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Olá pessOal eu 
sOu O Mateus.

e eu sOu a 
Zelinha.

estaMOs aqui para 
apresentar para 

vOcês O Gacc-rn...

e falar sObre 
a dOaçãO de 

Medula Óssea.

entãO, prOntOs 
para eMbarcar 

nessa aventura?
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.

Rua Floriano Peixoto 383 Tirol
CEP 59072520

Fone (84) 40066800
E-mail: gacc@gaccrn.org.br

Site: www.gaccrn.org.br

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.
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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.

eM 2010 O 
Gacc-rn 

cOMpletOu 
20 anOs de 

existência.

sua diretOria 
é fOrMada

 pOr vOluntáriOs 
que  taMbéM 

desenvOlveM 
Outras funções 
na  instituiçãO.

Olá Meus herÓis, 
trOuxeraM 

visitantes? 
sejaM beM vindOs! 

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...

aqui na sede teMOs 
dentista, nutriciOnista, 

psicÓlOGO, assistente
 sOcial e teMOs duas 

unidades especiais para 
Os transplantadOs..

beM 
cOM  22 

quartOs  
cOMO 
esse...

dá 
licença!

pOde 
entrar!

Olá! estaMOs apresentandO a 
nOssa sede para Os leitOres e...

que leGal! Oi, 
eu sOu O Mateus, 

estOu  eM  trataMentO!

Meu xará! eu 
taMbéM 

Me chaMO 
Mateus.

cOMO ele 
está hOje? está beM, hOje fOi até para 

a Oficina de desenhO.

eu taMbéM tenhO 
pOucO cabelO assiM 

cOMO vOcê...

é, Mas depOis 
dO trataMentO

 Meu cabelO 
vOlta!

vaMOs,Mateus! 
ainda teMOs 
MuitO O que 

MOstrar!

e eu querO 
MOstrar O 
refeitÓriO!

nhaM! 
acabei de 
vir de lá!

tava uMa 
delícia!!!

xau! vOcê é 
Meu herÓi, 

Mateus!
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aqui na brinquedOteca 
as crianças têM estudOs 

cOMpleMentares e atividades 
lúdicas e na sala de apOiO 

pedaGÓGicO, teMOs 
aulas de inGlês.

aqui é a cOZinha e refeitÓriO. 
essas sãO as cOZinheiras...

Olá!

Oi!
cheGaMOs 

atrasadOs!  

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, 

sOrrindO 
para a vida, 

O Meu aMiGO 
peixe...

crianças, aGOra que já MOstraMOs 
as  instalações e as atividades 

desenvOlvidas nO Gacc-rn....

... 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:

Os 
quíMiOs!



pOis é, Mas Muita 
Gente nãO sabe O 

que é Medula Óssea, 
pOr issO precisaMOs 

falar sObre ela.

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”...

... a Medula Óssea            funciOna
 cOMO fábrica de sanGue e 

prOdutOra de células trOncO.

queM precisa 
da dOaçãO 
de Medula?

pacientes cOM prOduçãO 
anOrMal de células 

sanGuíneas Ou alGuM tipO 
de câncer nO sanGue: 

aplasia Medular e leuceMias.

e pra ser 
dOadOr de 

Medula, O que 
precisa?

é siMples, 
basta ter 

entre 18 e 55 
anOs, 

ser saudável 
e se cadastrar 

nO redOMe – 
cadastrO 
naciOnal 
de Medula 

Óssea.

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 

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).
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vOcê sabia que uM 
pOrtadOr de leuceMia 

pOde curar-se cOM 
uM transplante de 

Medula Óssea?

e cOMO 
O paciente vai

saber que existe 
uM dOadOr

 cOMpatível?
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.
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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.

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.

vaMOs explicar 
cOMO é feitO O 
prOcediMentO 

de dOaçãO? ah! queM decide 
O prOcediMentO 
ideal é O MédicO 

dO paciente, existeM 
três Maneiras...

... pOde ser pelO cOrdãO 
uMbilical de uM dOadOr 

recéM-nascidO...

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...

... e taMbéM existe pOr aférese, 
parecidO cOM uMa dOaçãO 
de sanGue. nãO precisa de

 internaçãO, neM de anestesia. 
na verdade, qualquer 
fOrMa de dOaçãO de 

Medula é uM GestO siMples 
que salva vidas!

entãO é fácil!
 tOdas as  pessOas 

cOM leuceMia serãO 
curadas, Oba! 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...



•   Seu tipo de HLA Será coLocAdo 
nO redOMe – reGistrO brasileirO 

de dOadOres vOluntáriOs 
de Medula Óssea; 

•   QuAndo ApArecer um pAciente, 
sua cOMpatibilidade 

será verificada; 

•   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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pOr issO é iMpOrtante O apOiO de 
eMpresas cOMO a petrObras para 

caMpanhas infOrMativas e de 
cadastrO de dOadOres...

... 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...

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; 



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

Ajude o Matheus a chegar 
na sede do GACC
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