
Regina Ramina
Doando esperança e novas vidas

duas razões. Primeiro porque não temos leito
suficiente e segundo porque eles não pagariam a
estrutura que a gente oferece. Por uma decisão interna
desde que abrimos nossas portas, fazemos com
frequência, praticamente todos os meses, duas
cirurgias gratuitas, de qualquer comorbidade. Mas há
uns sete anos, a gente viu por bem criar um programa,
que concentrasse nossos esforços sociais para uma
causa: assim nasceu o INC NEURO KIDS.

Regina Ramina,  diretora Administrativa
do INC, recebeu o MEX em outubro .
Além de destacar a importância da
saúde da Mulher e da fantástica
apresentação do Coral do INC, Regina
apresentou às participantes  o Neuro
INC, programa do qual é coordenadora. 
O projeto é a grande ação social do
hospital, que já  possibilitou o
tratamento e cura de tumores cerebrais
para diversas crianças e adolescentes de
baixa renda,  de diferentes regiões do
Brasil – e até de outros países

O INC Neuro Kids foi criado pelo
neurocirurgião Dr. Ricardo Ramina,
sócio fundador do hospital, há sete
anos. 

Aqui Regina fala um pouco mais do
projeto e de como é possível contribuir
com ele!
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MEX BRASIL -  Como surgiu o Programa INC Neuro Kids?

Regina Ramina - Desde sua criação há 18 anos, o INC
foi concebido para atuar na alta complexidade da
neurologia, da cardiologia e da oncologia. Nós temos
aqui equipamentos de última geração, especialistas
fantásticos, uma equipe  técnica e de  apoio em
constante treinamento, o que faz com que a medicina
que é feita aqui, possa ser comparável a qualquer país
da Europa ou dos EUA. Nós só atendemos convênios e
pacientes particulares. Não é possível atender SUS por 



"O que a gente tem observado
é que a gente ganha muito
mais do que dá. Porque o

hospital inteiro se motiva.
Todo mundo se envolve. A

gente percebe claramente o
quanto as pessoas se sentem
melhores por cuidar dessas

crianças. O que torna esse um
projeto de todos!"
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MEX BRASIL - E como elas chegam ao
INC?

Regina Ramina - As crianças chegam ao projeto
através do nosso site. Também divulgamos o
projeto através de todas as mídias que o Hospital
possui, nos Congressos que participamos, através
dos médicos e também no boca a boa. Já tivemos
casos em que recebemos uma criança, indicada
por outro paciente, que tinha sido tratado através
do próprio Programa.

MEX BRASIL - O Programa oferece todo
o tratamento?

Regina Ramina - Sim, nós oferecemos tudo de
forma  gratuita, desde os primeiros exames,
cirurgia, estadia no hospital, acompanhamento
médico, se for necessário por toda a vida. Porque
muitas vezes as crianças precisam do
acompanhamento e também do tratamento pós-
cirúrgico. Se tiver que fazer quimio ou radio,
também é oferecido pelo Programa.

MEX BRASIL - Qualquer pessoa pode
ajudar?

Regina Ramina- Sim, com certeza. Também
gostaria de dizer as empresárias, participantes do
MEX, se alguém de vocês quiser apadrinhar uma
criança, ficaremos muito felizes. Vocês poderão
estar fazendo a diferença na vida dessas crianças.

Regina Ramina
diretora  Administrativa do INC e

coordenadora do Programa 
INC Neuro Kids

MEX BRASIL -  E qual é o perfil das
crianças que chegam até o Programa?

Regina Ramina - Ele é focado na criança carente, com
tumor cerebral, porque a gente sabe que realmente o
país é carente de boas estruturas e muitas vezes essas
crianças morrem ou tem um prognóstico muito ruim,
justamente por causa da falta de equipamentos
apropriados e de toda a  estrutura que temos aqui.
Hoje nós atendemos por mês, duas crianças dentro do
Programa.  Algumas crianças vêm de perto de Curitiba,
mas também vem muita gente de fora. Nós já
atendemos crianças do Amapá, de Rondônia, do
Amazonas, e uma do Paraguai, da capital Assunção.

MEX BRASIL - Mas esse é um
tratamento oneroso, não é mesmo?

Regina Ramina - Uma neurocirurgia de tumor
cerebral é cara, há  muitos insumos, 
 equipamentos e o custo médio gira em torno de R$
80 a R$ 100 mil reais. O INC oferece tudo o que
pode: a estrutura, o médico, os exames, tudo.
Nossa proposta  é conseguir custear os insumos,
material e medicamento. Isso gira em torno de uns
R$ 15 a R$ 16 mil reais. Por isso estamos
intensificando as ações em busca de patrocínios.

MEX BRASIL - E o INC tem algum ganho
com esse Programa.

Regina Ramina- Sim, nós ganhamos mais do que
damos. Não há investimento que pague o retorno
de saber que você trouxe a uma criança uma nova
esperança, uma chance de vida. Ganha a criança.
Ganha a família. Ganha toda a equipe médica e de
enfermeiros que se envolvem com a causa. Nós
ganhamos muito com esse Programa! Sem dúvida!

Para saber como contribuir com o projeto - Ligue (41) 3373 7723 ou e-mail  para rrm@post.com
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