
QUEM SOMOS
Há 1,2 milhões de brasileiros com câncer neste momento. A maioria não
possui acesso a apoio emocional nem a práticas de saúde complementar
para lidar melhor com os sintomas do tratamento.
Pensando neste problema, o Portal SuperAção desenvolveu ferramentas
online para levar apoio emocional e qualidade de vida de forma gratuita e
inclusiva para centenas de pessoas, através de alguns cliques.

O Portal SuperAção é uma Associação sem fins lucrativos que desde 2014
vem oferecendo apoio para pacientes em todo Brasil. De forma prática,
inovadora e eficiente promovemos a transformação de vidas e a prática
solidária.

MISSÃO
Levar apoio emocional e informações práticas em saúde complementar
para pacientes com câncer e seus familiares, proporcionando
acolhimento e bem estar, gerando laços de solidariedade e amor entre as
pessoas.

VISÃO
Ser uma instituição de referência na promoção de vínculos com empatia
e solidariedade entre pessoas e instituições, através do
compartilhamento de informações sobre saúde de forma concreta,
integral e inclusiva.

O apoio emocional é fundamental para a qualidade 
de vida do paciente e para o enfrentamento do 

câncer. A relação entre pacientes é fundamental e 
insubstituível. Por isso criamos a rede Anjos do 

SuperAção e  fazemos questão que todos os 
Brasileiros tenham acesso a ela!
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RELATÓRIO DE RESULTADOS 2017
2017 foi um ano cheio de emoções e conquistas na humanização do tratamento 

contra o câncer. Confira algumas delas!



O ano de 2017 foi muito rico.
Nele, o Portal SuperAção foi reconhecido e apoiado por diversas 
importantes instituições, oncologistas, profissionais da saúde e foi 
destaque em uma das maiores competições de startups e inovação do 
Brasil: o Inovativa.

Apesar de nem tudo ter sido como planejamos, foi da melhor forma que 
poderia acontecer! Confiamos que o Universo nos traz tudo no tempo 
certo e, dia a dia, continuamos trabalhando duro para que nosso projeto 
possa aumentar sua capacidade de acolhimento e realizarmos o sonho de 
levar nosso apoio a milhares de pessoas!

Adquirimos experiência, novos colaboradores chegaram, nosso  instituto 
ficou  muito mais maduro e estruturado.
Fechamos o ano muito felizes e com a certeza que estamos no caminho 
certo! 

foto da 

gabriela

Fundadora do Portal SuperAção

Montagem 
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Lucia, Ana Helena, Marilda e Michel

Nos momentos mais críticos, ela

relata:

“Eles estavam sempre por lá. Quando

eu desabava, eles me levavam a um

ponto que eu superava aquilo com

eles pelo computador.

Eles são como uma família pra mim.

Quando quiser me chamar pra ser

uma Anja, com certeza eu vou ser

uma ótima Anja! Como eu aprendi

com a Lúcia e o Michel.”

A Ana Helena (Cravinhos - SP) foi nossa primeira paciente com câncer de mama metastático. Demos

para ela uma de nossas melhores Anjas: a Lúcia Leão (Recife - PE). Durante o tratamento, Ana

enfrentou o afastamento de amigos que não sabiam como lidar com a situação, dificuldades para

cuidar de sua filha, um divórcio e o diagnóstico da metástase.

A relação entre elas foi mediada pelo Michel Nassif (São Paulo - SP), seu Arcanjo, que teve muito amor

e dedicação ao acompanhamento a elas. No dia 16 de dezembro de 2017, Michel realizou o sonho de

encontrar a Ana Helena pessoalmente!

Frase de depoimento do michel

Ana e Lúcia ainda não conseguiram se encontrar, mas Lúcia nos contou como tem sido essa

experiência para ela:

O quadro da Ana estabilizou. Hoje ela convive com o câncer como uma doença crônica,

mantendo-o estável. Com muita felicidade, ela queria ser Anjinha também e estava preparada! A

amizade com a Lúcia continuou e elas se falam quase todos os dias até hoje. Agora, ambas são

Anjas do Portal e ajudam outras pessoas.

A Ana é nossa primeira Anja de câncer metastático. Ela ajuda outras pessoas que receberam o

mesmo diagnóstico a superarem o câncer.

Afinal, a superação do câncer vai muito além de curar-se ou não dele!

Hoje a Ana é uma super Anja e ajuda muitas pessoas em sua cidade! No Portal, ela ajuda a

Marilda Xavier, que já nos deu seu depoimento também:

Foto + depoimento Marilda

“No Portal você consegue conversar com

quem sabe o que você está passando.

Ajudando ela relembro tudo o que já superei e

isso me ajuda muito.

A gente se fala todos os dias! Ela é linda, uma

pessoa super pra cima! Falamos de tudo.

Quando estou me sentindo um pouco sozinha,

sei que basta entrar no computador que

alguém vai me responder. Sempre tem alguém

do Portal disposto a fazer companhia, sem

perguntar nada. Isso que acho bonito no

Portal.”



São três os pilares que guiaram as ações do Portal em 2017:

O Portal SuperAção já levou amor e solidariedade para pacientes com
câncer e familiares em 18 estados do Brasil, EUA, Portugal, Itália,
Suécia e Austrália.

Infraestrutura
O projeto é todo online. A equipe atua por home office e, assim como os 
participantes da rede, está por todo Brasil!

Atualmente o trabalho é todo realizado voluntariamente e com eventuais 
contribuições simbólicas a nossos colaboradores.

Atendimento
Nossa rede de apoio emocional oferece atendimento para até 100
participantes por vez, no total, variando conforme a disponibilidade dos
nossos voluntários.

É emocionante auxiliar pacientes de todos os cantos do Brasil e ver a
troca de amor e apoio entre pessoas de diferentes localidades, religiões,
credos e classes, ajudando a criar uma grande cultura de paz, empatia e
colaboração em nosso país!

Os pacientes (SuperaDores) são acompanhados até a finalização do
tratamento, ou mesmo após, até que se sintam seguros para seguir
sozinhos.

COMO FUNCIONA O PORTAL?

Apoio emocional Saúde Complementar Prevenção

Onde estamos

Recursos Financeiros
100% dos recursos financeiros obtidos pelo Portal no ano de 2017 vieram 
de pessoas que acreditam em nosso trabalho, dentre amigos e familiares 
que nos apoiam desde o início do projeto e Superadores e Anjos 
beneficiados que reconheceram nosso trabalho e também desejaram 
ajudar.

Nossos pilares



Depoimento Lia
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A Lia foi nossa Superadora ano passado. O relacionamento com sua
Anja, Verônica Linder, foi muito importante e profundo para ela. Ao
terminar o tratamento, a Lia quis ser uma Anjinha também! Hoje ela
ajuda a Mônica, que está no tratamento e leva pra ela todo amor que
um dia recebeu!

“Eu não imaginava que existisse um projeto assim… por ter passado
pela doença, ela me dava respostas diferentes. Só quem passou por
isso consegue realmente dividir essa dor.

Ser Anjo é a prova que você passou por aquilo e está podendo ajudar
alguém que está passando pelo mesmo que você.
No Portal você vê que não está sozinho, tem mais gente que passou
por isso. Antes eu achava que uma pessoa que tinha câncer era um
super-herói. Quando descobri achei que fosse fraca e não fosse
conseguir. A gente é muito mais forte que a gente imagina!
Quando eu tava no tratamento e eu estava careca, na pior fase e via
uma pessoa que passou... aquilo dá uma força, você fala eu vou
conseguir passar também.

Quando você começa a receber apoio das pessoas, isso dá um ânimo,
um gás, uma vontade de vencer.
Dá um conforto, uma segurança você saber que a qualquer hora você
pode contar suas dores mais profundas para uma pessoa que não vai
te julgar, vai saber o que você está passando naquele momento.”

Foto da lia



ANJOS DO SUPERAÇÃO

NOSSA METODOLOGIA

Através da metodologia Anjos do SuperAção, um 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 voluntário (Arcanjo).

COMO PARTICIPAR?

No site do Portal SuperAção (www.portalsuperacao.org.br) todos podem se
inscrever para ajudar ou serem ajudados.
Após a inscrição, 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 todos e,
com a supervisão do Arcanjo designado, o apoio é iniciado. Ele 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.

POR QUE O ACOMPANHAMENTO É IMPORTANTE?

A relação entre Anjo e Superador é mais estreita e profunda do que usualmente ocorre
nos demais grupos na internet. Assim, é importante que a relação e cada participante
seja acompanhado para uma boa experiência e segurança de todos.

IMPACTANDO VIDAS!

Ao todo, no ano de 2017, foram 31 novos atendimentos a pacientes/familiares no
tratamento (SuperaDores) somados aos 23 já sendo atendidos previamente na
instituição, totalizando 54 pacientes/familiares atendidos. Contando com Anjos e
Arcanjos, a metodologia impactou diretamente 114 vidas nesse ano!
Contando com os anos anteriores, no ano de 2017 a metodologia Anjos do SuperAção
completou a marca de 164 Superadores atendidos e 414 vidas diretamente impactadas,
contando com os Anjos e Arcanjos, em uma média de 138 vidas impactadas por ano de
projeto!

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. Para eles e para os Arcanjos, é enorme o sentimento de
propósito e gratidão em participar do projeto.

Agradecimentos: Elaine Santiago, Tamara Fracalanza, Lycia Brasil, Elaine Santiago,
Priscila Castro, Giovana Soares, Mariana Pitoli, Marina Lessa, Telma Gomes, Andrea
Sabo, Flavia Santos, Simone Fonteles

Paciente em tratamento 
do câncer ou seu familiar.

Paciente que superou o 
câncer ou seu familiar

Profissional voluntário 
(psicólogo ou coach)

supervisio
na

cuid
a

recebe 
amor!

APOIO 
EMOCIONAL

http://www.portalsuperacao.org.br


Depoimento Leila
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“Um Anjo ajuda a levantar quem está
querendo cair. Eu quero ver ela levantar pra
depois ela ajudar outra pessoa!
O Portal pra mim é importante por isso.
Alguém me ajudou e eu faço isso com a Ana..

Sem conhecer a Ana, eu gosto dela.
Vocês viram uma família pra gente, a nossa de
casa e vocês.

Ser Anja é…
Ser a pessoa mais solidária do mundo, a
pessoa mais feliz do mundo e a pessoa que
pode ajudar as outras pessoas!“

Leila Callegari - Anja
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SAÚDE COMPLEMENTAR PARA PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

Em janeiro de 2017 lançamos nosso novo site, que já conta com 51 exercícios e dicas gratuitos em medicina complementar para
pacientes com câncer. Agora, pacientes de todo Brasil podem ter acesso a coaching de autoestima, hipnose, mindfulness, yoga,
dicas nutricionais, 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!

Emoções Beleza Efeitos 
colaterais

Corpo

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.

Em 2017 tivemos um total de 85.542 visitas em nosso site, uma média de 7.128 acessos por mês! Um número de 144.161
page views no total e 12.013 pageviews mensais.



Emoções
Do diagnóstico ao tratamento do câncer, uma verdadeira montanha-russa de emoções é vivida pelo 
paciente e por seus familiares. Mas, existem muitas técnicas para controlar o medo e a ansiedade, 
manter a auto-estima elevada, promover a cura interior e a resiliência que podem ajudar muito! 

Meditação

Durante o processo de meditação, nos damos conta
de nossos padrões de pensamento e de ação e,
assim, podemos transformá-los, ajudando na
realização das mudanças que desejamos em nós e em
nossa vida, bem como no processo de cura.

Alguns estudos como o feito na 
Universidade de Calgary, no 

Canadá, mostram que a 
meditação auxilia os pacientes 

no controle do estresse e 
promove suporte emocional aos 

que já passaram por 
procedimentos como 

radioterapia, quimioterapia e 
cirurgias, impactando 

positivamente não apenas para 
a saúde mental, mas também 

para a saúde física. 

Técnicas de respiração

É comum no tratamento do câncer sentirmos
medo, ansiedade e desconfortos físicos em
geral. A respiração abdominal é capaz de
relaxar e minimizar esses sintomas! Ajuda a
alcançar o alívio de tensões, ansiedade e stress,
contribuindo para o maior controle emocional
em situações difíceis ou de desconforto físico,
contribuindo na redução de estados
depressivos.
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Coaching Emocional

A autoestima é ponto de partida
para tudo! Para desenvolver
autoconfiança, conquistar
relacionamentos saudáveis e
desenvolver habilidade de amar e
ser amado. Quando você cuida da
sua autoestima o bem-estar vem
como consequência.

Mindfulness

Mindfulness é um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas
experiências, atividades ou sensações do presente que auxilia no enfrentamento de
situações difíceis que os pacientes oncológicos enfrentam durante o tratamento contra o
câncer, como a aceitação da doença, das mudanças físicas e emocionais e a dor.



Beleza

Encontre dicas de beleza de paciente para paciente e aprenda truques para se cuidar 
durante a quimioterapia e todo o tratamento do câncer!

Como fazer unhas sem 

alicate na quimioterapia?
Dicas da Paty Figueiredo

Como esconder manchas na pele 
durante a quimioterapia?
Como desenhar a sobrancelha na 
quimioterapia?
Veja essas e outras dicas da Paty, 
coach, maquiadora profissional e 
paciente de câncer de mama!

Como cuidar da careca? Cuidados com a depilação
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Veja com a Pri, paciente de câncer 
de mama como manter seu couro 
cabeludo saudável durante o 
tratamento.

Durante as químios brancas, os
cabelos e pelos voltam a crescer!
Mas o uso da gilete e da depilação
é contraindicado. Então... O que
fazer?
Confira mais essa dica da Pri!

É contraindicado usar alicates
e instrumentos cortantes
durante a químio. Veja como
fazer as unhas sem precisar
deles!



5 posturas do yoga para
ajudar seu corpo a se
recuperar e mantê-lo
saudável no tratamento do
câncer.

Hábitos alimentares! Efeitos colaterais
como sensação de enjoo, ânsia de
vômito e boca seca, podem ser
amenizados com a prática de uma
alimentação saudável! O Portal
SuperAção trás várias dicas e receitas
para melhorar a qualidade do
tratamento dos pacientes com câncer.

10 dicas da Nath pra quem
vai passar pela quimioterapia
e pra quem vai fazer
radioterapia!

Corpo e Efeitos colaterais
É muito importante cuidar do corpo para ter maior bem-estar no tratamento do câncer, pois 

são muitos os efeitos indesejados, principalmente durante a quimioterapia, mas algumas 
dicas podem amenizar ou até mesmo evitar os efeitos-colaterais nesse momento!

Aprenda pontos de Acupressão,
técnica da Medicina Tradicional
Chinesa que utiliza os pontos da
Acupuntura, mas sem as agulhas,
para melhorar dores e ansiedade!

Dicas para quimioterapia 

e radioterapia

Yoga Nutrição Oncológica

Acupressão



Grupo de Whatsapp

Com o lançamento de nosso novo site, passamos a receber inscrições
diariamente de pessoas querendo ser acolhidas por nossa rede de Anjos.
Quando vimos, tínhamos mais de 100 inscrições que não conseguiríamos
acolher. A fila de espera chegou a mais de 200 pessoas.

Ao mesmo tempo que é uma felicidade constatarmos que nosso projeto é um
grande sucesso, é uma dor indescritível precisar comunicar a alguém que não
poderemos ajudar por falta de braços, uma vez que é fundamental o
acompanhamento dos Anjos e Superadores de pertinho e ainda dependemos da
disponibilidade do trabalho voluntário.

Assim, enquanto nosso aplicativo que permitirá a ampliação da rede não sai do
papel, lançamos em agosto de 2017 um grupo de whatsapp com a finalidade de
acolher todos aqueles que não podíamos dar um Anjo.
O grupo foi lindo, passou por diversas fases, duplas de Anjos e Superadores se
formaram organicamente dentro dele.

Infelizmente, contactar a todos e moderar um grupo crescente mostrou-se muito
mais trabalhoso que imaginávamos, além do retorno dos participantes ser que a
metodologia dos Anjos é realimente melhor.

Assim, decidimos que seria mais produtivo concentrarmos esforços no trabalho
que já desenvolvemos na rede de Anjos. Hoje, os inscritos no site entram para
uma fila de espera e, quando abrimos novas vagas compatíveis, entramos em
contato.

O grupo do whats chegou a contar com 63 pessoas concomitantes e hoje
permanece com trocas diárias entre quem foi adicionado e nele permaneceu.



PROMOVENDO A SAÚDE

DESAFIO MOMENTO MEU

O Desafio Momento Meu foi lançado em junho de 2016 pelo Portal SuperAção com o objetivo de prevenir o

câncer e outras doenças, disseminando o conceito de saúde integral entre as pessoas e tornando-as agentes

do próprio bem-estar. Vídeos, e-mails motivacionais e exercícios foram disponibilizados semanalmente aos

participantes, criando uma rede envolvente de mais de 940 pessoas.

Ao longo do ano de 2017, o site com todas as palestras e e-mails permaneceu no ar. Os e-mails foram

automatizados, de forma que qualquer pessoa pudesse participar do desafio, a qualquer momento!

PREVENÇÃO

PARCEIROS

Em parceria com a Abrale e o Espaço Vida Psico-Oncologia, desenvolvemos materiais exclusivos

para pacientes oncológicos dentro do desafio, que foram enviados em uma mailist extra.

Além de tudo isso, ainda tivemos o apoio de 5 madrinhas, influenciadoras que nos ajudaram a

disseminar o desafio pela rede e 5 voluntários.

METODOLOGIA

Em 7 semanas, são trabalhadas 7 áreas

essenciais da vida para que o participante ao final

tenha aprendido a cuidar integralmente de sua

saúde:

- 1ª semana: Hábitos

- 2ª semana: Relacionamento Comigo

- 3ª semana: Relacionamento com o Outro

- 4ª semana: Relacionamento com o

Mundo

- 5ª semana: Respiração

- 6ª semana: Alimentação

- 7ª semana: Saúde do Corpo

RESULTADOS

Em 2016, foram mais de 900 inscritos e 740 participantes ativos na campanha, atuando na
prevenção do câncer, popularização do conceito de saúde integral e gerando novos seguidores
para o portal através da #desafiomomentomeu!

Ao longo de 2017, organicamente, foram 106 inscritos nos e-mails automáticos, sem nenhum
esforço de divulgação ou ativação do projeto.

Ficamos imensamente felizes e orgulhosos com o resultado do trabalho, o altíssimo engajamento
e os lindos depoimentos recebidos ao final :)

DEPOIMENTOS

COMO PARTICIPAR?

Acesse o site: www.momentomeu.net.

No lançamento, muitas atividades foram realizadas junto aos participantes nas redes sociais. Hoje, as atividades estão

disponibilizadas de uma forma automatizada por e-mail, para quem quiser entrar no desafio!

Adriana Araújo

Coach, Treinadora 

Comportamental e 

Escritora

Paula Quaiser

Coach, palestrante 

e instrutora de 

coaching.

Paulo Ferreira

Escritor, Coach e 

Terapeuta 

Transpessoal

Rodrigo 

Hernandes

Coach, Palestrante 

e Empresário

Tiago Palha

Instrutor Arte de 

Viver

Daniela Miguel

Culinarista e Coach 

de Saúde

Enrico Massoni

Educador físico

Luiz Roberto 

LondresMédico 
e diretor da 
Clínica São 
Vicente

COLABORADORES

http://www.momentomeu.net


Outubro Rosa 2017
Campanha “Apoie sua Parceira no tratamento do câncer de mama.”
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As fotos e as histórias dos casais podem ser vistas em nosso
site, no link: https://www.portalsuperacao.org.br/apoie-
sua-companheira-no-tratamento-do-cancer-de-mama/

A campanha, que teve 829 compartilhamentos somente
no site e mais de XXX visualizações, foi um grande sucesso
e motivo de muita felicidade!

Infelizmente ainda é maior que imaginamos o número de
mulheres abandonadas por seus parceiros no tratamento
do câncer, principalmente o de mama.

Por isso em 2017 fizemos uma campanha repleta de
emoção e carinho, com o objetivo de inspirar realidades
diferentes!

Foram fotografados 4 casais cujos parceiros apoiaram
incondicionalmente suas companheiras durante o
tratamento e realizada uma linda campanha na internet!



Outubro Rosa 2017
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A campanha também foi realizada para apoiar a marca de lingerie Vivacci, que iria reverter parte das vendas de outubro para o Portal, mas a
marca não obteve vendas nesse mês e a doação não ocorreu. Mesmo assim, foi uma felicidade indescritível para toda nossa equipe cumprir uma
missão com propósito tão profundo!
Agradecimentos: Estúdio XXX, Michele Lopes, Nathália Meireles, Rafaela Dias e Eduardo Tani

Campanha “Apoie sua Parceira no tratamento do câncer de mama.”



Outubro Rosa 2017

Realizamos junto à Gic International Hair a
doação de uma prótese capilar para a Gislaine
Lima Simas, que estava no início de suas
quimioterapias.
A Gislaine estava muito abalada com a perda dos
cabelos, que iria acontecer em breve.
A prótese foi fundamental para o tratamento da
Gislaine, que também ganhou um anjo do Portal
SuperAção!

Além disso, a GIC Hair doou uma porcentegem
do valor de suas vendas para o Portal SuperAção
no mês de outubro, totalizando uma doação de
R$ 2.800 que nos ajudou muito!

A parceria com a gic hair foi linda e devemos
renová-la ano que vem!
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Campanha de Doação de Prótese Capilar



HACKING HEALTH RJ

Fomos premiados em 2º lugar no Hacking Health - RJ, uma maratona de tecnologia e
inovação em saúde que nasceu no Canadá e está hoje presente em 20 países! Por lá andamos
mais um pouquinho com a programação de nosso aplicativo.

Eventos e Premiações

BIOSTARTUP SEBRAE

Fomos convidados a participar do curso Biostartup do Sebrae, no RJ!
Por lá refinamos as propostas de produto de nosso site e nosso aplicativo validando com o
público com técnicas de Startup Enxuta e Design Thinking e fizemos um importante
networking. Agradecimentos: Nathália Meireles
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Em outubro também
tivemos o 1º Encontro de
participantes do Portal
SuperAção no Parque
Lage - RJ. Foi um dia de
muita troca, emoção e
cura para todos os
presentes!

1° ENCONTRO DE 
PARTICIPANTES NO RJ

Agradecimentos: Renata Marques e Nathália
Meireles
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Conversas sobre durante e após o tratamento, a
ressignificação da vida e a SuperAção do câncer
foram pontos fortes de inspitação. Ao final, uma
linda mandala de flores foi montada!

Fomenta Nacional SEBRAE

Fomos convidados pelo Sebrae RJ para o Fomenta
Nacional, em Brasília. Por lá realizamos importante
networking!

Iniciamos um contato importante com o Hospital das
Clínicas de SP, que contém um dos maiores centros
oncológicos da América Latina! Vem aí uma
promissora parceria que promete maravilhosos
resultados para o ano de 2018!



E... para fechar o ano com chave de ouro...

GANHAMOS O INOVATIVA BRASIL NA CATEGORIA SAÚDE!

A maior competição de startups de inovação do Brasil!

Foram 926 inscritos, 123 escolhidos para a 2ª fase e 2 vencedores por categoria, em 7 categorias. O maior 

reconhecimento que já tivemos até aqui, que nos conferiu o apoio de mentores incríveis, aprendizados com 

outros empreendedores, muito networking e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de nossa proposta para 

hospitais. Muitas novas portas estão se abrindo e estamos nos preparando para grandes saltos!
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Ganhamos mídia 
espontânea!

Tivemos a oportunidade de falar sobre nosso
projeto em uma entrevista de 40 minutos na
rádio Globo, em um programa que possui
audiência de 200 mil pessoas!

RÁDIO GLOBO

Conquistamos um grande espaço na revista
Veja Rio para falar de nosso projeto! Uma
reportagem de uma página inteira, que nos
ajudou a consolidar ainda mais nossa marca.

VEJA - RIO
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Se liga nas novidades!

21

Novo APP

Em 2017 iniciamos o desenvolvimento do aplicativo para o Portal
SuperAção. Muito trabalho, amor e carinho estão sendo
mobilizados para que no próximo ano a ferramenta seja lançada,
auxiliando no tratamento contra o câncer. Somos imensamente
gratos à FIAP pelo apoio na realização desse trabalho.

Expandindo Horizontes

Na busca por oncologistas apoiadores do nosso projeto em
2017 expandimos os horizontes do Portal SuperAção e fomos
parar dentro dos hospitais! Nosso app em construção
despertou o interesse de diversos hospitais oncológicos e
como resultado ao longo de 2017 estabelecemos contato
com várias instituições. A implementação do aplicativo é um
passo fundamental para a humanização do tratamento
realizado nos hospitais oncológicos, além de possibilitar a
otimização de alguns serviços internos.
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Anjos do SuperAção
Mariele Queiroz 

Tamara Fracalanza
Marina Lessa

Elaine Santiago
Mariana Pitoli
Priscila Castro

Giovana Soares
Lycia Brasil 

Aplicativo do Portal 
Diego Oliveira
Michel Bottan
Allison Verdan

Rafaela Dias

Colaboradores
Desafio Momento Meu

Adriana Araújo
Paulo Ferreira
Paula Quaiser
Diogo Hudson
Flavia Melissa

Rodrigo Hernandes
Tiago Palha

Daniela Miguel
Henrico Massoni

Luiz Roberto Londres
Michel Bottan

Site do Portal
Michel Bottan

Agência 7 Pontos
Eduardo Tani

Banco de atividades
Ana Claudia Araújo

Mariana Pitoli
Natalie Lassalvia

Carla Uyara
Claudia Faria

Nathalia Meireles
Priscila Bermudes

Silvana Zugaib
Verônica Pessoa

NOSSA EQUIPE EM 2017

Nova Logo!
Rafaela Dias 

Mídias Sociais
Paula Dultra

Nathalia Meireles
Michele Lopes

Em 2017 o Portal SuperAção contou com o apoio de 27 voluntários para a realização de suas atividades diretas 
de manutenção e atendimento aos Superadores, Anjos e Arcanjos e 10 voluntários pontuais. 
Nosso agradecimento de todo coração para vocês, que construíram o Portal junto conosco e foram 
fundamentais para termos chegado tão longe!

Apoio em Gestão
Flavia Santos

Simone Fontelles Contabilidade
Lucilane Cardozo



Nossos parceiros em 2017
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OBRIGADO!
Seu apoio foi fundamental em 2017
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O que planejamos para 
2017?

Resultados alcançados

Lançamento do banco de atividades do Portal SuperAção,
trazendo inúmeras dicas e práticas capazes de melhorar e
muito a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Tudo em
um só clique!

Expansão da nossa rede de atuação, através da incorporação
de novos Arcanjos voluntários para o atendimento de mais
duplas de Anjos e Superadores. Queremos levar mais amor e
carinho a pacientes em tratamento contra o câncer.

Elaboração do aplicativo do Portal SuperAção, trazendo
inovação e otimização ao tratamento realizado pelos
pacientes oncológicos e o atendimento de milhares de
pessoas.

Expansão da nossa rede de contatos e apoiadores, a fim de
garantir a sustentabilidade financeira do projeto e possibilitar
a expansão de nossas ações.

Lançamos o banco de atividades do Portal! São dezenas de
dicas sobre corpo, beleza, alimentação e exercícios! Tudo em
um click

Expandimos nossa rede de atuação, incorporando novos
voluntários e aumentando nossa capacidade de atendimento
a pacientes com câncer no Brasil e no exterior.

Realizamos todo o planejamento do aplicativo!
Funcionamento, telas, design, cada interação e elaboração dos
termos de uso com apoio probono do escritório Opice Blum.
Iniciamos o desenvolvimento colaborativamente, mas não
conseguimos finalizar, um passo bem maior que
imaginávamos e que ocorrerá ano que vem!

Marcamos presença! O Portal SuperAção participou
ativamente de encontros e iniciativas que foram fundamentais
para a expansão da nossa rede e aprimoramento do nosso
trabalho.
Ainda não conseguimos os recursos financeiros desejados à
nossa ampliação. Esse é um dos nossos principais desafios,
para o qual trabalharemos muito ano que vem.

RESULTADOS!



● Lançamento do nosso aplicativo! Estamos trabalhando muito para conseguir realizar todo o
desenvolvimento desse sonho ano que vem!

● Parceria com os hospitais: estamos desenvolvendo uma série de contatos para que nosso
aplicativo também possa auxiliar os hospitais e para que esse serviço venha a ser um modelo de
geração de sustentabilidade para o Portal, além das doações.

● Aumentar a abrangência do nosso banco de atividades! Buscaremos reunir uma equipe
multiprofissional para trazer novas dicas e práticas que auxiliem na qualidade de vida dos
pacientes oncológicos. Já estamos desenhando em conjunto com pacientes e oncologistas um
esqueleto de conteúdos fundamentais para a jornada completa do paciente, abrangendo todas as
dúvidas que eles possuem desde o diagnóstico em todas as fases do tratamento: antes, durante e
depois.

● Trabalhar a sustentabilidade financeira do projeto, a fim de que novos projetos sejam lançados em
2018

Nossos objetivos para 2018

25



Em 2018 vamos trabalhar muito
para finalizar o aplicativo e para
gerar mais sustentabilidade
financeira à instituição. Nosso
objetivo é atender a todos que
queiram participar, mas para isso
sua contribuição e participação são
fundamentais!

É muito gratificante saber
que recebemos inscrições
diariamente no nosso portal
de pessoas pedindo para
participar do Anjos do
SuperAção!

Novas contribuições 
para o Portal

Faça  parte!
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RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros captados pelo Portal SuperAção
destinam-se à manutenção de nosso site, ferramentas
necessárias de web e e-mails, domínios, hospedagens,
dentre outros quesitos para o funcionamento online.
Agora, os recursos também serão aplicados no
desenvolvimento do aplicativo. Além disso, precisamos
cada vez mais profissionalizar nossos serviços, com o
crescimento do Portal. É importante o entendimento
que, quanto maior fica o instituto e seu trabalho,
quando maior o número de vidas impactadas, maior a
equipe necessária para seu funcionamento e maior a
nossa responsabilidade. Assim, é fundamental que cada
vez mais possamos pagar pelos serviços prestados ao
Portal e tenhamos folaboradores dedicados fulltime,
com o salário justo que merecem.
Por isso, trabalharemos cada vez mais para que
tenhamos a captação de recursos financeiros
necessária à expansão de nossos serviços e qualidade
dos mesmos.

Para quê precisamos de 
recursos financeiros?

Recursos obtidos em 2017

Em 2017 o Portal movimentou XXX mil reais em voluntariado equivalente, ou seja, seria
esse o valor que pagaríamos pelos serviços voluntários que obtivemos. Financeiramente,
o Portal movimentou XXX mil reais, que serviram para cobrir as despesas necessárias.
Desses, XXX mil reais permaneceram em caixa, já com seus valores designados para o ano
seguinte, uma vez que a captação mensal do Portal é menor que seus gastos e o
montante arrecadado em campanhas pontuais permite a ampliação por mais alguns
meses de serviços importantes que são pagos.



Muito
Obrigado!


