


O GACC-BA

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) é uma Associação Civil Sem Fins

Lucrativos, filantrópica, fundada em janeiro de 1988, com a missão de prestar à criança e ao adolescente, toda

a assistência e apoio necessário à realização do tratamento da doença, cujas chances de cura situam-se

hoje em 70%.

O GACC-BA assiste crianças e adolescentes oriundos de famílias com desfavorável situação

econômica, educacional e cultural, sendo a maioria delas proveniente do interior do estado. São famílias

que, quase sempre, não possuem fonte de renda fixa, e os pais trabalham na maioria dos casos no setor

informal, para conseguir, com dificuldade, uma sustentação mínima da família.

Na Bahia, segundos dados do INCA, a cada ano são registrados em média 500 novos casos de crianças com

câncer na Bahia sendo, também em média, 50% dos casos encaminhadas para a Instituição. Atualmente é

prestada assistência a cerca de 600 crianças/adolescentes por ano, e a seus acompanhantes.

Já são 29 anos de existência do GACC-BA com muito trabalho, solidariedade, e resultados expressivos, e

a nossa meta é continuar desenvolvendo nossa missão com o melhor padrão de qualidade, atendendo a

todos aqueles que precisarem de assistência e suporte para a realização do tratamento e sua

posterior recuperação, não permitindo assim, qualquer paciente que chegue a nós não seja assistido.

QUEM SOMOS



O GACC-BA

20 serviços oferecidos gratuita e 

continuadamente, sem seleção 

nem demanda reprimida !



O GACC-BA

• Hospedagem para os não residentes na capital

• Alimentação (3 refeições e 3 lanches diários)

• Transporte urbano e interurbano

• Assistência 

• Terapêutica

• Odontológica

• Psicológica 

• Nutricional 

• Fisioterápica

• Marcações de consultas e exames

• Noções de higiene e cidadania

A CRIANÇA E AO ACOMPANHANTE • Ajuda financeira para:

• Medicamentos de suporte

• Próteses, óculos e aparelhos ortopédicos;

• Cesta básica durante os intervalos do tratamento

• Realização de atividades recreativas pedagógicas

• Doação de roupas, brinquedos, livros, etc.

• Terapias diversas (música, artes, teatro, etc.)

• Apoio Pedagógico / Assistência Fisioterápica

EXCLUSIVAMENTE A CRIANÇA

• Exame preventivo para as mães (câncer ginecológico)

• Planejamento familiar

EXCLUSIVAMENTE AO ACOMPANHANTE











Alguns números

SERVIÇOS QDE (2016)

Casos diagnosticados 219

Beneficiários assistidos 1.122

Assistência Psicológica 2.120

Assistência Odontológica 419

Assistência Pedagógica 1.001

Lanches servidos 39.794

Refeições servidas 66.861

Cestas básicas 743

Diárias disponibilizadas para hospedagem 39.600

Transporte urbano 14.962

Transporte interurbano 1.815

Famílias assistidas desde a fundação 
(50 % dos casos da Bahia)

3.970



Conexão com a Sociedade

 135 colaboradores e prestadores

 600 voluntários ativos e 2.750 cadastrados

 20 mil doadores ativos

 60 mil pessoas conectadas pela internet

 130 mil pessoas em relacionamento direto

É a conexão que dá razão a tudo



Site

Vídeo



Redes Sociais

Facebook

Instagram

Youtube





O Amor, realmente, Transforma


