Campanha de Conscientização e Incentivo
ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma
Vamos prevenir a cegueira infantil

www.tuccaretinoblastoma.com.br

Retinoblastoma
Trata-se do câncer ocular mais comum na infância. Esse tumor acomete principalmente
crianças com menos de quatro anos de idade. Bastante agressivo, pode provocar
cegueira e até levar o paciente à morte.
Mas, se identificado precocemente, apresenta índices de cura da ordem de 90%.
Infelizmente, hoje 50% dos casos da doença ainda são diagnosticados tardiamente
no Brasil, reduzindo as chances de cura

Detectá-la o quanto antes permite não só deter
o câncer, mas também preservar o olho da criança.

Campanha de Conscien.zação e
Incen.vo ao Diagnós.co Precoce
do Re.noblastoma
Por iniciativa da TUCCA, foi sancionada a Lei N°12.637, que estabelece o Dia Nacional
de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinobalstoma, a ser
celebrado, anualmente, no dia 18 de setembro.
A lei complementa outras ações pioneiras da Associação para ampliar o diagnóstico
precoce do tumor.

“A instituição dessa data reforça nosso enfoque no atendimento
integral aos pacientes com retinoblastoma, em todas as suas
necessidades, do diagnóstico à reabilitação, do apoio psicológico à
cura. Estamos certos de que essa iniciativa preservará a visão e a
vida de muitas crianças brasileiras”, diz o Dr. Sidnei Epelman,
presidente da TUCCA e idealizador da campanha.

A Campanha
A campanha tem como objetivo educar a população em geral e os profissionais de
saúde, ampliar o diagnóstico precoce do retinoblastoma e salvar a visão e a vida de
crianças com esse câncer

Vamos prevenir a cegueira infantil: nossas crianças merecem enxergar longe!

De fácil percepção – mancha branca na pupila – popular “brilho do olho de gato”
Diagnóstico em estágio inicial: simples, acessível e indolor – por meio do exame
de fundo de olho
400 novos casos/ano
50% dos casos diagnosticados tardiamente - perda da visão e real diminuição das
chances de cura

Ações
Alertar a população – Incentivar o diagnóstico precoce

Preservar a visão e aumentar as chances de cura
Resultados secundários:
Redução dos custos diretos:
- com o tratamento (utilização de laser
em vez de quimioterapia e radioterapia)
- com a reabilitação (próteses)
Diminuição dos custos indiretos:
- decorrentes da perda parcial da produtividade
Diagnóstico de outras doenças oftalmológicas

Propostas
Apagar por alguns segundos a iluminação
de monumentos e patrimônios históricos
no dia 18 de Setembro
Chamar a atenção da população para a
importância do diagnóstico precoce do
retinoblastoma

Objetivo: chamar a atenção da população
para a importância do diagnóstico precoce
do retinoblastoma.

Vamos prevenir a cegueira infantil:
Nossas crianças merecem enxergar longe!

Na Mídia
Exame

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/cristo-redentor-ficaas-escuras-para-alertar-sobre-cancer

EBC
http://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/09/cristoredentor-fica-as-escuras-para-alertar-sobre-cancer-infantil

SBT
http://www.sbt.com.br/tv/brasilia/noticias/default.asp?
id=6184&t=Luzes+serao+apagadas+para+ato+em+prol+da+saude

Globo
http://g1.globo.com/ma/maranhao/bom-dia-mirante/videos/v/
hoje-e-o-dia-nacional-de-conscientizacao-sobre-oretinoblastoma/3637224/

Band
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/
2014/09/18/15203357-tumor-diagnosticado-em-criancas-podecausar-cegueira.html

Contato

TUCCA
Eliana Cardinalli
Av. 9 de Julho, 4275 – Jardim Paulista
Tel: +(5511) 2344-1054
(de segunda a sexta, das 10h as 19h)
E-mail: tucca@tucca.org.br

MUITO OBRIGADO!

