Histórias em quadrinhos há algum tempo
entravam na escola escondidas e para alguns
“especialistas” causavam “lerdeza mental”.
Atualmente os quadrinhos podem ser utilizados
em salas de aula como ferramenta pedagógica nas
mais diversas disciplinas e como veiculo
de comunicação direta que leva informações
sobre os mais variados assuntos.
Cuidar do meio ambiente, combater às drogas,
evitar a gravidez na adolescência, entre tantos
outros temas que são tratados em quadrinhos,
permite a aquisição de conhecimento
em relação ao assunto tratado.
O projeto “QUADRINHOS DO GACC-RN
EM PROL DO CADASTRO DE DOADORES
DE MEDULA OSSEA” é um
veiculo de aprendizagem
para jovens e adultos, para
pessoas de todas as classes
sociais, com a finalidade de
as pessoas lerem a respeito,
discutirem, formularem idéias
a respeito do tema e, mais
que isso, fazerem parte
dessa corrente em
prol da vida.
A Direção
A capa desta primeira edição
em quadrinhos teve a
participação de César Augusto
de 9 anos que participa
das oficinas de desenho do
Atêlier Ricardo Tinôco.

Roteiro
Natividade Passos
e Miguel Rude
Desenhos
Wendell Cavalcanti

Olá pessoal eu
sou o Mateus.

Arte-final
Edigleison Ferreira
Cores
Miguel Rude e Daniel Júnior

E eu sou a
Zelinha.

Letras e diagramação
Brum
Revisão Final
Francineide Damasceno
Logomarca criada
pela Ratis e Ratts
Personagens Zelinha
e Mateus criados pela
Briefing Publicidade.

Estamos Aqui para
apresentar para
vocês o GACC-RN...
E falar sobre
a doação de
Medula Óssea.

Personagens Químios
idealizados pelo arquiteto
Rafael Núbile de Moraes.
Produzido por

http://estudiosolucoescriativas.
blogspot.com/
solucoescriativas.rn@gmail.com
a/c de Miguel Rude
Rua Santo Alto, 2075
Conjunto Panatis II – Bairro Potengi
Natal – RN – CEP: 59108220

Então, prontos
para embarcar
nessa aventura?

Rua Floriano Peixoto 383 Tirol
CEP 59072520
Fone (84) 40066800
E-mail: gacc@gaccrn.org.br
Site: www.gaccrn.org.br

Desenhos Wendell Cavalcanti
Arte-final Edigleison Ferreira
Cores Miguel Rude e Daniel Júnior
Roteiro Natividade Passos e Miguel Rude
Letras Brum
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O GACC-RN é uma Instituição
de utilidade pública que
abriga crianças e
adolescentes de todo
o Estado do Rio Grande
do Norte quando estão
em tratamento oncológico
e hematológico em Natal.

Olá meus heróis,
trouxeram
visitantes?
Sejam bem vindos!

Olá! Estamos apresentando a
nossa sede para os leitores e...
Que legal! Oi,
eu sou o Mateus,
estou em tratamento!

Eu também tenho
pouco cabelo assim
como você...
É, mas depois
do tratamento
meu cabelo
volta!

Meu xará! Eu
também
me chamo
Mateus.

Em 2010 o
GACC-RN
completou
20 anos de
existência.
Como ele
está hoje?
Sua diretoria
é formada
por voluntários
que também
desenvolvem
outras funções
na Instituição.
Sim, estamos
mostrando o
GACC-RN ao
pessoal...

Muito bem,
fiquem à
vontade!

E como está
vamos falando,
o GACC-RN oferece
aos assistidos,
qualidade de
vida e maiores
chances para
alcançar a cura...
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Aqui na sede temos
dentista, nutricionista,
psicólogo, assistente
social e temos duas
unidades especiais para
os transplantados..

Bem
com 22
quartos
como
esse...

Está bem, hoje foi até para
a oficina de desenho.

Vamos,Mateus!
Ainda temos
muito o que
mostrar!

E eu quero
mostrar o
refeitório!
Nham!
Acabei de
vir de lá!

Xau! Você é
meu herói,
Mateus!

Dá
licença!

Pode
entrar!

Tava uma
delícia!!!
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Crianças, agora que já mostramos
as instalações e as atividades
desenvolvidas no GACC-RN....

Aqui na Brinquedoteca
as crianças têm estudos
complementares e atividades
lúdicas e na sala de apoio
pedagógico, temos
aulas de inglês.

... Está na hora de falar de um assunto
muito importante para nossos leitores
a doação de medula óssea.
Nossa é verdade!
Prometemos na
primeira página
da história...

Mas, Zelinha... esse assunto
merece ser bem esclarecido,
a falta de informação é o
nosso maior inimigo...

Não se preocupe Mateus, vamos
chamar quem mais entende do
assunto! Nossos parceiros na
luta contra o câncer:

Aqui é a cozinha e refeitório.
Essas são as cozinheiras...

Olá!

Chegamos
atrasados!

Oi!

É verdade!
Já foi servida
a refeição!
O GACC-RN, em seu estatuto,
tem por finalidade
promover e desenvolver
atividades educativas e
sócio-culturais bem como
coordenar projetos.
Além de oficinas de
informática, artes
manuais destinadas
as crianças e seus
acompanhantes.

Como o de
Diagnóstico
Precoce,
Paçoca Cultural,
Mãe Luz,
Cozinhando
com amor,
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Sorrindo
para a Vida,

O meu amigo
Peixe...

Os
Químios!
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Você sabia que um
portador de leucemia
pode curar-se com
um transplante de
medula óssea?

Ora, isso é fácil. A medula
óssea é uma substancia
gelatinosa que existe dentro
dos ossos chatos (cabeça,
externo, costelas e bacia) e
é vulgarmente conhecida
como “tutano”...

Cadastro Nacional
de Medula Óssea,
o que é isso?

O Cadastro Nacional
de Medula Óssea é um banco
de dados do Instituto
Nacional do Câncer – INCA

Pois é, mas muita
gente não sabe o
que é medula óssea,
por isso precisamos
falar sobre ela.

Onde ficam armazenados
os dados daqueles que
poderão ser um doador.

Quem quiser ser doador de medula
preenche um formulário no local
da Campanha do GACC-RN ou nos
Centros hematológicos e faz
a coleta de sangue para o exame
de compatibilidade (HLDA).
... a medula óssea
funciona
como fábrica de sangue e
produtora de células tronco.
Quem precisa
da doação
de medula?

E pra ser
doador de
medula, o que
precisa?

E como
o paciente vai
saber que existe
um doador
compatível?

É simples,
basta ter
entre 18 e 55
anos,

Pacientes com produção
anormal de células
sanguíneas ou algum tipo
de câncer no sangue:
aplasia medular e leucemias.
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Ser saudável
e se cadastrar
no REDOME –
Cadastro
Nacional
de Medula
Óssea.

O paciente
também está
no REREME,
o Registro
Brasileiro
de Receptores
de Medula Óssea
e é feita a
conexão entre
eles e os dados
dos possíveis
doadores
existentes
no REDOME...

... e assim que for
localizado o doador,
começa o processo
para o transplante.

9

Então quando o doador
é encontrado,
é feito o transplante?

O doador é informado
que tem alguém compatível
e a ele é explicado todo
o procedimento..

... o passo seguinte será
a realização de outros
exames para depois ser
realizado o transplante.

E isso
dói!?!

Para o doador,
Mateus, é um
incomodo
passageiro para
quem espera por
um transplante
será uma chance
de vida.

Vamos explicar
como é feito o
procedimento
de doação?

E como fica
o doador
sem medula?

Ah! Ah! Ah! Não
Mateus, o doador
não fica sem
medula. Dele é
retirada apenas
parte da medula
e ela se recompõe
totalmente em
até 15 dias,
dependendo
da pessoa.

... pode ser pelo cordão
umbilical de um doador
recém-nascido...

... e também existe por aférese,
parecido com uma doação
de sangue. Não precisa de
internação, nem de anestesia.

Então é fácil!
Todas as pessoas
com leucemia serão
curadas, oba!

Ah! quem decide
o procedimento
ideal é o médico
do paciente, existem
três maneiras...

Pode ser por punção no osso da
bacia sob anestesia peridural
ou geral. Nessa caso, para a
segurança do doador, ele é
internado por 24 horas...

Na verdade, qualquer
forma de doação de
medula é um gesto simples
que salva vidas!

Quiséramos
nós que fosse
assim Mateus,
mas...

... a falta de doadores
compatíveis é grande...
em cada 100 mil pessoas
cadastradas, se encontra
um doador compatível...
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Por isso é importante o apoio de
empresas como a Petrobras para
campanhas informativas e de
cadastro de doadores...

Eu aprendi, e você? Lembre de
todas essas informações:
• Dia 6 de outubro é o dia Mundial
do Doador de Medula Óssea.
• Existe apenas 1 doador a cada 100 mil.
• Pode ser doador pessoas entre 18 e 55 anos.
• Seu sangue será tipado para HLA,
que é um exame de laboratório para
identificar sua característica genética;
• Seu tipo de HLA será colocado
no REDOME – Registro Brasileiro
de Doadores Voluntários
de Medula Óssea;
• Quando aparecer um paciente,
sua compatibilidade
será verificada;

... e muito importante também,
os cadastrados manterem
atualizados seus endereços
e contatos.

... Ficamos por aqui, esperamos ter
ajudado com essas informações.
Não esqueça de participar das
campanhas promovidas pelo
GACC-RN no Rio Grande do Norte,
durante todo o ano.
... Nossos contatos estão
na próxima página.

Até a próxima e...
junte-se a nós,
venha ser um
voluntário do
GACC-RN...

• Se for compatível, outros exames
de sangue serão necessários;
• Se a compatibilidade com o paciente
for confirmada, você será consultado
para decidir quanto a doação;
• Seu atual estado de saúde
será avaliado.
• A doação de medula é um procedimento
seguro que não causa qualquer
problema a saúde do doador.
• Atualização de dados é feita no
REDOME pelo email: redome@inca.org.br

O GACC-RN com o patrocínio
da Petrobrás, a parceria dos
Bancos de Sangue e o apoio de
outros parceiros, convida todos
a participarem de nossas
Campanhas para aumentarmos
o número de possíveis doadores
de Medula Óssea.
Salve vidas seja um doador!!
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VAMOS
PINTAR

Ajude o Matheus a chegar
na sede do GACC

Os mascotes chamados e registrados como Zelinha
e Mateus são uma homenagem aos fundadores e
voluntários do GACC-RN, na pessoa da
médica-oncologista Maria Zélia Fernandes que além
de uma das fundadoras da Instituição, durante esses
20 anos continua como voluntária e atendendo às
crianças e adolescentes com profissionalismo
e muito carinho, e o Mateus que homenageia
todas as crianças assistidas pela Instituição

