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Ser um Instituto de referência mundial e sustentável em educação e pesquisa, para a cura 
de pessoas com câncer do sangue.

Oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer e doenças do 
sangue no Brasil tenham acesso ao melhor tratamento.

A ABRALE – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia – é uma organização sem fins 
lucrativos, fundada por pacientes e familiares em 2002.

Todos os anos, milhares de pessoas recebem o diagnóstico do câncer no Brasil. Nosso 
trabalho é voltado aos pacientes com cânceres do sangue, como a leucemia e o linfoma, 
para que tenham acesso ao tratamento correto e qualidade de vida durante esta jornada.

Diariamente, fornecemos informações a respeito das doenças, por meio de diferentes ma-
teriais, campanhas e projetos, além de prestarmos gratuitamente apoio jurídico, psicológi-
co e nutricional aos pacientes e seus familiares.

Seu apoio é o principal responsável por isso. 
Juntos somos muito mais fortes!

Visão

Missão

Quem Somos
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Atuamos intensamente na área de advo-
cacy para, junto aos órgãos responsáveis, 
aprimorarmos a promoção, humanização 
e acesso ao tratamento oncológico.

O departamento é formado por profissio-
nais especializados para atender a todos 
os pacientes do Brasil, tirando suas dúvidas 
quanto ao câncer e seu tratamento e tam-
bém por meio de apoio psicológico, jurídico 
e nutricional.

Por meio do Observatório de Oncologia, 
plataforma on-line e dinâmica de moni-
toramento de dados públicos, é possível 
avaliarmos as políticas de saúde e sua 
aplicação na sociedade. As pesquisas com 
os pacientes, profissionais da saúde e mé-
dicos, nos trazem informações relevantes 
sobre a terapêutica aplicada no país.

Utilizamos diferentes canais (revista, redes 
sociais, site, manuais) para sempre manter 
os pacientes e familiares informados 
sobre o câncer e seu tratamento. Por meio 
de campanhas de conscientização, leva-
mos a toda população a importância do 
diagnóstico precoce. Com o projeto Edu-
cação à Distância, também oferecemos 
capacitação aos profissionais da saúde.

Políticas 
Públicas

Pesquisa e
Monitoramento

Apoio ao 
Paciente

Educação e 
Informação

Pilares de Atuação
Trabalhamos em quatro frentes, veja abaixo!
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Os representantes da Abrale em todo o país são peças fundamentais no avanço de nosso 
trabalho e na disseminação de importantes informações. Ao longo deste ano, eles par-
ticiparam de eventos, realizaram jornadas, cadastraram mais de 2 mil pacientes, fizeram 
campanhas, apresentaram nossas ações e o trabalho de apoio gratuito da Abrale. Agora, o 
objetivo é conseguir maior apoio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), para disseminar-
mos informações sobre o câncer e também apresentarmos o trabalho de apoio gratuito 
oferecido por nós ao maior número de pacientes.

Todo o nosso trabalho é voltado aos pacientes, para que tenham acesso a um trata-
mento correto e qualidade de vida.

Diariamente atuamos com:

Honestidade e sistemas transparentes por meio de prestação 
de contas aos nossos doadores, comunidades e parceiros sobre o impacto dos nossos 
programas

Comunidades, atores locais, população civil, Estado e setor privado, para que 
juntos possamos ter mais força

Compromisso e paixão, para que a vida seja valorizada

Ouvimos as necessidades dos pacientes e seus familiares, procurando a melhor manei-

ra de trabalhar em conjunto na busca por soluções

A Abrale está em Belo Horizonte, Bra-
sília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, 
Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Recife, 
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, 
Porto Algere e São Paulo. Mais de 70 
centros de tratamentos são visitados 
pela equipe ABRALE em todo o Brasil.

Onde Estamos? Como Trabalhamos?
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INICIATIVAS E PROGRAMAS 2016
Aqui, dividimos com você algumas das principais ações realizadas ao longo do ano por 

nossa equipe. Agradecemos por fazer parte de nossa história!
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O evento aconteceu no início de dezembro, em São Paulo, e contou com a participação 
da assistente social e professora da PUC, Marcia Calhães Paixão, que falou sobre as 
atribuições do serviço social na área da saúde. Os mais de 30 profissionais presentes 
também puderam participar, contando sua experiência na área e as dificuldades que 
enfrentam no dia a dia.

Mais de 70% dos pacientes com diagnóstico de algum tipo de câncer procuram uma 
Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) quando surgem os primeiros sintomas da 
doença. Mas, infelizmente, o diagnóstico ainda assim acaba sendo tardio, devido à falta de 
informação por parte dos profissionais de saúde. 

Diante dessa realidade, a Prefeitura de Juiz de Fora firmou uma parceria com a Abrale 
para garantir que o trabalho de conscientização, assessoramento profissional e acom-
panhamento de pacientes possa mudar os índices de mortalidade por doenças onco-he-
matológicas, principalmente em crianças, no município de Juiz de Fora e região.

Encontro Abrale
Assistentes Sociais

Juiz de Fora Apoia 
o Trabalho da Abrale

No início de 2016, a Abrale levou a paciente Ana Carolina Neves para conhecer seu 
ídolo, Eduardo Kobra, artista conhecido por seus grafites nos principais edifícios e 
monumentos do Brasil e diversos países, como Estados Unidos. Todos com um toque 
realista, em 3D, e com cores vibrantes, sua marca registrada. Na ocasião, ele também gra-
vou um vídeo para a organização, abraçando nossa luta contra o câncer. 

No final de março, a Abrale, com o apoio da Escola Wilma Kovesi de Cozinha, reuniu 15 
pacientes na Oficina de Nutrição. 

Por meio de aulas práticas, eles puderam aprender quais os principais alimentos utilizados 
para amenizar os efeitos colaterais durante tratamento quimioterápico, além de poderem 
degustar pratos saudáveis feitos na hora.

De acordo com a nutricionista Célia Mara, membro do Comitê de Nutrição da Abrale, 
uma boa alimentação, com alimentos naturais, livres de agrotóxico e corantes artificiais, é 
fundamental para que o paciente em tratamento se sinta melhor e não apresente tantos 
efeitos colaterais.

Mix de Arte e Emoção

Alimentos do Bem 
Oficina de Nutrição

APOIO AO PACIENTE
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Com um visual moderno, o novo 
portal da Abrale, apresentado no 
início do ano, facilitou a navega-
ção para todos. Ele traz um con-
teúdo completo sobre os cân-
ceres do sangue, com textos 
que possibilitam o entendimento 
sobre cada uma das doenças e 
seus tratamentos, informações 
sobre qualidade de vida, depoi-
mentos de pacientes, vídeos exclusivos com os principais especialistas do país, serviços de 
apoio gratuito, eventos, projetos sociais, políticas públicas e muito mais. E tudo isso com o 
respaldo e revisão do Comitê Científico Médico e Multiprofissional da Associação. 

A fosfoetanolamina sintética, conhecida como a pílula do câncer, deu o que falar em 2016. 
Naturalmente produzida pelo organismo, ela ajuda o sistema imunológico na eliminação 
de células malignas. Há cerca de 20 anos, Gilberto Chierice, um professor de química da 
Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, pensou que essa substância poderia 
ser eficiente no combate ao câncer e passou a desenvolver a fosfoetanolamina sintética. 
Muitos pacientes abandonavam o tratamento para utilizá-la, mas seu uso foi proibido, por 
não terem sido realizados estudos clínicos. 

Para melhor informar nossos pacientes, criamos, em parceria com as organizações 
membros do Todos Juntos Contra o Câncer, um documento com as dez reflexões que o 
paciente deve fazer antes de usar essa substância.

Abrale de
Site Novo

Devo ou Não 
Tomar a Pílula do Câncer? 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1/3 dos casos de diversos tipos de tu-
mores está relacionado à obesidade. A grande maioria destes registros poderia ter sido evi-
tada com um estilo de vida mais saudável, incluindo uma dieta mais equilibrada e prática 
de atividades físicas regulares. Na segunda edição da Virada da Saúde, que aconteceu na 
primeira semana de abril, a Abrale promoveu um “aulão” de prevenção, com uma série de 
atividades para estimular a adoção de hábitos saudáveis. A programação contou com aula 
de zumba e workout, e pacientes oncológicos estiveram presentes no Parque Villa-Lobos 
para também participarem da iniciativa.

Virada da Saúde

A Abrale lançou em agosto a campanha “Leucemia Linfoide Aguda
 – Quanto Antes for Descoberta, Melhor!”, com o objetivo de alertar 
a população sobre este tipo de câncer, muito comum em crianças, 
mas que também pode acontecer em adultos.

Por meio de um relógio, utilizado em todos os materiais, a ação traz o conceito do tempo - 
por ser aguda, sua evolução é bastante rápida, tornando essencial descobrir a doença logo 
no início e começar o tratamento o quanto antes. Hoje, 90% das crianças diagnosticadas 
com a LLA conseguem alcançar a cura. Para os adultos, este número chega a 50%. 

#JuntosContraaLLA

A campanha, lançada no mês de novembro, tem a finalidade de informar a toda a popu-
lação a respeito dos principais sintomas deste tipo de leucemia, além da importância do 
diagnóstico precoce. 

LLC – Observe Sempre 
Trate Quando Necessário

INFORMAÇÃO FAZ A DIFERENÇA



14 | Relatório de Resultados Relatório de Resultados | 15 

Os pacientes de linfoma comemoram duas datas: a de nascimento e a de cura. E para 
conscientizar sobre este tipo de patologia e parabenizar todos os vencedores, realizamos 
pelo terceiro ano consecutivo a campanha Muitos Anos de Vida. 

Em julho, realizamos um evento no HEMORIO para trazer todas as informações sobre 
o linfoma, tipo de câncer do sistema linfático que atinge quase 13 mil pessoas por ano. 
Contamos com a participação especial do Dr. Daniel Tabak, onco-hematologista do Centro 
de Tratamento Oncológico, Dr. Luiz de Melo Amorim Filho, diretor geral do Hemorio, Dra. 
Patrícia Moura, diretora técnica do Hemorio e Dra. Claudia Máximo, coordenadora do Servi-
ço de Hematologia do Hemorio. 

Linfoma - Entenda Como se 
Comporta Este Tipo de Câncer

A legislação brasileira assegura alguns benefícios para 
facilitar a jornada do paciente e colaborar com as des-
pesas do tratamento, mas muitas dessas informações 
são pouco conhecidas. Por isso, a cartilha da Abrale 
explica como conseguir todos esses direitos de uma 
maneira muito fácil. 

Cartilha 
Direitos do Paciente

A campanha foi lançada no Dia Mundial do Câncer, para promover a informação quanto 
aos principais sinais da doença e a importância do diagnóstico precoce. Artistas como 
Paula Fernandes, Luan Santana, Paulo Gustavo e Camila Queiroz publicaram fotos com a 
nossa camiseta, seguido de uma história de superação, e passaram a mensagem à diante. 

100% de Esforço 
Onde Houver 1% de Chance

Caminhos da LMC

Muitos Anos de Vida

Este é o quarto ano da ação, que visa trazer aos pacientes de todo o Brasil acesso a 
informações sobre o tratamento e monitoramento da leucemia mielóide crônica na página 
Caminhos da LMC, no Facebook.

No mês de junho, a Abrale realizou a campanha sobre 
a PTI (Trombocitopenia Imune Primária), doença do 
sangue causada pela baixa contagem das plaquetas 
– por isso sangramentos espontâneos e hematomas 
são bastante comuns aos pacientes. Em nossas redes 
sociais, fizemos diversos posts de alerta a toda população 
sobre a importância da auto-observação e também do 
diagnóstico precoce e tratamento correto.  

PTI - Você Sabe o que É?
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As crianças em tratamento do câncer no Itaci (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil) 
receberam, no final de julho, a visita mais que especial da Mônica e do Cebolinha, que além 
de levarem muita alegria e diversão a todos, entregaram os novos kits do Projeto Dodói. 

O projeto, que completou 10 anos, tem como proposta uma abordagem mais humanizada 
na Oncologia Infantil, por meio de um melhor entendimento a respeito do câncer e maior 
proximidade entre profissional da saúde e a criança. 

Enfermeiros, psicólogos e médicos dos Comitês Científicos Abrale desenvolveram diferen-
tes conteúdos e atividades para estes públicos. A equipe do Instituto Maurício de Sousa 
transformou esse conteúdo em um kit que contém boneco da Mônica ou Cebolinha, 
brinquedos médicos, gibis, cartazes e cartões informativos, hoje já entregues para quase 3 
mil crianças em todo o Brasil. 

Um Dia com a
Turma da Mônica

A Abrale promoveu uma come-
moração de Dia das Crianças 
para os pacientes com câncer 
que recebem tratamento no 
Hospital Darcy Vargas, na zona 
oeste de São Paulo. A cantora 
Priscilla Pach foi em todos os 
quartos, vestida de princesa, e 
fez um musical especial para 
cada uma das crianças em inter-
nação. 

A tarde foi a vez da banda infantil Viola Mágica realizar sua apresentação, e todas as crian-
ças foram convidadas a tocarem instrumentos durante o espetáculo. 

Dia das Crianças
Especial

Este foi o tema do Fórum realizado pela Folha de São Paulo em março.  O evento reuniu 
representantes do setor público e privado e pesquisadores da área de Oncologia. Merula 
Steagall esteve entre os palestrantes para contar sua experiência pessoal com a talasemia, 
suas motivações para fundar a Abrale e a importância da voz do paciente durante o trata-
mento do câncer no Brasil. 

O Futuro do Combate ao Câncer

Em Paris, na França, mais de 3 mil especialistas de todo o mundo se reuniram para apre-
sentar o que há de mais novo em tratamentos. Na ocasião, Merula Steagall, presidente da 
Abrale, Dr. Nelson Hamerschlak, onco-hematologista do Comitê Médico da Abrale; Fábio 
Gandour, cientista-chefe da IBM Brasil e Dr. Luiz Antonio Santini, diretor-geral do Inca, 
apresentaram a importância dos dados para um tratamento mais organizado e de maior 
qualidade, além de falarem do Observatório de Oncologia. 

Congresso Mundial Sobre Câncer

EVENTOS E PROJETOS
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O imenso volume de dados gerados no dia a dia impacta notoriamente em nossas vidas 
profissionais e pessoais também. E com a Saúde não é diferente. Hoje, o uso de big data – 
termo que descreve essa enorme quantidade de informações – tem crescido muito nesse 
ramo. E são três as principais áreas: medicina de precisão, prontuários eletrônicos dos 
pacientes e internet das coisas. 
 
Para debater os desafios impostos pelo acesso à informação, o Movimento Todos Juntos 
Contra o Câncer realizou o Fórum Big Data em Saúde, em março, no auditório pequeno do 
Masp, que contou com a participação de Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho, eco-
nomista e professor doutor da Faculdade de Saúde Pública/Universidade de São Paulo; 
Fabio Gandour, Cientista-Chefe da IBM Brasil; Dr. Fernando Maluf, oncologista fundador 
do Instituto Vencer o Câncer; Marcelo de Moraes Pedroso, pesquisador do Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz; 
e Merula Steagall, presidente da Abrale. 

Foi neste evento que o Observatório de Oncologia apresentou o estudo “Dos Dados de 
Hoje às Mortes por Câncer em 2029”, que constata que o câncer será a principal causa de 
mortalidade em todas as regiões do Brasil. 

Big Data
Em Saúde

Esta é uma plataforma online e dinâmica de monitoramento de dados abertos e com-
partilhamento de informações relevantes da área de Oncologia do Brasil. Em 2016 foram 
realizados diversos estudos, dentre eles: “Luta Contra o Câncer Infanto-Juvenil”, “Desigual-
dade dos Gastos em Saúde no Brasil”, “A Jornada do Paciente com Linfoma de Hodgkin no 
Brasil”, “Outubro Rosa e luta contra o Câncer de Mama”, “Novembro Azul: vamos iluminar 
a saúde do homem” e “Quanto Custa Tratar Um Paciente com Câncer no SUS em 2016” 
(com grande visibilidade na mídia, incluindo o Jornal Nacional). 

Para ver cada um destes estudos na íntegra, 
acesse www.observatoriodeoncologia.com.br

E por Falar em 
Observatório de Oncologia...
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O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, em São Paulo, e trouxe 2.700 pessoas, 
entre gestores, médicos, profissionais da saúde, sociedades científicas, ongs, ativistas, 
advogados e jornalistas para debaterem os desafios e soluções a respeito da crise no setor 
de Oncologia do país. 

Para a plenária de abertura, o evento contou com a participação de três ex-ministros 
da Saúde: Alexandre Padilha, José Agenor Alvares e José Temporão, que falaram sobre 
“Propostas para Garantir a Cobertura Universal na Oncologia”, além da política nacional de 
prevenção e controle do câncer.

O evento também contou com 26 painéis de debates e 132 palestrantes, que discorreram 
sobre temas estruturados em cinco principais pilares: prevenção, tratamento, gestão, finan-
ciamento e inovação. 

Para assistir aos debates, acesse 
www.todosjuntoscontraocancer.com.br

3  Congresso Brasileiro
Todos Juntos Contra o Câncer

o

O número de pacientes com câncer que utilizam o SUS (Sistema Único de Saúde) aumen-
tou 34% em cinco anos. Hoje, são mais de 400 mil pessoas que utilizam o sistema público 
de saúde para o tratamento oncológico, mas apenas 57% conseguiram iniciar a terapia 
dentro do prazo de 60 dias, como prevê a lei federal de 2012. O total de sessões de qui-
mioterapia e radioterapia também cresceu, mas o acesso à assistência especializada ainda 
é o maior gargalo. Todas essas informações foram apresentadas pelo ministro da saúde, 
Ricardo Barros, no Fórum Estadão Saúde, realizado no dia 10 de agosto. 

Merula Steagall, presidente da Abrale, foi uma das convidadas especiais e em sua palestra 
lembrou que muitos medicamentos novos para o tratamento do câncer são incorporados 
antes na rede privada e só depois na rede pública. “Existem medicamento que obtiveram 
o registro da Anvisa há mais de 10 anos no país, mas ainda não estão disponíveis no SUS. 
Todos nós temos que exercer nosso papel de cidadãos e colaborar para que a saúde 
melhore”, disse. 

Fórum Estadão Câncer no Brasil 
Tem ou não Tratamento?

O evento aconteceu de 10 a 13 de novembro, em Florianópolis e reuniu os principais espe-
cialistas da Onco-Hematologia nacional e internacional. A Abrale marcou presença com 
stand e também como participante do 6º Fórum Educacional das Instituições de Apoio 
a Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas e Onco-Hematológicas, para discutir 
temas relacionados ao diagnóstico e adesão ao tratamento.  

Hemo 2016
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11  Fórum Alianza Latina
De 5 a 7 de novembro, aconteceu em São Paulo, no WTC Hotel, o “11º Fórum Alianza Latina 
– Melhores Práticas para o 3º Setor de Saúde”, com o objetivo de ampliar a participação de 
organizações de pacientes na melhoria dos tratamentos nos países latino-americanos. 

Durante os dois dias de evento contamos com a participação de 136 pessoas, representando 
83 entidades relacionadas à saúde. Ao total, foram nove painéis com 30 conferencistas, que 
falaram sobre diferentes temas, dentre eles “A importância do trabalho em rede”, “Dados 
abertos na América Latina – Desafios e novas perspectivas” e “Melhores Práticas de Gestão 
para o 3º Setor”. 

Também no Fórum aconteceu a 3ª Edição do Prêmio Alianza Latina. Foram enviados 
35 projetos de 12 países, e os dois vencedores – Associação Brasileira de Portadores de 
Câncer (AMUCC) e Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – ganharam 10 mil reais, 
para implementação em seus trabalhos. 

o Onco Ensino
Lançamos o projeto de educação à distância que, por meio do Programa Nacional de 
Apoio Oncológico do Ministério da Saúde, propõe a capacitação e atualização de médicos 
e profissionais da saúde envolvidos no atendimento oncológico no país.

As aulas são protagonizadas por especialistas de referência em suas áreas e permeadas 
por casos, entrevistas e demonstrações de procedimentos. Para que o aluno participe ati-
vamente do processo de aprendizagem, são propostas diversas atividades como questio-
nários, pesquisa, fórum, chats e até aulas ao vivo.

O projeto recebe o apoio educacional do Instituto Israelita de Ensino Albert Einstein, que 
valida os cursos e concede o certificado aos alunos com elevada participação nas aulas e 
desempe nho comprovado.
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Todos os anos a Rede Globo realiza o Bem-Estar 
Global, um evento vinculado ao programa Bem-
Estar, que mistura informação e diversão, e oferece 
serviços de saúde gratuitos.  Ele acontece em diver-
sas regiões do país, e neste ano a Abrale esteve pre-
sente em duas delas: Salvador e Curitiba. Durante 
todo o dia, oferecemos orientações jurídicas e nu-
tricionais aos participantes, além de apresentarmos 
o trabalho de apoio realizado pela associação. 

Bem-Estar Global

Jantar do Bem
No dia 21 de junho, a Abrale, em parceria com o Casa Cor 2016, realizou seu já conhecido 
jantar beneficente, desta vez no Fleming’s Prime Steakhouse.  
 
Contamos com cerca de 200 convidados, que abrilhantaram essa noite especial e ajuda-
ram os milhares de pacientes com câncer do sangue de todo o Brasil. Ao som de Deena 
Love, todos saborearam deliciosos pratos, e ao final participaram de um sorteio com 
prêmios diversificados.
 
Agradecemos imensamente pelo carinho e apoio à nossa causa: Adriana Ambrosi, Adriana 
Vilarinho, AESOP, Alcaçuz, Aromagia, A Tal da Pizza, Barê Jardins, Esquina Mocotó, Finestra, 
Flor e Ser Orgânicos, Garrafeiros, Hugo França, Imaginarium, Jackie Shor – Arte, JAM, Jorge 
Alex, La Mar, Ligia Kogos, Loft Hair, Max Mara, Mundo do Enxoval, Mundo Verde, MYK, 
Paper House, Santa Luzia, Skin Laser e Zahil Vinhos. 
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5 Anos de CONITEC

Abrale no CNS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS completou cinco anos de 
existência e atuação transparente de seus processos de incorporação. Seu objetivo é 
assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alte-
ração de tecnologias em saúde pelo sistema público de saúde, bem como na constituição 
ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

Entre os convidados para a comemoração estava a Abrale, representada pela Andréa Ben-
to, coordenadora de políticas públicas da organização. 

Em maio, a Abrale participou da 281º Reunião Ordinária do CNS na pauta de Oncologia. 
A coordenadora de políticas públicas da Abrale, Andréa Bento, destacou os seguintes 
pontos:

1- A efetividade da Lei dos 60 dias e o funcionamento do SISCAN, pois, conforme apre-
sentação, o monitoramento está muito abaixo do esperado. Também foi questionado 
o que o Ministério da Saúde vem fazendo com os Hospitais que não estão cumprindo 
com o prazo de 60 dias.

2- Questionou sobre o plano de expansão de Radioterapia/2012 do Ministério da 
Saúde, pois no relatório/2011 do TCU, foi apontado um déficit nos aparelhos de radio-
terapia e que o ideal seria aparelhos em 135 unidades de tratamento, 78 só no SUS, 
números estes muito aquém do cenário atual.  Pela estimativa, cerca de 60% de novos 
casos de câncer precisam fazer radioterapia, ou seja, cerca de 320.000.

Manifesto do PCR

Abrale se Reúne com o TCU

O PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é bastante conhecido por quem convive com 
a leucemia mieloide crônica (LMC), pois trata-se de uma ferramenta importante para o 
diagnóstico da doença e monitoramento do tratamento. 

Por ser uma doença crônica, acompanhar de perto a LMC é muito importante para a qua-
lidade de vida do paciente. Mas muitos hospitais têm deixado de realizar este exame por 
não terem repasse financeiro do Estado. 

Para que os pacientes não fossem prejudicados por este problema, a Abrale criou o 
Manifesto do PCR. Mais de 10 mil pessoas apoiaram a ação, e todas as assinaturas foram 
entregues ao Ministério de Saúde. 

No início de outubro o Tribunal de Contas da União (TCU) começou um processo de plane-
jamento para definir o que será fiscalizado a partir de abril de 2017.

Essa decisão aconteceu porque, no início de 2016, o TCU tentou analisar junto ao Minis-
tério da Saúde a questão dos prazos da Lei dos 60 dias, mas encontraram muita dificul-
dade para conseguir informações. Relataram isso para o Plenário e o Plenário autorizou a 
fiscalização. O secretário informou, que, diante disso, provavelmente vão realizar uma nova 
fiscalização sobre este assunto a partir do mês de abril de 2017.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Apoio ao paciente

Canais de comunicação

• Redes Sociais – Aproveite para nos seguir!
          Página Abrale, no Facebook – mais de 157 mil curtidores
          @abraleoficial, no Twitter – 2.966 seguires
          @abraleoficial, no Instagram – mais de 17 mil seguidores
          Rede Amar a Vida – Seguida por 4.178 pessoas

• Portal Abrale
          Mais de 800 mil acessos

• Revista Abrale
          Mais de 130 mil exemplares enviados de forma gratuita

Acompanhamento social

Fale Conosco

Ligações 0800

Atendimento presencial

Apoio jurídico

Apoio psicológico

Apoio nutricional

Encontro de pacientes

Parceria com o banco alemão de doadores 
de medula, DKMS

Chat Abrale

Novos cadastrados (pacientes, familiares, 
médicos e profissionais da saúde)

Número de visitas de nossos representantes 
em hospitais e UBS

1.141

361 e-mails respondidos

733

57

883 contatos

165 atendimentos

20 consultas

307 presentes

13 encaminhamentos

292 participantes

3.575

2.498

Abrale em Números (jan à dez)
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Abrale na Mídia

Campanha 100% de esforço onde houver 1% de chance
Fonte: Caras

Nossas campanhas e projetos alcançaram espaços espontâneos nas principais mídias do 
país. Conheça algumas abaixo.

Merula Steagall - Empreendedora Social
Fonte: Folha de S.Paulo

Pílula do Câncer
Fonte: Folha de S.Paulo
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Big Data em Saúde
Fontes: Estadão, CBN, Exame, R7, Terra e TV Cultura
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3   Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer
Fontes: INCA, SPTV 1ª Edição, Rádio Bandeirantes e Record News

o  
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Projeto Dodói
Fonte: G1

Observatório de Oncologia
Fonte: Jornal Nacional



38 | Relatório de Resultados Relatório de Resultados | 39 

EMPRESAS E PARCEIROS
QUE FAZEM PARTE DA LUTA CONTRA O CÂNCER
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O Selo Investimos na Vida certifica empresas socialmente 
responsáveis. Todo recurso obtido com o Selo objetiva a 
manutenção dos programas da ABRALE, que visam garantir 
acesso às melhores possibilidades de tratamento aos 
pacientes acometidos pelos cânceres no sangue. Há um 
sistema de contrapartidas que reconhece o investimento 
cedido, fortalecendo a ponte entre quem precisa de ajuda e 
quem pode ajudar. Torne-se uma empresa certificada!

O resultado da reputação de mais de 15 anos de experiência em todo o Brasil
Mais de 100 parcerias com alcance mundial
Experiência de trabalhar com o setor privado
A oportunidade de alcançar seus objetivos de Responsabilidade Social, investindo em 
nosso amplo portfólio de programas
Estrutura e alcance geográfico com impacto local, regional e global
Compromisso de longo prazo com comunidades específicas e municípios
A oportunidade de ser um importante ator nas melhorias da saúde no Brasil

Sua empresa pode integrar as práticas de Responsabilidade Social com sua estratégia 
de negócios por:

Investir em programas da ABRALE que se alinham com os seus objetivos de RSE
Tornar-se um parceiro estratégico para impulsionar soluções inovadoras em questões 
de desenvolvimento que afetam os pacientes e familiares
Aproveitar o poder de suas marcas por meio de marketing de causa e de captação de 
recursos
Conscientizar sobre os direitos dos pacientes, com estratégias de comunicação para o
público interno e externo
Fornecer experiência e transferir conhecimento em áreas de convergência
Envolver e motivar seus funcionários
Formar parcerias público-privadas

92% DOS CONSUMIDORES
COMPRARIAM PRODUTOS ASSOCIADOS 

A UMA CAUSA SOCIAL 

O que Oferecemos ao Setor Privado?

Como Fazer Parte?

Promover parcerias com o setor privado, que vão além da filantropia, com impacto sig-
nificativo e tangível na vida dos pacientes e familiares, para criar uma proposta de valor 
compartilhado entre eles e as empresas que os apoiam.

Pacientes e familiares são impactados diariamente pelos projetos da ABRALE. Serviços 
gratuitos de alcance nacional à disposição de todos que necessitam.

SUA OPORTUNIDADE DE:

INVESTIR
EM UMA SAÚDE MELHOR

ALCANÇAR
SUAS METAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E EMPRESARIAL

MOBILIZAR, MOTIVAR 
E COMPROMETER

FUNCIONÁRIOS E CONSUMIDORES

INOVAR
SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

Nosso Plano

Empresas que Investem na ABRALE
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Doadores e Patrocinadores (Master)

Nossos Parceiros
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Selo Investimos na Vida

VIDA

SAÚDE

BEM-ESTAR

Doadores e Patrocinadores

Leis de Incentivo

ASTELLAS
ELI LILLY
EMS 
MSD
QUIMICA AMPARO
TEVA

ACHE Laboratórios Farmacêuticos
Alelo
EMS
Flextronics International Tecnologia
IBM Brasil
ICC Industrial Comercio Exportação e Importação
Laboratórios Bagó do Brasil
Novartis Biociências
Rede Globo
Sherwin Willians do Brasil
Takeda Pharma
TBE – Transmissoras Brasileiras de Energia
Telefônica Brasil
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Body Suplementos
Boteco Bardot Bistrô
Boulevard Terras Restaurante
Brasserie Des Arts
Brasserie des Arts Restaurante
Braw Sugar - CCSP Bar e Restaurante Ltda
Brown Sugar
Bruna Moron
BSL Restaurante Ltda - EPP
Cafe do Chef JSN Alimentos
Calçados Pixole Ltda
Calzedonia Brasil
Camelo Pizzaria - Chácara Itaim
Camelo Pizzaria - Moema
Camelo Pizzaria - Pamplona
Camicado
Cantina Fratelli Dítalia
Carrera Destroy
Casa Almeida
Casa Bayard Artigos para Espostes Ltda.
Casa de Lanches Hamburguinho Ltda.
Casa Europa Alimentos
Casa Manioca
Casa Santa Luzia
Check Bar
Chendel Confecções Ltda ME
Chicletaria Patamete
Chopizza
Coco Bambu Jk
Confecções Grymel Ltda - ME
Confecções Sapeca Ldta
Cowmisetas Com de Art e Vest
CPX Comércio de Roupas - EIRELI - EPP
Daf Restaurante
Daf Restaurante Ltda - ME
Dalmo Bárbaro - Jardins
Dani
Delau Com Chocolates
Deli House - Restaurante Galuan
Dezoito Bar e Restaurante R2M Ltda 
Queen
DMC Restaurante e Café Ltda
Duet Sorelle Comércio de Roupas

Feijão Brasil
Feijão Brasil Grill
Fernanda Carvalho Karabolo
Fernando Vieira
FFLA Roupa Infantil Eireli - EPP
Filit
Forquilha - Sociedade Baixo Madalena
Frangaria - A. M. Vila Olimpia Comercio de 
Alimentos Ltda - EPP
Frederico - Celenitas Chooperia e Petiscaria 
Ltda - EPP
Frutaria São Paulo
General Prime Burguer Comércio
Gil
Gilson
Giuliana Romano
Grill Hall Prazeres da Carne
Hexe Modas e Acessorios Ltda
HP - Hewlett Packard do Brasil Ltda
HRG 3 Comercio de Vestuario Ltda
Ici Bistro Torino Com de Alimentos
Illi Comércio de Confecções Ltda
Inbrands S.A.
Insalata Comércio de Alimentos
Interbelle
Italy Restaurante
Jardins Centro de Saúde Animal
Jean Marc
Jerônimo 198 Restaurante Bar e Tabacaria 
Ltda
Jevei Casa de Shows e Restaurante Ltda
JJRA Restaurante e Bar Ltda EPP
Jo De Mer
Joakins Hamburger Ltda
Joana/Ana
Joaquins Hamburguer Ltda
Johnny Rockets
Johnny Wash - Motobar Alimentos Ltda
José Rafael Barcha - EPP
Josimar
Juarez - Comércio e Produções e Eventos
Juarez - J M Barbosa Buffet
Kaishi Sushi

Colaborador Mensal Parceiro Nota Fiscal Paulista

Apoiador Institucional

Fonte Medicina Diagnóstica
Instituto de Onco-Hematologia da Bahia
Metal Sam
Portcrom
Tecnopeças
Textil Assef Maluf Ltda
Asel Tech Tecnologia e Automação

1900 Pizzeria
348 Corrientes
A e Z Comercio de Alimentos e Bebidas 
Ltda
Abadia Bar e Restaurante - Allegrini Dois
Adidas
Adriana Degreas
Air Show Comercio de Roupas Ltda
Almanara
Amor aos Pedaços - Santo André
Ana Paula
Angatu Produtos Naturais Eirele
Anna Pegova
Arabe SAJ
Aragon Coronas de Aragon
Aramis
Areoito
Armanda Restaurante
As Mineiras
Avila - JPSS Restaurantes Ltda
Baccio Di Latte - Milano Comercio Varejis-
ta de Alimentos Ltda.
Bacio di Latte Sorveteria
Bagatelle BGP Restaurante e Entreteni-
mento
Bar Assim Assado
Bar Aurora
Bar Cia da Cerveja
Bar do Alemão
Bar do Magrão
Bar e Restaurante Maracujá Jardins Ltda.
Bar Espirito Santo (AOS Flamingo Restau-
rantes)
Bar Municipal
Baretto - restaurante Ocean Blue
Barreds
Befresh
Bergamo Ind e Com de Malhas Eireli
Bgp Restaurante e Entretenimento S.a.
Bistro de Petrit
BL Shopping Cidade Eireli - EPP

Akna
Dudalina
Band News FM
Fábio Vianna
IBM Brasil
Innovia
HostGator
JGG Advogados
Rádio Bandeirantes
RINO COM
FecomercioSP
Alshop
Insula Comunicação
IK Creative Branding
Greiber Advogados
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Conselho Curador Diretoria

Ernest Egli
Edgard Hermelino Leite Junior
Newton José Leme Duarte
Geraldo Rocha Azevedo
Louis Antoine De Ségur De Charbonnières
Luiz Carlos Bresser Pereira
Luiz Eugenio Araujo De Moraes Mello
Luiz Fernando Rodrigues Pinto Junior
Fabio Scopeta Rodrigues

Presidente: 
Merula Emmanoel Anargyrou Steagall
Vice-Presidente: 
Juares Pires De Sousa
1º Tesoureiro: 
Claudia Angela Galleni Di Sessa Vellozo
2º Tesoureiro: 
Flávia Lúcio Lemos De Melo
1º Secretário: 
Silvio Garcia Baltazar
2º Secretário: 
Michele Lang

Precisamos que sua empresa faça 
parte. Invista na Vida!

0800 773 9973 | abrale@abrale.org.br

Ko. Bar e Restaurante Ltda
Kosushi
Kouzine Grk
KS Cosmeticos
La Peruana
La Tambouille
Lagoa Calçados
Lanchonete da Cidade
Langeri Larouge
Langery B & B Comércio de Roupas
LC1 Comercio de Alimentos e Promoções 
Ltda
Le Jazz Brasserie
Le Lis Bianc
Le Petit
Lellis Tratoria
Leni Lili Com
Lenny RF Com e Cong RF
Les Six Bistro
Lindt & Sprungli Com de Alimentos Ltda
Lindt Chocolate
Liquica Confecções Ltda
Loccitane
Loja Monalisa
Loja Pash
Loja Tyrol
Loja Varanda
Lorena 2101 Rest e Delivery
Lougerie S/A
LPQ Alimentos Ltda
Luciane
Lupo
M. E Santana Restaurantes Ltda - EPP
Macedo Rotisserie Pizzaria Ltda
Magna
Maitê
Mani
Manish - 326 Arabe Comercio de Alimen-
tos Eireli EPP
Mares Guia
Marisa - Augusta
Marnesto Restaurante Ltda

Max’s Optica Ltda
Mercearia São Roque
Metalock Brasil Ltda.
Michèle Hanna Zehil
Milano Comércio Varejista de Alimentos
MMartan
MMOM Comércio de Cosméticos Ltda - 
EPP
Mônica
Monopole Restaurante Ltda
Monte Vero Pizzaria VC Ltda
Morrisom
Myk - Max8 Bar Cafe e Restaurante
N. N. Pizzaria
NF Comércio de Presentes e Gráfica Ltda
Nicosdegreas Comércio
Nicosdegreas Ind. e Com. de Maiôs e 
Biquíni
Niwa Sushi
Oka Edamane Restaurante
Olea
Oliva Restaurante
Olliva Restaurante
Osaka Restaurante
Osken
Óticas Wanny Ltda
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Quadro Sintético Investimentos por Pilar de Atuação

DOAÇÕES - PJ

DOAÇÕES - PF

PATROCÍNIOS 

PRONON

RECEITAS TOTAIS

Informação e Educação

Políticas Públicas

Apoio ao Paciente

Pesquisa

Administrativa

Despesas com CR

DESPESAS TOTAIS

Informação e Educação

Apoio ao Paciente

Políticas Públicas

Pesquisa

Administrativa

Despesas com CR

TOTAL

PJ - Pessoa Jurídica
PF - Pessoa Física

CR - Captação de Recursos

CR - Captação de Recursos

R$ 293.553

R$ 366.021

R$ 5.286.846

R$ 1.920.080

R$ 7.866.500

R$ 2.729.972

R$ 1.637.358

R$ 1.851.869

R$ 238.994

R$ 382.155

R$ 494.650

R$ 7.334.996

R$ 2.729.972

R$ 1.851.869

R$ 1.637.358

R$ 238.994

R$ 382.155

R$ 494.650

R$ 7.334.996

R$ 2.729.972 R$ 1.851.869 R$ 1.637.358 R$ 238.994R$ 382.155R$ 494.650

37%

25%

22%

3%

5%

7%

100%

R$ 531.504
INVESTIMENTO PARA 
PROJETOS FUTUROS

Informações Financeiras

Políticas 
Públicas

Pesquisa e
Monitoramento

Despesas 
com CR

Adminis-
trativa

3%

Apoio ao 
Paciente

Educação e 
Informação

37%

25%
22%

7%
5%Abrale é uma organização não gover-

namental sem fins lucrativos que tem o 
compromisso de destinar mais de 80% 
de todos os recursos arrecadados às 
atividades de apoio ao paciente, confor-
me seus pilares de atuação. Os demais 
12% são utilizados para despesas admi-
nistrativas e reinvestidos em ações para 
captação de recursos.

O uso dos recursos da Abrale é rigo-
rosamente controlado e os relatórios 
financeiros auditados pela Crowe Ho-
rwath são publicados anualmente.
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www.abrale.org.br
Rua Pamplona, 518

Jardim Paulista - São Paulo-SP
(11) 3149-5190 | 0800-773-9973

/abrale

@abraleoficial

@abraleoficial

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia

100% de esforço onde
houver 1% de chance

www.abrale.org.br


