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Setembro Dourado 
Por Vivianne Delgado, diretora de Relações Institucionais 

S etembro é o mês inteiro dedicado à conscientização 

sobre o combate do câncer infantojuvenil, o Setembro 

Dourado. O objetivo é orientar sobre a importância do diagnóstico 

precoce para o aumento das chances de cura da doença. Se 

identificado em estágio inicial e se tratado em centros médicos 

especializados em oncologia pediátrica o câncer infantil alcança 

altos índices de cura.  

O câncer infantojuvenil consiste em um conjunto de doenças que 

apresentam características próprias, em relação à 

“Eu nunca os deixarei e 

jamais os abandonarei.”  

Hebreus 13.5 

ESTIVERAM CONOSCO EM 

AGOSTO 

- Giovanna E Moura Teixeira Costa 

- Luis Otávio Freitas Andrade 

- Ana Lívia Nascimento Costa 

- Rebeca Mariano  de oliveira 

- Sofia Bella Souza 

- Luiz Miguel dos Anjos Silva 

- Antonia Alcelina Mourão dos 

Santos 



 

histologia e ao comportamento clínico. Na maioria das 

populações, esse tipo de câncer corresponde de 1% a 4% de todas 

as neoplasias malignas. A Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (IARC) estima que, no mundo, 215 mil novos casos novos são 

diagnosticados ao ano em crianças menores de 15 anos, e cerca de 

85 mil em adolescentes, entre 15 e 19 anos. No Brasil, os óbitos por 

câncer entre crianças, adolescentes e adultos jovens correspondem 

à segunda causa de morte, embora esse padrão se diferencie de 

acordo com a região. 

Sabe-se que as chances de cura são potencializadas quando 

fatores como o diagnóstico precoce e tratamento especializado são 

iniciados. Então, atenção aos sinais! Alguns sintomas de câncer 

infantojuvenil são parecidos e muitas vezes confundidos com 

doenças comuns da infância. 

Por isso, é importante ficar atento em casos de: manchas roxas e 

caroços pelo corpo; dores nos ossos, principalmente nas pernas, 

com ou sem inchaço; perda de peso; aumento ou inchaço na 

barriga; palidez inexplicada e fraqueza constante; aumento 

progressivo dos gânglios linfáticos; dores de cabeça, 

acompanhadas de vômitos; febre ou suores constantes e 

prolongados; distúrbios visuais e reflexos nos olhos. 

A Casa David Rowe, que atua em hotelaria social, através de um 

atendimento personalizado, oferece hospedagem, alimentação e 

transporte desses pacientes, seguindo um rigoroso padrão de 

higiene, com apoio logístico, espiritual e psicológico para o sucesso 

do tratamento. O trabalho é mantido exclusivamente por 

voluntários. Assim, apoia a causa do Setembro Dourado, para que o 

diagnóstico precoce aconteça e o tratamento seja iniciado o mais 

breve possível. 

Apoie! Participe da nossa causa! Ajude a ajudar! 

 

(Extraído e adaptado de https://graacc.org.br/novidades/setembro-dourado/ e de 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/setembro-dourado-sbp-destaca-a-

importancia-do-diagnostico-precoce-do-cancer-infantojuvenil/ ) 

  

Nossa imensa gratidão 

às doações e trabalho voluntário 

realizados em Agosto. 

 

 

 

Doação da voluntária Cláudia Panullo 

 

 

Doação do voluntário Eduardo Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 29 de novembro é Dia de Doar! Em 

breve, mais informações!! 

Associação 

Evangélica 

Beneficente 

David Rowe 

A Associação Evangélica Beneficente David Rowe é uma Casa de Apoio construída especifi-

camente para atender os transplantados de medula, pré e pós transplante, também capaci-

tada para atender portadores de leucemia mielóide aguda, crônica, leucemia linfoblástica 

aguda, anemia falciforme e transplantados de cóclea. Através de um atendimento personali-

zado, oferece hospedagem, alimentação e transporte desses pacientes, seguindo um rigoroso 

padrão de higiene, com apoio logístico, espiritual e psicológico para o sucesso do tratamento. 

O trabalho é mantido exclusivamente por voluntários, e demanda de uma colaboradora para 

as questões administrativas. 

Doações e 

Voluntários 

Siga-nos em nossas redes sociais!  @casadavidrowe  Associação Evangélica Beneficente David Rowe 


