iniciar as atividades em 2020
com tranquilidade.

Também em 2019, o Portal recebeu o equivalente ao valor de R$ 121.248,00 em voluntariado,
ou seja, seria esse o valor que pagaríamos pelos serviços voluntários que obtivemos.
Para pagar o preço de mercado a todos os nossos colaboradores, necessitaríamos de
mais recursos do que conseguimos captar. Fizemos muito, com muito pouco.

Partindo de nossos custos operacionais fixos, a média de custo mensal de cada Superador
atendido com apoio durante todo o tratamento foi de R$ 36,72, no ano de 2019.

Faça parte! 
www.portalsuperacao.org.br/quero-doar



Muito
Obrigado!

contato@portalsuperacao.org.br

Tel: (12) 99681-7953

(21) 98144-4231

mailto:contato@portalsuperacao.org.br
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