


Queremos ir ainda mais longe, 
venha com a gente!

We wish to go even further, join us
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Há menos de uma década, quem recebia 
o diagnóstico de linfoma, leucemia, mie-
loma múltiplo e mielodisplasia, tinha 
poucas alternativas para obter conheci-
mento sobre a doença e as suas opções 
de tratamento.

Além disso, o acesso a um tratamento de 
qualidade era limitado num país conti-
nental como o Brasil.

Os principais desafios encontrados por 
esses pacientes eram:
 

Pouco conhecimento sobre as doen-
ças onco-hematológicas, seus sinto-
mas e demora de diagnóstico
Estigma e preconceito atrelado ao 
câncer 
Dificuldade de acesso a especialistas, 
medicamentos de alto custo, exames 
complexos e a todo suporte multidisci-
plinar para um tratamento adequado
Reinserção ao convívio social (família, 
amigos, escola, mercado de trabalho)
Pouco conhecimento sobre os di- 
reitos dos pacientes
Limitações do sistema nacional de 
transplante de medula óssea e dificul-
dade para encontrar um doador de 
medula compatível, além da insuficiên-
cia de vagas nos centros de tratamento 
para a realização do procedimento
Carência de canais de informação 
confiáveis e atualizados sobre o tema 

Para  contribuir na construção da rede e 
aproximar todos os envolvidos nos trata-
mentos das doenças onco-hematoló-
gicas, um grupo da sociedade civil, for-
mado por pacientes e seus familiares, 
fundou em 2002 a ABRALE – Associação 
Brasileira de Linfoma e Leucemia - com a 
missão de produzir e disseminar conheci-
mento, oferecer suporte e mobilizar 
parceiros para alcançar a excelência e 
humanização no cuidado integral dos 
portadores de doenças onco-hematoló-
gicas (leucemia, linfoma, mielodisplasia e 
mieloma múltiplo) no Brasil.ccccccccccc                 
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Para atingir seus objetivos, a ABRALE atua em 
quatro pilares principais: Apoio ao Paciente, 
Educação, Informação e Políticas Públicas.

Conta com o suporte de um Comitê 
Científico Médico composto por renoma-
dos especialistas em Onco-Hematologia 
dos principais centros de tratamento do 
país, que validam e orientam todas as 
suas ações e programas. Possui também 
Comitês Científicos Multidisciplinares, 
formados por especialistas de diversas 
áreas da saúde relacionadas ao trata-
mento do câncer: Enfermagem, Fisiotera-

pia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 
Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Esses profissionais contribuem em eventos, 
publicações, definição das prioridades nas 
políticas públicas e outras demandas que 
necessitem de  conhecimento específico.

Além disso, a soma de talentos da direto-
ria e equipe (46 colaboradores no total), 
com diferentes formações  e experiências, 
ajudam a personificar e viabilizar os proje-
tos e programas da ABRALE, merecendo 
destaque nas conquistas de 2010.

Equipe ABRALE
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Merula Emmanoel A. Steagall 
Presidente

Juares Pires de Sousa
Vice-presidente

Claudia Angela Galleni Di Sessa Vellozo
1ª Tesoureira

Haroldo Mulazzotti 
2ª Tesoureiro

Geraldo César Lima
1º Secretário
 
Michele Lang
2º Secretária

Conselho Fiscal   

Silvio Garcia Baltazar 
Membro efetivo

Matias Alegrucci Figueiredo 
Membro efetivo 

Flávia Lemos Melo
Membro efetivo
 
Dinah Saraiva Monteiros 
Membro suplente 

Fany Selva Pilnik 
Membro suplente

Spiros Paulo Fournogerakis
Membro suplente
 

Relações Internacionais 

Maria Karoliina Räisänen
Gerente 

Paula Sarcinella
Coordenadora de Comunicação 
Internacional

Patrícia Ávila
Assistente 

Apoio ao Paciente e 
Políticas Públicas

Sylvie Boechat
Gerente

Melissa Abreu Pereira
Coordenadora de Apoio ao Paciente

Dra. Ana Lúcia Cornacchione
Médica Oncologista Pediátrica

Daniella Zaborowsky Coelho
Advogada

Kátia Alves da Silva
Advogada

Maria Tereza Veit
Coordenadora da Psicologia Clínica

Ana Paula Teixeira
Psicóloga

Marília Zendron 
Psicóloga Clínica



Anni de Novais Carneiro
Representante Núcleo Salvador

Isabela Marques
Representante Núcleo Belo Horizonte

Patrícia de Moraes Bernardes
Representante Núcleo Campo Grande

Marketing e Comunicação

Carolina Soihet Cohen
Gerente

Miguel Peinador Mod
Analista

Itaciara Monteiro
Assistente

Tatiane Mota Baltazar
Jornalista

Jéssica Paganotto
Estagiária

Parcerias e Captação de 
Recursos

Maria Ângela Gonçalvez 
Gerente

Cristina Oliveira
Analista

Iara Lúcia de Almeida Vieira
Promotora 5

Sara C. Andreozzi
Assistente / Abrale Móvel

Marina Lemes
Assistente Depto. de Apoio ao Paciente

Eduardo Froes
Assistente Depto. de Apoio ao Paciente

Cristiane Lúcio
Coordenadora dos Núcleos Regionais

Roberta Aline Saldanha Palhares
Representante Núcleo Rio de Janeiro

Amanda Heleonora Rodrigues Rios
Representante Núcleo Rio de Janeiro

Eliana Nadim Saba
Representante Núcleo Goiânia

Regiane Alves Costa 
Representante Núcleo Campinas

Adelane Teixeira de Araújo
Representante Núcleo Fortaleza

Mariana Montovani Húpalo
Representante Núcleo Curitiba

Fernando Sabino
Representante Núcleo Recife

Elida de Barros Varela
Representante Núcleo Recife

Priscila Atti Simões
Representante Núcleo Porto Alegre
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Vera Lúcia Jorge da Silva
Copeira

Comitê Científico Médico 

Dra. Ana Lúcia Cornacchioni 
ITACI - Instituto de Tratamento Contra o 
Câncer Infantil/SP

Dra. Alita Andrade Azevedo
Fundação de Hematologia e Hemotera-
pia de Pernambuco - HEMOPE/PE

Dr. Ângelo Maiolino
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/RJ

Dr. Bernardo Garicochea 
PUC/RS / Hospital Sírio Libanês/SP

Dr. Carlos Sérgio Chiattone 
Associação Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia / Santa Casa de SP

Dr. Cármino Antônio de Souza 
UNICAMP

Dr. Celso Massumoto 
Hospital Sírio Libanês e Hospital 
Oswaldo Cruz/SP

Dra. Clarisse Lobo 
HEMORIO - Instituto Estadual de Hema-
tologia Arthur de Siqueira 
Cavalcanti/RJ

Dr. Daniel Tabak
CENTRON - Centro de Tratamento 
Oncológico e Clínica São Vicente/RJ

Silvia A. Ferreira
Promotora

Patrícia Araújo
Promotora

Luis Carlos Pini Nader
Promotor

Administrativo / TI

Fábio Fedozzi
Gerente

Elizabeth Negreiros Pereira
Analista de RH / Tesoureira

Catherine Britez Souza Garavello
Estagiária de RH

Felipe Chiste Drummond
Analista de T.I

Renata Nieto
Assistente de CRM

Evellyn Duarte Simões Souza
Recepcionista

Voluntariado

Elizabeth Negreiros Pereira
Coordenadora 

Serviços Gerais

Nivaldo Pedroso da Motta
Motorista
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Dr.Evandro Maranhão Fagundes
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais/MG

Dr. Frederico Dulley 
Serviço de Transplante de Medula 
Óssea do Hospital das Clínicas/SP e 
Sociedade Brasileira de Transplante de 
Medula Óssea

Dr. Jairo José do Nascimento Sobrinho
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dr. Jacques Tabacof
CPO - Centro Paulista de Oncologia e 
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dr. José Salvador R. de Oliveira
Hospital Santa Marcelina / UNIFESP/SP

Dr. José Orlando Bordin
Escola Paulista de Medicina/ 
UNIFESP/Hospital São Paulo

Dr. Júlio César Voltarelli
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto-
USP/Hemocentro de Ribeirão Preto/SP

Dra. Maria de Lourdes Chauffaille 
Escola Paulista de Medicina/SP

Dra. Maria Aparecida Zanichelli 
Instituto de Tratamento do Câncer 
Infantil (ITACI)

Dra. Maria Lydia Melo de Andrea 
Hospital Darcy Vargas/SP 

Dra. Monika Conchon
Hospital das Clínicas de São Paulo/SP

Dr. Nelson Hamerschlak
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dr. Nelson Spector 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/RJ

Dr. Renato Sampaio 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiânia e Hemolabor/GO

Dr. Ricardo Pasquini 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná/PR

Dr. Roberto Passeto Falcão 
Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto – USP

Dr. Ronald Pallota
Central de Transplante de Medula 
Óssea/BA

Dra. Silvia M. Magalhães 
Serviço de Hematologia do Hospital 
Universitário Walter Cantídio/CE

Dra. Vânia Hungria
Santa Casa de SP

Dr. Vicente Odone Filho 
Instituto de Tratamento do Câncer 
Infantil (ITACI) e Hospital Israelita 
Albert Einstein/ SP
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Dr. Waldir Veiga Pereira
Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Santa Maria/RS

Dr. Wellington Azevedo 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
Hospital das Clínicas, Serviço de Trans-
plante de Medula Óssea.
 
Dra.Yana Sarkis Novis 
Hospital Sírio Libanês/SP

Dr.Yuri Vasconcelos 
INGOH - Instituto Goiano de Oncologia 
e Hematologia/GO

Comitê Científico 
Multiprofissional

Enfermagem

Eloise C. B. Vieira (Coordenadora) 
Centro Universitário São Camilo e 
UNISANTANNA

Lidiane Soares da Costa 
Hospital Israelita Albert Einstein e 
Biosanas

Patricia Ferreira 
UNIFESP

Rita Tiziana Verardo Polastrini 
Instituto da Criança - HCFMUSP 

Suzana Azevedo Mosquim 
Hospital São Camilo Pompéia 

Nutrição

Jamile Maria Sallum de Lacerda 
(Coordenadora) 
Hospital Sírio Libanês

Ana Carolina Vieira Sandrini 
Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo – Octavio Frias de Oliveira (ICESP)

Carlos Rosario Canavez Basualdo 
Hospital Sírio Libanês

Maria Eugênia Vicente Ribeiro de Paiva 
Hospital Sírio Libanês

Natália Marques 
VP online 

Odontologia

Dra. Rosana Scramin Wakim 
(Coordenadora) 
Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
– Santa Casa de São Paulo

Dra. Karin Sá Fernandes 
Centro de Atendimento a Pacientes 
Especiais, Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo

Dra. Letícia Bezinelli 
Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Luiz Alberto V. Soares Júnior 
Faculdade de Medicina da USP / Hospi-
tal das Clínicas FMUSP



Dra. Maria Elvira Pizzigatti Corrêa 
Centro de Hematologia e Hemoterapia/ 
Universidade Estadual de Campinas, 
SP

Dr. Paulo Sérgio S. Santos 
Departamento de Estomatologia – 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 
Universidade de São Paulo

Dr. Wolnei Santos Pereira 
Hospital Santa Marcelina/SP

Psicologia

Maria Teresa Veit (Coordenadora) 
ABRALE/ABRASTA e master trainer 
para o Brasil da Global Iniciative da 
Susan G. Komen for the Cure.

Viviane Cristina Torlai 
Psicóloga/ Psicopedagoga - Hospital 
Servidor Público Municipal 

Rita de Cassia Macieira 
Psicóloga, psico-oncologista, dou-
toranda em Ciências Aplicadas à Pedia-
tria pela EPM/Unifesp 

Regina Liberato 
Psicóloga e Psico-Oncologista 
Presidente da Sociedade Brasileira de 
Psico-Oncologia - Gestão 2010-2012

Vicente A. Carvalho 
Sociedade Brasileira de Psico-
Oncologia

Serviço Social

Célia Duarte Redó (Coordenadora) 
Hospital das Clínicas/SP

Bárbara Pagliaci 
Hospital das Clínicas/SP

Iara Cristina Dieb Mingione 
GRAACC

Rosana Bonanho 
Hospital Sírio Libanês

Silvana  Gonnelli 
Casa HOPE

Terapia Ocupacional

Marilia Bense Othero (Coordenadora)
Hospital Premier e São Paulo Interna-
ções Domiciliares

Ana Paula Mastropietro 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

Camila Ribeiro Rocha 
Hospital Premier e São Paulo Interna-
ções Domiciliares

Silvia Helena Mascarenhas 
Hospital dos Fornecedores de Cana de 
Açúcar de Piracicaba

Walkyria de Almeida Santos 
GRAAC      
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Querido(a) amigo(a),

Ao nos reunirmos para a criação da ABRALE, 
em setembro de 2002, eu e um grupo de fami-
liares e pacientes idealizávamos uma entidade 
forte e respeitada, capaz de provocar os avan-
ços nos tratamentos da Onco-Hematologia 
que nosso país necessita e capaz de apoiar, dar 
esperança, incentivar e orientar todos os 
pacientes que precisam enfrentar o desafio de 
um diagnóstico difícil como o do câncer.  
Avalio como vitoriosa a nossa iniciativa e 
atribuo o êxito principalmente ao amor, brilho 
nos olhos, entusiasmo de cada colaborador e 
voluntário que compõem este trabalho.

Formamos uma equipe unida e confiante, que 
vê o impossível como algo que ainda não foi 
tentado. Nosso compromisso é com os pacien-
tes e familiares que representamos, e continua-
remos a fazer o que estiver ao nosso alcance 
para garantir sempre os melhores indicadores 
de cura e sucesso nos tratamentos. 

Somos referência no terceiro setor e na área da 
saúde graças ao profissionalismo, transparên-
cia, comprometimento e eficácia de nosso 
time. Mas é o impacto positivo de nosso traba-
lho na área da Onco-Hematologia e na vida de 
milhares de brasileiros, que se beneficiam 
direta ou indiretamente por este trabalho, que 
nos fortalece.

Atualmente, abrangemos quatro pilares de 
atuação: Apoio ao Paciente, Educação, Infor-
mação e Política Pública.

Contamos com a orientação e apoio técnico 
de Comitês Científicos Médico e Multidiscipli-
nar (psicologia, enfermagem, serviço social, 

odontologia, terapia ocupacional, nutrição e 
cuidados paliativos). Nosso esforço é oferecer 
assistência nacional e apoiar pacientes de todo 
o país. Além da sede em São Paulo, atualmente 
possuímos núcleos regionais nas seguintes 
cidades: Campinas, Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de 
Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Sul de Minas, 
Porto Alegre, Campo Grande e Florianópolis.

Nas páginas deste relatório, compartilhamos 
alguns detalhes dos principais programas e 
projetos de nossa entidade e prestamos conta 
de como foram aplicados os recursos que nos 
foram confiados por meio de inúmeras doações.

Sem o seu apoio, encantamento e participa-
ção, este trabalho não teria sido possível. 
Nossa gratidão extrapola os limites das pala-
vras e o grupo que temos a agradecer 
extrapola também o plano material que 
conseguimos listar.

Ainda há muito a ser feito e precisamos 
despertar a responsabilidade social em muitos 
corações para viabilizarmos tudo o que 
pretendemos nos próximos anos.

Conte sempre conosco. Nós contamos ainda 
mais com a sua ajuda !!!

Carinhoso abraço,

                                 

Merula Steagall
Presidente da ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e 

Leucemia
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s “Em primeiro lugar, gostaria muito de agra-
decer o empenho e dedicação desta mara-
vilhosa Associação, que tem me proporcio-
nado emocionantes depoimentos de supe-
ração e de vitórias. Um exemplo é a dessa 
pessoa incrível que Deus deixou neste 
mundo, com uma missão maravilhosa: nos 
fazer confiantes. A Sra. Merula Steagall. Para-
béns a ela e a toda a sua equipe!

Obrigado pelas revistas, pelos e-mails e pelo 
apoio. Coloco-me a inteira disposição para 
ajudar a divulgar esse maravilhoso trabalho, 
pois após um ano e meio convivendo com a 
doença, minha última biopsia não acusou 
mais a neoplasia. Milagre? Ou será o apoio 
dado por vocês? Claro que tem a mão de 
Deus, que está sendo usada pelos médicos.

Sem mais, só tenho a agradecer a Deus, a 
minha excelente médica e ao apoio 
incondicional de vocês da ABRALE, que 
sem que fossem procurados, me procura-
ram e, com apoio e dedicação, me ajuda-
ram muito.”

J.T.B – Paciente de Leucemia Linfóide 
Crônica

“A cada dia me descubro mais orgulhosa 
de fazer parte desse mundo tão lindo que 
é a ABRALE. E me sinto feliz demais em 
poder ajudá-los, mesmo que com pouco, 
a trazer/levar esperança aos portadores 
de leucemia e linfoma.

Decidi mandar este e-mail porque acabo de 
receber um envelope enorme, remetido por 

vocês, com a nova revista e uma linda 
agenda de 2011.

Tudo tão bem feito, tão lindo, tão delicado, 
tão doce....e tantas outras palavras que eu 
poderia dizer aqui me desmanchando em 
elogios. Fico arrepiada e com lágrimas nos 
olhos, com um sorriso bobo...
 
Quando vejo a atenção de vocês e os 
mimos, não me sinto uma simples doadora. 
Sinto-me um de vocês. É como se, à distân-
cia, eu pudesse dar carinho e ou palavras de 
conforto a cada paciente, parente, médico, 
funcionários em geral...

Encho-me de orgulho para dizer: sou feliz 
por fazer parte dessa família linda. 

Vocês me conquistam mais e mais a cada 
segundo.

Um grande abraço. Feliz 2011.”

R. S. – Pessoa Física Associada ABRALE

“Fico muito feliz e muito agradecida pelo 
apoio que vocês da equipe ABRALE me 
deram em meu tratamento. Eu estou ótima! 
Graças a Deus, terminei as sessões de qui-
mioterapia e não será necessário fazer a 
radioterapia. Agora preciso somente ter 
acompanhamento médio com as tomogra-
fias a cada três meses. Mais uma vez muito 
obrigada de coração pela ajuda. Que Deus 
continue abençoando vocês para continua-
rem ajudando pacientes como eu.”fdfdfdgd

D.C.C. – Paciente de Linfoma Não-Hodgkin



Cristiane Pereira, paciente de Linfoma de Hodgkin e seu filho Victor
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s Em 2010, 73 empresas investiram financei-
ramente ou doando seus serviços para a 
ABRALE. Essas empresas se dividem nas 
seguintes categorias:

DIAMANTE: Contribuem com valores 
acima de R$ 300.000,00 anuais
OURO: Contribuem com valores de 
R$100.000,00 a R$300.000,00 anuais       
PRATA: Contribuem com valores de 
R$2.400,00 a R$100.000,00 anuais 
 

Associados Pessoa Jurídica: empresas que 
contribuem com um valor inferior a R$ 
2.400,00 anuais.
 
Fornecedor Parceiro: empresas que doam 
100% de seus serviços  

Empresas que investiram 
na ABRALE em 2010:

Diamante:

Novartis 
Roche Farmacêutica

Ouro:

Bristol Myers Squibb Company
Janssen Cilag Farmacêutica
Schering Plough

Prata:

Aché Laboratórios Farmacêuticos
ADDN Assistência

Apema Equipamentos Industriais Ltda
Associação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos
Associação Comercial de São Paulo
Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa - Interfarma
Banco Panamericano
Chiesi Farmaceutica Brazil
Cotema Equipamentos e Peças Ltda
Dasa
Fresenius Hemocare Brasil Ltda.
Fundação Arymax
Fundação Filantrópica AryMax
Fundação Itaú Social
Genzyme - América Latina
Glaxosmithkline
HEMOSERVE - Serviço de Hemoterapia
Indústria e Comércio de Madeira JR
Instituto Azzi
Interfarma - Echaporã Distribuidora de 
Produtos Farmacêuticos Ltda.
Kyma Comercial Quimica
Laboratório Ferring Ltda
Marfrig Alimentos S.A.
Merck Serono
Metalock Brasil Ltda.
Metalúrgica Convenção de Itu
Nova Era Engenharia Industrial
Pfizer
Poliprop Embalagens
Portcrom Industrial e Comercial LTDA
Restaurante Barbaro
Restautante JAM
United Medical
Yoki Alimentos S.A.
YPÊ – Química Amparo
Zodiac
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l Institucional 

Missão

Após diversos avanços obtidos em oito 
anos de existência, para melhor traduzir os 
objetivos da ABRALE, a missão evoluiu  para: 

Produzir e disseminar conhecimento, ofe-
recer suporte e mobilizar parceiros para 
alcançar a excelência e humanização no 
cuidado integral dos portadores de doen-
ças onco-hematológicas (leucemia, linfo-
ma, mielodisplasia e mieloma múltiplo) 
no Brasil.

Certificados e Inscrições 
OSCIP - Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público 

Prêmios e 
Reconhecimentos
No âmbito internacional, a presidente da 
ABRALE, Merula Steagall, foi convidada 
pela Ashoka – organização mundial sem 
fins lucrativos, pioneira no apoio a empre-
endedores sociais – para ser uma de suas 
representantes brasileiras, pelo impacto 
de seu trabalho e dos programas imple-
mentados pela Associação.
     

Cadastro Nacional

A ABRALE conta com o Maximizer, um 
software de CRM (Customer Relationship 
Manager) que tem como  finalidade regis-
trar, identificar e facilitar o estreitamento 
na relação com seus diferentes públicos.

Em 2010, a associação ampliou em 5.445 
novos cadastrados, totalizando 22.601 
cadastros de pacientes, familiares, médi-
cos e profissionais da saúde (exceto os 
cadastros realizados através do site).

Este expressivo crescimento se 
deve, em especial, aos represen-
tantes dos núcleos de 12 cidades 
brasileiras (Belo Horizonte, Cam- 
pinas, Campo Grande, Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, Ribeirão 
Preto, Sul de Minas Gerais e Salva-
dor), ao ABRALE Móvel, em São 
Paulo, e aos atendimentos realiza-
dos na sede da organização.



Ubajara Casartelli, paciente de Linfoma não Hodgkin
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ABRALE Móvel

O programa “ABRALE Móvel” se carac-
teriza pelas visitas de profissionais da 
saúde da ABRALE em 50 centros de trata-
mentos públicos e privados de São Paulo 
(capital e interior), para entrega de mate-
riais e cadastramento de pacientes, com 
o objetivo de divulgar os programas da 
Associação e oferecer acesso a seus servi-
ços desde o momento do diagnóstico até 
o término do tratamento.

Em 2010, foram cadastrados 667 novos 
pacientes, familiares, médicos e profis-
sionais de saúde no estado de São Paulo. 

Apoio psicológico

No ano de 2010, o Departamento de 
Psicologia da ABRALE foi marcado por 
uma conquista importante: a organização 
passou por um processo de certificação, e 
recebeu a chancela do Conselho Regional 
de Psicologia de São Paulo para oferecer 
aos pacientes e familiares mais uma 
opção de tratamento psicológico, além 
das consultas na sede em sessões indivi-
duais: o atendimento via web, por Skype.

Foram realizados 491 atendimentos 
(todos gratuitos), sendo 224 atendimen-
tos ao paciente, 134 prestados aos fami-
liares, 12 em grupos (nos Ciclos “Corpo, 
Mente e Espírito” e no grupo “Deusas da 
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Linha telefônica “0800”

5.838 ligações atendidas pelo 0800 
(ligação gratuita).

Fale Conosco

2.979 e-mails respondidos no “Fale Conosco”.

Registros de Doadores de 
Medula Óssea

A ABRALE mantém parceria com bancos 
internacionais de doadores voluntários 
de medula óssea na Alemanha (DKMS - 
Deutsche Knochen Mark Spender) e nos 
Estados Unidos (NMDP - National Marrow 
Donor Program), a fim de que pacientes 
brasileiros que tenham necessidade de 
procurar doadores de medula óssea não 
aparentados possam fazer a pesquisa 
nesses registros, além do próprio REDOME 
(Registro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea).

Este programa amplia a chance dos 
pacientes de encontrarem doadores, 
somando-se aos esforços realizados pela 
equipe médica e pelo REDOME.

Em 2010, foram feitos pela equipe de 
apoio ao paciente 16 novos cadastros de 
pacientes nesses bancos internacionais.



Associados pessoa jurídica:

Acumuladores Ajax
Alpha Indústria Metalúrgica Ltda.
Comin Automoção
Fonte Medicina Diagnóstica
GC Tec Automação Industrial Ltda
Instituto de Hematologia e Oncologia 
da Bahia
Instituto Goiano de Onco-Hematologia
Metalúrgica Duque
Metalúrgica Sam Ltda.
Montrax
Profili
Tecnospeças
Textil Assef Maluf

Fornecedor Parceiro:

Adaltech Soluções para Eventos
Akna - Tecnologia da Informação
Casa Cor 
CIESP  - Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo
Copy Center
Editora Photos
Estudio Paralaxe
FECOMERCIO
FIESP - Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo
IK Ideas
Kodak Brasileira Com. Produtos Para 
Imagens
MIX FM - Rede Mix de Rádio
SENAC - Consolação
SENAC - São Paulo
Viko Produção e Culinária

É importante destacar 
também as pessoas 
físicas contribuintes, 
que fazem doações 
todos os meses para 
a Associação. Em 
2010, a ABRALE con-
tou com a ajuda de 
642 pessoas.
 
Agradecemos a 
todas às empresas 
e pessoas físicas 
que contribuíram 
com a Associação, 
e que tornaram 
possível a realiza-
ção, continui-
dade e expan-
são de todos 
os programas 
e serviços da 
ABRALE em 
2010!

Ione Rocha Fernandes, paciente de Leucemia
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Mitologia”), 25 por telefone, 53 via online 
(MSN e Skype) e 43 assistências pela Internet.

Departamento Jurídico

Em 2010, o foco do Departamento 
Jurídico da ABRALE foi levar aos pacientes 
onco-hematológicos o maior número de 
informações atualizadas a respeito de 
seus direitos perante a lei, e promover-
lhes o atendimento mais humanizado e 
pleno possível, auxiliando-os a entender 
o funcionamento e fluxo do sistema de 
saúde de nosso país.

São diversos os direitos desconhecidos 
por grande parte da população, o que 
leva pacientes e familiares a entrarem em 
contato diariamente para a obtenção de 
informações  a respeito de vários temas. 

Em 2010, as maiores dúvidas estavam 
relacionadas à obtenção de remédios de 
alto custo e acesso a exames, tanto no 
âmbito do SUS, como também em relação 
a planos e seguros de saúde.

Nesse ano, 1.355 pacientes e familiares 
foram atendidos, e 517 e-mails respondi-
dos pelas advogadas da ABRALE, orien-
tando e esclarecendo dúvidas.

Além de pacientes, os profissionais da 
saúde também necessitam de orienta-
ções dos advogados da associação, que 

acompanham toda a legislação médica 
referente à tratamentos e atualizam a 
todos sobre novas leis e direitos na área 
da saúde.

Ações de Advocacy

Em 2010, a ABRALE ampliou as suas ações 
de advocacy, ou seja, de busca de mobili-
zação social para defesa da Saúde peran-
te o Governo, fortalecendo sua atuação, 
especialmente com a formação de redes 
de organizações sociais parceiras e parti-
cipação ativa no Conselho Nacional da 
Saúde e eventos relacionados ao tema.

Entre as atividades realizadas nessa área, 
destacam-se:

Elaboração de resposta ao Manifesto 
do Linfoma, com subsídios do Comitê 
Médico Científico em relação à defesa 
dos seguintes tópicos:

Uso do Rituximabe para tratar 
linfomas foliculares e indolentes, 
e não somente para pessoas com 
linfoma  difusos de grandes célu-
las B, como acabou sendo apro-
vado pelo Ministério da Saúde, 
em setembro de 2010;

Realização do exame denomi-
nado PET SCAN (ou PET/CT);

Para que haja a descentralização 
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da realização do transplante de 
medula óssea no Estado de São 
Paulo, proporcionando o trata-
mento em outros estados do 
país;

Para a ampliação e otimização 
dos leitos hospitalares. 

Acompanhamento contínuo e partici-
pação em diversas Consultas Públicas, 
em relação a políticas de sangue 
(ANVISA), regramento das consultas 
públicas e migração de contratos ante-
riores à lei (ANS) e diretrizes terapêuticas 
do tratamento dos linfomas (SAS-MS);

Entrega da Declaração de Cartagena 
sobre políticas de tratamento e farma-
covigilância das doenças onco-hema-
tológicas para o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Ministério da Saúde e 
ANVISA;

Indicação dos subsídios para defesa 
da inclusão da oncologia como tema 
permanente de discussão no CNS, 
em sessão específica para tanto, que 
culminou na criação de GT para o 
assunto;

Participação em diversos fóruns, semi-
nários e eventos para discussão de 
temas pertinentes às políticas públi-
cas do SUS e sistema suplementar 
para oncologia, acesso a medicamen-
tos e tratamentos, judicialização

da saúde, política de sangue no Brasil, 
entre outros.

Principais Conquistas de 
Ações de Advocacy

No ano de 2010 foram obtidas algumas 
vitórias na área de defesa de melhores 
políticas públicas para saúde pública e 
suplementar. Entre as que se relacionam às 
áreas de interesse da ABRALE, destacam-se:

Janeiro/2010 – Efeitos da participação em 
Consulta Pública da Agência Nacional de 
Saúde (ANS): inclusão do PET SCAN e 
Transplante de Medula Óssea Alogênico 
no Rol de Procedimentos básico dos 
planos de saúde a partir de junho de 2010;

Março/2010 – Efeitos da Judicialização 
da Saúde: julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) de nove ações judi-
ciais vinculadas à saúde após a audiência 
pública realizada em 2009, fixando enten-
dimento de que as drogas devem ser 
registradas pela ANVISA para que sejam 
fornecidas e não sejam experimentais.

Setembro/2010 – Efeitos do Manifesto 
do Linfoma: atualização dos valores de 
pagamento para a APAC (Autorização de 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta
Complexidade/Custo) referente ao trata- 
mento do linfoma difuso de grandes célu-
las B, o que permitirá o uso do Rituximabe 
pelos pacientes de todo o país. 



PL 7445 – Senador Flávio ARNS: projeto 
de lei em fase final de aprovação, que visa 
o prazo de até 180 dias para atualização 
de protocolos clínicos e incorporação de 
novas tecnologias em saúde pelo SUS.

Formação de rede de associações de 
pacientes denominada “Acesso a Medica-
mentos – Em defesa do SUS” para promo-
ção de pleitos conjuntos para atendimento 
de necessidades comuns das organizações.

A diretoria da ABRALE participou ativa-
mente das reuniões mensais do Conselho 
Nacional de Saúde e foram responsáveis 
pela iniciativa, acatada pelos demais 
conselheiros, de incluir a Oncologia em 
pauta permanente de discussão neste 
órgão, o que culminou na criação de um 
Grupo de Trabalho para o assunto, do 
qual nossa presidente faz parte.

Núcleos Regionais

2010 foi um ano de expansão geográfica 
para a ABRALE. Os Núcleos Regionais, que 
em 2009 contemplavam nove regiões do 
Brasil (Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, 
Rio de Janeiro e Salvador), passaram a ter 
representação da ABRALE em mais três 
capitais: Campo Grande, Ribeirão Preto e 
Sul de Minas Gerais.

Suas atividades foram marcadas pelo 
fortalecimento na relação dos pacientes

com instituições de saúde 
importantes das diversas 
regiões do Brasil. Também 
foram realizadas campan-
has locais de conscientiza-
ção, visando o diagnós-
tico precoce.

Individualmente, as represen-
tantes (todas profissionais da 
saúde) tiveram orientações 
promovidas pela equipe de 
Psicologia da ABRALE para lidar 
melhor com os sentimentos 
gerados pelo convívio 
com pacientes e ambi-
entes hospitalares.

Em 2010, foi realiza-
do também um trei- 
namento com todos 
os representantes, pa-
ra discutir os novos 
desafios regionais de 
2011, contribuir para 
a capacitação da equi- 
pe,  fortalecer a  atua-
ção na defesa de mel-
hores políticas públi-
cas de saúde e criar  
interface com as secre-
tarias estaduais.

Maria de Lourdes de Assis Pacheco, 
paciente de Linfoma não Hodgkin
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Internacional

Em 2010, foi realizada a Teleconferência 
Internacional com o M.D - Weill Cornell 
Medical College EUA, sobre as diretrizes 
para o tratamento de pacientes recém- 
diagnosticados com linfoma não-Hodgkin, 
na qual houve a participação de 241 
ouvintes por telefone, 64 via web e 10 no 
auditório da ABRALE.

Também foi realizada pela Alianza Latina 
(rede formada em 2006 e dirigida pela 
ABRALE para capacitar organizações da 
América Latina que apóiam pacientes 
que convivem com doenças no sangue), 
em colaboração com a organização norte-
americana Leukemia & Lymphom Society, 
uma Teleconferência sobre Leucemia 
Mieloide Crônica para recém-diagnos-
ticados. Apresentada pelo renomado 
especialista Dr. Jorge Cortes - MD Ander-
son Cancer Center, EUA, houve a partici-
pação de 573 pessoas, sendo 78 partici-
pações na versão em espanhol.fvffvffhh

A participação foi gratuita através de 
telefone  e/ou Internet (webcast).  

Encontros de Pacientes

Em 2010, foram realizados 20 “Encontros 
de Pacientes” quinzenais na cidade de São 
Paulo, com palestras ministradas por 
membros do Comitê Científico Médico e 
Multiprofissional da ABRALE. Nos encon-
tros foram abordados temas relevantes  

sobre as doenças onco-hematológicas e 
seus diferentes tipos de tratamento, além 
dos diversos cuidados necessários, como 
nutrição, tratamento odontológico, etc. 
Nesses 20 encontros de pacientes partici-
param, presencialmente, 384 pacientes, 
familiares e profissionais de saúde, e 6.333 
participantes on-line de todo o país (não 
houve transmissão em abril e maio).

Ciclos de Atualização 
Profissional

Membros dos Comitês Multidisciplinares 
da ABRALE realizam palestras e debates 
com os profissionais e estudantes, com a 
emissão de certificado de participação.

São valiosas oportunidades para profis-
sionais de saúde renovarem conheci-
mento e se capacitarem para os assuntos 
pertinentes à área da Onco-Hematologia 
na sua especialidade. 

Em 2010, foram realizados seis Ciclos, com 
209 participantes no total.

Chats ABRALE

Os “Chats ABRALE” acontecem todas as 
quintas-feiras por meio de salas de bate-
papo virtuais, com o objetivo de esclare-
cer dúvidas dos pacientes. Com capacida-
de para 40 participantes, especialistas 
das áreas médica, multiprofissional e 
jurídica são convidados para orientar 
sobre dife-rentes temas. 

Em 2010, foram feitos 44 chats, com 1.551 
participantes no total.
 
    



Amira Aridi, paciente de Mieloma Multiplo e sua irmã Samira
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O site www.abrale.org.br teve mais de 438 
mil acessos únicos em 2010. Seu conteú-
do sobre doenças onco-hematológicas 
(doação de sangue e medula óssea, di- 
reitos dos pacientes, etc.) é atualizado 
todos os dias, e a área com o maior 
número de acessos é a de depoimentos, 
na qual pacientes e familiares comparti-
lham sua história.

A ABRALE também está presente nas 
redes sociais Facebook, Twitter e Orkut, 
promovendo a aproximação e atualização 
contínua de seu público.

Encerramos 2010 com:
Facebook: 1.424 amigos
Twitter: 848 seguidores
Orkut: 395 amigos no perfil; 419 membros 
na comunidade ABRALE Oficial

Folders Informativos

Durante todo o ano de 2010, foram criados 
uma série de folders informativos com 
foco em diferentes públicos – pacientes e 
familiares, profissionais da saúde ou públi-
co em geral. O objetivo desses fol- ders é 
informar, de forma simples ou mais apro-
fundada, com a linguagem apropriada 
para cada público, o que é a Associação, a 
importância do diagnóstico precoce, quais 
os sintomas de cada uma das doenças, 
opções  de tratamentos etc.

Revista da ABRALE

Com o objetivo de explicar aos pacientes 
de maneira simples a respeito dos mais 
variados assuntos relacionados às doen-
ças onco-hematológicas, a Revista da 
ABRALE apresenta matérias divididas nas 
editorias Corpo, Mente e Espírito.  Refe-
rência para pacientes, médicos e profis-
sionais da saúde, a revista é distribuída 
gratuitamente por correio para todo o 
mailing interessado e em centros de 
tratamento de todo o Brasil. É publicada 
trimestralmente e possui uma tiragem de 
30 mil exemplares por edição.
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Manuais Informativos

A Associação Brasileira de Linfoma e Leu-
cemia (ABRALE) traduziu os manuais elabo-
rados pela Leukemia & Lymphoma Society, 
entidade norte-americana referência mun-
dial no estudo e divulgação de informações 
atualizadas no tratamento de linfoma, leu-
cemia, mieloma múltiplo e mielodisplasia. 
As traduções foram realizadas e adaptadas 
à realidade brasileira por médicos do 
Comitê Científico da ABRALE.
 
Com conteúdo esclarecedor, a coleção tem 
como objetivo informar aos pacientes os 
principais aspectos que envolvem a doença, 
desde o momento do diagnóstico até a remis-
são total, e é composta por dez volumes, com 
linguagem voltada para o paciente e seus 
familiares. Os temas disponíveis são: Leuce-
mia de Células Pilosas; Leucemia Linfóide 
Aguda; Leucemia Linfóide Crônica; Leucemia 
Mielóide Aguda; Leucemia Mielóide Crônica; 
Os Linfomas; Mieloma Múltiplo; Síndrome 
Mielodis-plásica; Entendendo a Terapia Medi-
camentosa; Transplante de Células-Tronco do 
Sangue e da Medula. Da forma como reúne as 
informações, os manuais também podem 
auxiliar profissionais da saúde e até mesmo 
médicos a transmitir, de maneira mais eficaz, 
seus conhecimentos aos pacientes.

Em 2010, a distribuição dos manuais foi 
intensificada através do ABRALE Móvel e 
Núcleos Regionais ABRALE, nos principais 
centros de tratamento do Brasil e em even-
tos da Onco-Hematologia.

Livro Transdisciplinari-
dade em Oncologia

Em fevereiro de 2009, com a colaboração 
de 44 profissionais de saúde, articulada 
por seis coordenadores de seções e um 
coordenador geral, foi lançado o livro 
“Transdisciplinaridade em Oncologia:  
Caminhos para um Atendimento Integrado”, 
que espelha uma vivência prática de trans-
disciplinaridade em sua própria construção.

Além disso, os profissionais de referência 
que assinam cada tema lançaram impor-
tantes fundamentos para a construção de 
modelos de atuação prática que venham 
de encontro às necessidades dos pacientes 
oncológicos e de seu mundo significativo.

A distribuição dos exemplares vem sendo 
realizada continuamente, tendo-se inicia-
do entre todos os membros dos diversos 
Comitês Científicos da ABRALE, seguido 
pelo envio de livros para Centros de Trata-
mento e de Ensino focados na realidade 
onco-hematológica. A distribuição foi 
intensificada em 2010, com a venda dos 
livros em feiras e congressos de hemato-
logia e Onco-Hematologia do Brasil. 

O trabalho figura hoje entre as indicações 
bibliográficas gerais e específicas de diver-
sos cursos de graduação e de pós- 
graduação nas variadas áreas da saúde.
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Dores Ósseas? Pode Ser  
Mieloma Múltiplo

Este foi o slogan da campanha de cons-
cientização realizada durante o mês de 
março para alertar a população a respeito 
dos sintomas e tratamento do mieloma 
múltiplo, um câncer que se desenvolve na 
medula óssea, devido ao crescimento 
descontrolado de células plasmáticas. O 
mieloma múltiplo é um câncer pouco 
conhecido, e embora seja mais comum 
em pacientes idosos, há cada vez mais 
jovens desenvolvendo a doença, que 
quanto antes detectada, maiores as chan-
ces de cura.  Por isso, a campanha teve 
como objetivo garantir o conhecimento 
da doença pelo maior número de pessoas 
possível. 

Chat com especialista, palestra com trans-
missão ao vivo, parceria e assistência de 
ortopedistas, materiais informativos, como 
folderes e cartazes e spot nas rádios foram 
as ações realizadas para a divulgação, que 
contaram com a assistência da assessoria 
de imprensa da ABRALE, impactando 5 
milhões de pessoas em todo o Brasil.

Movimento Contra o 
Linfoma

O linfoma é um tipo de câncer que surge no 
sistema linfático, responsável pela defesa 
do organismo contra infecções. 
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o Pode ocorrer em qualquer pessoa, mas é 
na adolescência, entre os 15 e os 19 anos, 
que acontece o maior número de casos. 
Ainda não se sabe como prevenir, e, por 
isso, o auto-exame é fundamental para 
que a pessoa note essas diferenças no seu 
corpo e procure um onco-hematologista.

Para alertar a população sobre a importân-
cia do diagnóstico precoce, a ABRALE 
lançou a campanha “Movimento contra o 
Linfoma. Se toca. Quanto antes você desco-
brir, melhor”, no Dia Mundial de Conscienti-
zação sobre Linfomas, comemorado mun-
dialmente em 15 de setembro.

A atriz Drica Moraes, que em 2010 reali-
zou o transplante de medula óssea após 
ser diagnosticada com leucemia, e o ator 
Lima Duarte, pelo 4º ano consecutivo, 
foram os padrinhos da campanha.

A divulgação teve como foco as mídias 
digitais, já que esta acontece de manei-
ra instantânea e veloz pelo mundo virtual. 
Os vídeos gravados pelos padrinhos 
foram assistidos por mais de 32 mil pes-
soas no canal do Movimento no Youtu-
be, ficando entre os mais vistos do You-
Tube Brasil. O hotsite do Movimento 
(www.movimentocontraolinfoma.com.
br) teve mais de 7.700 acessos e a busca 
pela   campanha no Google apresentou 
um valor superior a 10 mil resultados. A 
movimentação no Facebook e Twitter 
também foi intensa.aaaaaaaaaaaaaaaaa



Para que o maior número de pessoas 
possível fosse atingido, foram criados 
folderes, que além de serem entregues 
nas avenidas Paulista e Faria Lima, foram 
distribuídos nas periferias da cidade de 
São Paulo.

A campanha também foi divulgada nos 
maiores jornais, rádios, websites, portais e 
revistas de todo o Brasil por meio da 
assessoria de imprensa, impactando mais 
de 22 milhões de pessoas.

A campanha seguirá com as atividades e 
sempre será alimentada com diferentes 
ações. Assim, com a disseminação contí-
nua das informações a respeito do linfo-
ma, a população poderá ter um maior 
conhecimento da doença e ficar sempre 
atenta a qualquer sinal.

Legenda
Atriz Drica  Moraes



Diego Cotrim, paciente de Linfoma não Hodgkin
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Doação de Medula Óssea 

A 4ª Semana Municipal de Incentivo à 
Doação de Medula Óssea – lei nº 14.154, 
de autoria da então vereadora Soninha 
Francine - aconteceu de 14 a 21 junho em 
São Paulo (SP).

Em 2010, para conscientizar a população 
de que o gesto pode salvar vidas e, assim, 
incentivar o cadastramento voluntário 
para a doação de medula, a ABRALE reali-
zou uma campanha informativa com  
 cartazes, folderes, spot e vídeos, além de 
palestra e chat com especialistas na área.

Astrid Fontenelle, jornalista e apresenta-
dora de televisão, e Narciso dos Santos, 
ex-jogador da seleção brasileira e dos 
Santos Futebol Clube e atual treinador da 
equipe sub-20 do mesmo time foram 
madrinha e padrinho, respectivamente. A 
campanha foi divulgada em grandes 
mídias, como a TV Minuto do metrô, 
jornais, revistas e rádio, impactando mais 
de 10 milhões de pessoas.

Anemia Persistente? 
Pode Ser Mielodisplasia

A síndrome mielodisplásica (SMD), tam- 
bém conhecida como mielodisplasia, 
muitas vezes pode ser confundida com 
uma anemia persistente, mas é na verda-
de um grupo de doenças originadas do 
mal funcionamento da medula óssea, 
que leva a uma produção insuficiente ou 
inadequada de células sanguíneas sau- 
dáveis. Se não tratada, a mielodisplasia 
pode evoluir para leu-cemia. Por este 
motivo, em abril de 2010 a ABRALE 
desenvolveu a campanha “Anemia Persis-
tente? Pode ser Mielodisplasia”, com o 
objetivo de conscientizar a todos sobre 
os sintomas, para que seja possível sua 
identificação e, consequentemente, que 
o diagnóstico precoce e tratamento 
adequado possa ser realizado. 

Tipo de câncer pouco conhecido pela 
população, a mielodisplasia é mais comum 
nas pessoas com mais de 60 anos.

Inserções na mídia

Para que todas as campanhas e progra-
mas da associação tenham visibilidade, e 
para que a informação chegue ao maior 
número de pessoas possível, a ABRALE 
conta com a ajuda de uma assessoria de 
imprensa, que garantiu em 2010 que a 
Associação estivesse presente nos veícu-
los mais relevantes e de maior referência 
em todo o Brasil.

Também  foram  realizadas
campanhas de conscientiza-
ção na indústria farmacêutica 
Pfizer, para coleta de sangue 
e cadastro de seus colabora-

dores no REDOME. Ao 
todo, foram feitos 420 

novos cadastros.

Apresentadora Astrid Fontenelle
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A Alianza Latina foi formada em 2006 e é 
dirigida pela ABRALE, com o objetivo de 
oferecer capacitação em gestão estratégi-
ca para organizações que prestam apoio a 
pacientes com doenças do sangue. É uma 
rede que hoje agrupa 59 entidades, pre- 
sentes em 17 países da América Latina, 
além de Estados Unidos e Espanha. Juntos, 
esses grupos atendem a cerca de 135 mil 
pacientes e seus familiares. 

Dentre os principais programas ofereci-
dos pela rede, está o de Mentorias. Com 
ele, um consultor visita os grupos em 
seus respectivos países, oferecendo uma 
assessoria em gestão e captação de 
recursos, a fim de detectar e sugerir solu-
ções para possíveis limitações encontra-
das. Em 2010, 16 organizações de toda a 
América Latina foram visitadas e todas 
foram apoiadas no desenvolvimento de 
seus projetos.

Para marcar o êxito da Alianza Latina e 
reposicioná-la rumo às suas novas metas, 
a equipe do Depto. de Relações Interna-
cionais atualizou toda a sua identidade 
visual, modernizando seu logotipo, folder 
institucional e website que, muito mais 
interativo, pode ser acessado no 
www.alianzalatinahemo.org

Em 2010 também foi realizado o 5º Fórum 
da Alianza Latina, em Montevidéu, com o 
objetivo de dar continuidade a meta prin-
cipal da Alianza Latina, de promover a 
capacitação e cooperação entre as orga-
nizações de apoio a pacientes, ofere- 
cendo-lhes ferramentas para otimizarem 
e profissionalizarem suas atividades. Nes-
se sentido, a temática do encontrodesse 
ano esteve baseada em três eixos princi-
pais: Comunicação, Captação de Recursos 
e Gestão Estratégica. 

Estiveram presentes 70 pessoas de 18 
países distintos (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Espanha, EUA, Guatemala, 
México, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, 
Rep. Dominicana e Uruguai), represen-
tando 59% das organizações membros da 
Alianza Latina. 
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Educação à Distância

O programa de “Educação à Distância” da 
ABRALE se caracteriza por aulas gravadas 
por profissionais de saúde e outros assun-
tos relacionados aos pacientes oncológi-
cos, e representa uma oportunidade mo- 
derna de aprendizado para  todos os inte- 
ressados no tema. As aulas ficam disponí-
veis no site da ABRALE, e, ao todo, já foram 
assistidas por mais de 1.100 pessoas.

Em 2010, foram gravadas sete  novas au-
las, com os temas: Direitos dos Pacientes, 
Enfermagem, Home Care, Fertilidade e 
Sexualidade, GVHD em Odontologia e 
Vacinação. Atualmente, temos 38 aulas 
disponíveis no site.

Programa Dodói 

O “Projeto Dodói” tem como objetivo facili-
tar a expressão de sentimentos, a comuni-
cação e a integração entre a criança com 
câncer (de 3 a 14 anos) e a equipe de cuida-
dores, contribuindo, assim, para seu resta-
belecimento mais rápido e confortável, e 
para a humanização dos tratamentos. 

Após a realização piloto do projeto, 
implantado em outubro de 2009 no “Hos-
pital Darcy Vargas”, em São Paulo (com 20 
crianças), a equipe de psicologia da 
ABRALE identificou algumas necessida-
des importantes de inclusão no material 
do projeto original.

Desse modo, em 2010 tais ajustes foram  
discutidos, compilados e enviados para o 
Instituto Maurício de Sousa aplicá-los nos 
materiais de apoio, cujo kit a partir de 
agora compõe: Boneco (Mônica ou Cebo-
linha), gibi, revista de atividades, jogo da 
memória e de trilha, cartões de sensações 
e sentimentos, escala de dor, cartilha com 
recomendações e orientações para pais e 
cuidadores, avisos de porta e cartazes. Em 
dezembro foi realizado um treinamento 
com a participação de profissionais de 
saúde de 16 instituições de todo o Brasil, 
que irão implantar o projeto em seus 
hospitais em 2011. Assim, chegaremos 
cada vez mais perto de nossa meta 
pretendida de atendimento, que são 
3.000 crianças.
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LMC, com orientações pertinentes aos 
temas abordados (adesão ao tratamento, 
cuidadores, perguntas mais frequentes, 
fertilidade e sexualidade).

Selo Investimos 
na vida 2010

No dia 27 de outubro, pelo quarto ano 
consecutivo, a ABRALE certificou as em- 
presas que investiram socialmente na 
área da saúde e possibilitaram que os 
projetos da Associação fossem realizados 
em prol de pacientes onco-hematoló- 
gicos de todo o Brasil. 

No salão nobre da FIESP, local em que 
aconteceu o evento, 73 empresas parcei-
ras receberam o Selo Investimos na Vida. 
Entre os convidados estavam nomes co-
mo Alexandra Fructuoso (United Medical), 
Cristina Ferraz (Casa Cor), João Kulcsár 
(Senac), Marcos Azzi (Instituto Azzi), Maria 
Célia Salles (CIESP), Rodrigo Froes (Restau-
rante JAM), Soraya Araujo (Roche) e Yara 
Baxter (Novartis).

Pesquisas 
Epidemiológicas

Desde 2008, a ABRALE realiza pesquisas 
com pacientes de leucemia e linfoma, 
com o objetivo de identificar oportuni-
dades para atividades ou melhoria dos 
nossos programas; de ajudar os médicos 
nas regiões onde o tratamento é mais 
difícil;  de gerar dados importantes para 
relações com a mídia; de definir priori-
dades para as políticas públicas e etc. 

As pesquisas são realizadas, por telefone, 
com os pacientes cadastrados em nosso 
banco de dados que aceitam participar. 
Em 2010 foram realizadas pesquisas com 
209 pacientes de linfoma.

Programa Alliance

Especialmente dirigido a pacientes com 
leucemia mielóide crônica (LMC), o 
Programa Alliance – Suporte ao Paciente 
da ABRALE - tem como objetivo educar, 
motivar e melhorar a adesão do paciente 
ao tratamento, esclarecendo a doença e a 
importância de seguir as orientações da 
equipe médica e multiprofissional, para 
que melhores resultados durante o trata-
mento e mais qualidade de vida sejam 
alcançados.

Em 2010, foram concluídas adicional-
mente quatro fichas do Programa 
Alliance para pacientes portadores de 
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Concurso de Fotografia 
“RETRATOS DO AMOR”

O Concurso de Fotografia, realizado 
pela ABRALE em parceria com o 
Senac SP, tem como objetivo divulgar 
o trabalho da Associação e a impor-
tância do diagnóstico precoce por 
meio da arte. 

Em 2010, foi realizado pelo terceiro 
ano consecutivo, desta vez com o 
tema “Retratos do Amor”. Mais de 
1.400 fotos foram inscritas, e os 12 
vencedores foram revelados e pre-
miados no dia 27 de outubro, no 
salão nobre da FIESP.

Divididas nas categorias pacientes e 
familiares, profissionais da saúde, 
profissionais da fotografia e público 
em geral, as imagens finalistas foram 
expostas na estação de trem Brás, nas 
estações de metrô Clínicas e Repúbli-
ca e no Conjunto Nacional. Além 
disso, as fotos vencedoras e finalistas 
ilustraram as agendas, cadernos e 
calendários ABRALE 2011. 

Ao total, foram produzidos 11.000 
exemplares de cada item. Este 
material visa a captação de recur-
sos para a ampliação dos progra-
mas da Associação.

Amor É a Vida Toda

Lucas Lermen

Um toque

Silvia Quaglia Borelli

Amar e Cuidar

Marcelo Mól Gonçalves

A Doçura do Teu Olhar 

Enche-me de Amor

Vanessa Teixeira 

Um Sonho de Amor. 
Marcus Vinicius 

do Carmo
Um Mesmo Horizonte. 

Raphael Freire Alves
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Dia das Mulheres

Em março, a ABRALE comemorou o Dia 
das Mulheres no Restaurante Charlô, do 
Joquey Club. O evento, voltado para a 
captação de recursos, contou com a 
presença de 112 mulheres que compra-
ram convites e colaboraram com nossa 
entidade.

Casa Cor

A credibilidade da ABRALE gerou, em 
2005, o início da parceria com a mostra 
Casa Cor, após o reconhecimento da 
atuação da entidade pela diretora do 
evento.

Em 2010, a ABRALE realizou dois jantares 
para a captação de recursos no restau-
rante Badebec (dentro da Casa Cor), deco-
rado pelo renomado arquiteto Jayme 
Bernardo. 

Somando os resultados dos dois eventos, 
estiveram presentes 230 pessoas nas 
duas noites, dentre elas celebridades 
como Patricia de Sabrit, Isabela Fiorenti-
no, Roberto Monteiro, Luciana Melo, 
Flávia Cavalcante e Marcos Hummel.

E
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e
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is Aniversário da ABRALE

Em setembro foi comemorado o aniversá-
rio de 8 anos de ABRALE, no restaurante La 
Tambouille. Compareceram 50 pessoas  
ao evento, possibilitando a captação de 
recursos para a ampliação dos programas 
desenvolvidos pela associação.

Jantar Beneficente – 
Restaurante Jam

Para festejar seu oitavo aniversário, o 
Restaurante Jam (Jardins e Itaim – São 
Paulo) reservou a noite de 29 de novem-
bro para uma comemoração especial. Na 
data, foi realizado um jantar beneficente 
com comida japonesa da melhor quali-
dade, música e leilão de telas de artistas 
brasileiros renomados. 
O evento foi um sucesso e a renda foi total-
mente revertida aos projetos da ABRALE e 
à creche da igreja Nossa Senhora do Brasil. 

Show Beneficente – 
Cantora Simone

No dia 13 de dezembro, a cantora Simone 
realizou o show “Em Boa Companhia” no 
Teatro Bradesco, em prol do Projeto 
Dodói. 

Legenda
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Foi uma noite mágica, que tocou a todos 
os 817 presentes. Além de belas canções, 
o show teve momentos tocantes, como a 
participação da Cecília, 7 anos, paciente 
em tratamento de leucemia, e a Turma da 
Mônica, que também marcou presença. 
O evento teve cobertura de grandes 
veículos,  do programa Amaury Junior e 
do jornal O Estado de São Paulo, além de 
ter sido divulgado nas maiores e mais 
importantes mídias de São Paulo.

Corrida Light the Night

No dia 18 de dezembro aconteceu a 
tradicional corrida de Natal Corpore – 
Light the Night ABRALE, no Pacaembu, 
em São Paulo (SP).

A prova teve um percurso de 4km, sem 
classificação oficial, nem cronometragem. 
Mesmo assim, os participantes levaram 
camiseta e medalha, e parte da renda foi 
revertida para os projetos da ABRALE. 
 

Cantora Simone
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(Em Reais - R$)

RECEITA BRUTA 3.712.181,70

Doações - PJ 367.025,38

Doações - PF 503.815,18

Patrocinios 2.829.543,63

Receitas Financeiras 11.797,51

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.712.181,70

DESPESAS 
DESPESAS C/ SERVIÇOS AO PACIENTE -2.969.349,78

Despesas c/ Equipe -1.326.679,09

Depesas Diretas -176.460,84

Despesas c/ Marketing -888.004,77

Depesas c/ Congressos e Eventos -531.260,73

Despesas c/ Comitê Científico -2.045,13

Despesas c/ Núcleos -44.899,22

DESPESAS GERAIS -525.451,30
Depesas Administrativas -519.361,21

Depesas c/ impostos e taxas -6.090,09
Despesas Financeiras -68.205,97
Outras Receitas / (Despesas) 8.782,93

RESULTADO OPERACIONAL 157.957,58

PROVISÃO PARA IRPJ / CSLL 0,00

LUCRO / (PREJUIZO) LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

157.957,58

Demonstração dos Superávit / ( Déficit )
Superávit / ( Déficit ) Acumulados -200.961,58
Resultado do Período 157.957,58

Saldo dos lucros / Prejuizos -43.004,00

Demonstração dos Superávit / ( Déficit )

Demonstração do Resultado do Exercicío
CNPJ/MF 05.404.321/0001-75

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010

Auditoria

O processo de auditoria é uma impor- 
tante ferramenta para o desenvolvimen-
to da ABRALE, trazendo mais credibilidade 
perante aos apoiadores e validando a 
prestação de contas da Associação. A audi-
toria externa é feita na ABRALE, desde 
2008, pela Baker Tilly Brasil Auditores Inde-
pendentes.

Além da auditoria fiscal e contábil, a Asso-
ciação também possui um processo de 
auditoria para os controles internos, 
procedimentos contábeis e segurança 
patrimonial, garantindo que as melhores 
práticas organizacionais sejam implanta-
das na administração da Associação.
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(Em Reais - R$)

Balanço Patrimonial 
em 31 de dezembro de 2010

CNPJ/MF 05.404.321/0001-75

A T I V O P A S S I V O
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa (13.680,61) Fornecedores 255.397,32 

Moeda Estrangeira - Empréstimos e Financiamentos - 
Clientes 55.304,67

 
Impostos, Taxas e Contribuições 53.786,08

 
Dividendos/JCP a Receber - Dividendos a Pagar -

Adto. de Salários/ Férias / Fornecedor 53.451,39

 
Provisões 66.297,07

 Impostos a Recuperar - Outras Contas a Pagar -

Outras Contas a Receber 149.327,25 Mutuos c/Sócios - 

Estoques -
 

Total do Passivo Circulante 375.480,47

 

Estoques em Transito -
 

Despesas a Apropriar - 

Total do Ativo Circulante 244.402,70

          

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo

NÃO CIRCULANTE Adiantamentos Clientes

Realizável a Longo Prazo Empréstimo e Financiamentos

Créditos Coligadas/Controladas

- 

Dívida com Pessoas Ligadas

Depósitos Judiciais

-

Outras Obrigações a Pagar

Outros Créditos

-

Provisões Perdas Equivalencia

Total do Realizavel a Longo Prazo

-
 

-

-
 

-

-

-
 

-

-
 

Total do Passivo Não Circulante

Investimentos

Investimentos

- 

Participações em Controlada

-

Outros Investimentos

-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total dos Investimentos

- 
Capital Social Realizado

Reservas de Capital

Ativo Imobilizado
Reservas de Lucros

Imobilizado 54.741,48
 Ações em Tesouraria

Intangível 33.332,29

 Ajustes de Avaliação Patrimonial

Total do Ativo Imobilizado 88.073,77

 Superávit / ( Déficit ) - Acumulados (200.961,58)

 

Superávit / ( Déficit ) - do Período 157.957,58

 

Total do Ativo Não Circulante 88.073,77
 

Total do Patrimônio Líquido (43.004,00)

 TOTAL DO ATIVO ..................................... 332.476,47 TOTAL DO PASSIVO .................................. 332.476,47

 




