
 

Dia Mundial da Doença Rara 
È comemorada anualmente no dia 28 de fevereiro, essa data é celebrada em 
setenta países, com o objetivo de sensibilizar a população, os órgãos de saúde 
pública, médicos e especialistas em saúde para os tipos de doenças raras 
existentes e toda a dificuldade que os seus portadores enfrentam para 
conseguir um tratamento ou cura. 

O Dia Mundial da Doença Rara foi celebrado pela primeira vez em 2008, pela 
Organização Europeia de Doenças Raras – Eurordis. Normalmente, a data 
é celebrada em 29 de fevereiro, nos anos bissextos, sendo que, nos outros 
anos, comemora-se em 28 de fevereiro. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, atualmente o Brasil 
conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. Por norma, 
as doenças raras são de origem genética, manifestando-se logo nos primeiros 
anos de vida da criança. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e da Eurordis, as doenças 
raras são aquelas classificadas seguindo quatro principais fatores: incidência, 
raridade, gravidade e diversidade. A previsão é que cerca de 8% da população 
mundial tenha algum tipo de doença rara, ou seja, uma em cada 15 pessoas. 

 

Feira da Inclusão – Para todos 
e todas as possibilidades. 

ASAC participou da feira da Inclusão no dia 17 de fevereiro das 08:00 a 
13:00 na praça Cel, Fernando Prestes (em frente a catedral), divulgando o 
trabalho e a seriedade da instituição no quesito em Habilitação e Reabilitação 
da Pessoa com Deficiência Visual, a equipe teve a oportunidade apresentar 
como funciona o nosso trabalho e contou com os nossos alunos que fizeram o 
curso profissionalizante de massoterapia na instituição com demonstrações de 
massagens gratuitamente.  



 

        
Descrição: Montagem de duas fotos uma ao lado da outra. Ao lado esquerda esta todas as técnicas da ASAC uma ao lado da 

outra em pé em frente uma mesa com toalhas vermelhas e objetos de reabilitação. Ao lado esquerdo esta uma mulher sentada na 

cadeira de massagem, em pé com as mãos na costa dela está um assistido massagista fazendo massagem na mesma 

Dia da Beleza!!! 

No dia 23/02/2018 esteve na ASAC o pessoal do Boticário, proporcionando um dia 

bem gostoso aos nossos assistidos e acompanhantes com brindes de limpeza de pele.  

 

Descrição: Foto de duas mulheres representantes da marca O Boticário. Ao lado delas uma mesa com toalha preta 

escrito O Boticário, em cima da mesa vários produtos da marca. Ao redor cadeiras espalhadas. 

 

 



 

Cantinho cultural 

Se nada mudar, invente, 

e quando mudar, entenda. 

Se ficar difícil, enfrente, 

e quando ficar fácil, agradeça. 

Se a tristeza rondar, alegre-se, 

e quando ficar alegre, contagie. 

E quando recomeçar, acredite. 

Você pode tudo. 

Tudo consegue pelo amor, 

e pela fé que você tem em Deus!  
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