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100%  de esforço onde hou ver 1% de chance .

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Este ano foi repleto de conquistas em prol das 
milhares de pessoas que enfrentam o câncer 
no Brasil.

Com o empenho de nossa equipe e apoio dos 
parceiros, pudemos dar seguimento aos nos-
sos projetos nas áreas de apoio ao paciente, 
educação e informação, pesquisa e monitora-
mento de dados e políticas públicas, sempre 
com foco em possibilitar o acesso ao melhor 
tratamento onco-hematológico disponível.

Sabemos que os problemas na área da Saúde 
são complexos e por esse motivo as soluções 
dependem de uma conscientização urgente a 
respeito da prevenção, diagnóstico correto e 
precoce, da inclusão de novas terapias, cui-
dados integrais e paliativos, além de medidas 
para definir a adequação da infraestrutura, 
capacitação e financiamento adequado. 

Por este motivo, nosso trabalho não pode 
parar! Agradecemos imensamente por você 
fazer parte de nossa história e continuamos 
contando com sua ajuda.

Nas próximas páginas estão as atividades 
realizadas ao longo de 2017.

MERULA STEAGALL
Presidente da Abrale
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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 materiais,
campanhas e projetos, além de prestarmos gratui-
tamente apoio jurídico, psicológico 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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Pilares de Atuação

Atuamos intensamente na área de advocacy 
para, junto aos órgãos responsáveis, aprimorar-
mos a promoção, humanização e acesso ao tra-
tamento oncológico. Nosso propósito é melhorar 
o desfecho dos tratamentos no Brasil.

Utilizamos diferentes canais (revista, redes so-
ciais, site, manuais) para sempre manter os pa-
cientes e familiares informados sobre o câncer e 
seu tratamento. As campanhas de conscientiza-
ção levam para toda população a importância do 
diagnóstico precoce. Com o projeto de educação 
à distância, Onco Ensino, também oferecemos 
capacitação aos profissionais da saúde.

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

OS PILARES SÃO INTEGRADOS 
E OS DEPARTAMENTOS TRABA-

LHAM DE FORMA CONJUNTA

O FOCO PRINCIPAL É SEMPRE 
O PACIENTE E SEU FAMILIAR

Com o Observatório de Oncologia, plataforma 
on-line e dinâmica de monitoramento de dados 
públicos, é possível avaliarmos as políticas de 
saúde e sua aplicação na sociedade. As pesquisas 
com os pacientes, profissionais da saúde e médi-
cos, nos trazem informações relevantes sobre a 
terapêutica aplicada no país.

Políticas Públicas

Educação e 
Informação

Apoio ao Paciente

Pesquisa e 
Monitoramento

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 participaram de eventos, 
realizaram jornadas, cadastraram mais de 2 mil 
pacientes, fizeram campanhas, apresentaram nos-
sas ações e o trabalho de apoio gratuito da Abrale. 
Agora, o objetivo é conseguir maior apoio das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), para disseminarmos 
informações sobre o câncer e também apresentar-
mos o trabalho de apoio gratuito oferecido por nós 
ao maior número de pacientes.

Onde Estamos?

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

Todo o nosso trabalho é voltado aos pacientes, para que tenham acesso a um tratamento 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 possa-
mos ter mais força

Compromisso e paixão, para que a vida seja valorizada

Ouvimos as necessidades dos pacientes e seus familiares, procurando a melhor maneira de trabalhar 
em conjunto na busca por soluções

Como Trabalhamos?

Eu já passei pela luta contra a leucemia! Hoje tenho 20 anos e estou curada. Recebi o apoio da Abrale e fico 

orgulhosa por poder falar dessa linda Associação. Parabéns para os organizadores e obrigada por tudo!

BRUNA CARLA - PACIENTE DE LEUCEMIA

2.000 
Pacientes 

cadastrados/ano 
25.000 Total cadastrado

...................................................
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No dia 19 de agosto, a Abrale, em parceria com Sociedade Brasilei-
ra de Transplante de Medula Óssea (SBTMO) realizou o simpósio “O 
olhar do paciente para o TMO”. 

Mais de 60 pessoas estiveram presentes para acompanhar a dis-
cussão sobre a importância deste procedimento no tratamento do 
câncer e outras doenças do sangue, há 38 anos realizado no país.

A presidente da Abale, Merula Steagall, compareceu ao evento para 
falar sobre a pesquisa “10 perguntas e respostas para entender 
o transplante de medula óssea”, realizado pelo Observatório de 
Oncologia. Já o Dr. Nelson Hamerschlak, chefe do setor de TMO do 
Hospital Albert Einstein e membro do Comitê Científico Médico Abra-
le abordou os diferentes tipos de transplantes e suas indicações.

João Doria doou no início de novembro seu décimo 
salário como prefeito de São Paulo para a Associa-
ção Brasileira de Linfoma e Leucemia – Abrale. O 
valor de R$ 17.948 mil foi entregue à presidente 
da Associação, Merula Steagall e será investido no 
Projeto Dodói.

TMO no Brasil

Prefeito de São Paulo doa salário

15 anos de Abrale, 
com bastante trabalho

2017 foi um ano bem especial, cheio de ações e conquistas em prol dos 
pacientes com câncer de todo o país. Veja algumas delas!

anos

10 perguntas 
e respostas 

para entender o 
transplante de 
medula óssea

+ R$ 17.948
PROJETO DODÓI

APOIO AO PACIENTE
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Em 2017, completamos 15 anos de existência. 
Tudo começou em 2002, quando o câncer ainda 
era um grande tabu, com poucas opções de trata-
mento e considerado uma sentença de morte. Um 
grupo de pacientes famintos por informações, 
mudanças e evoluções na área da Oncologia-
Hematologia decidiu se unir e fundar uma orga-
nização que pudesse ajudar pessoas na mesma 
situação.

Dar voz aos pacientes passou a ser parte dos 
objetivos da Abrale, e os serviços de apoio jurídico 
e psicológico começaram a ganhar força. Com a 
ajuda dos Comitês, os pacientes cadastrados na 
associação também passaram a ter acesso à 
segunda opinião médica, com os melhores espe-
cialistas do país – até então, eles tinham muito 
receio de conversar com o médico e de até mesmo tirar 
dúvidas, pois soava “errado”.

Atualmente, temos uma equipe formada por 52 funcionários, 
divididos nos departamentos de Apoio ao Paciente, Comuni-
cação e Marketing, Políticas Públicas, Investimento Social, 
Educação e Informação e Pesquisa.

Recentemente, nos mudamos para uma nova sede, para melhor 
atendermos a todos os pacientes e familiares. Agora, estamos localizados à Rua Dr. Fernandes Coelho, 64 – 
13º andar – Pinheiros | São Paulo - SP. Venha conhecer nossa nova sede!

O evento objetiva reunir pacientes para que possam assistir a palestras com especialistas e tirar todas as suas 
dúvidas quanto aos diferentes tipos de câncer e doenças do sangue e seus tratamentos. Este ano, os temas 
apresentados foram: Leucemia Aguda – As perspectivas para o paciente; Doenças Mieloproliferativas e 
PTI; e Mieloma Múltiplo – Panorama no Brasil.

15 anos Abrale + Nova Sede

Fórum Abrale de Onco-Hematologia

Venha nos visitar!
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64

Pinheiros | São Paulo - SP

Leucemia Aguda
As perspectivas para o paciente

200 participantes presencial
15.000 participantes ao vivo via facebook

PTI
E doenças Mieloproliferativas

Mieloma Múltiplo
Panorama no Brasil

+ de 30 Hospitais
contemplados pelo Brasil

3.000 crianças com câncer
já foram beneficiadas com o projeto

Idealizado pela Abrale, em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa, este projeto está presente em mais de 
30 hospitais do Brasil, e cerca de 3 mil crianças em tratamento do câncer já receberam o Kit Dodói, que contém 
um boneco da Mônica ou Cebolinha, brinquedos médicos e materiais informativos, com o objetivo de facilitar o 
entendimento sobre a doença e o tratamento, e também o diálogo entre paciente e profissional da saúde.

Em 2017, 10 novas instituições foram contempladas com o projeto, garantindo um melhor atendimento 
para o câncer infantil. Também realizamos uma campanha de crowdfunding, que arrecadou 76 mil reais 
para o Dodói, custeando 276 pacientes no projeto.

Projeto Dodói

EVENTOS E PROJETOS

Desde a chegada do Projeto, o entrosamento entre a equipe, pacientes e familiares aumentou. Foi evidente 

a melhora no entendimento da doença entre as crianças, e a diminuição do sofrimento que sentiam durante 

os procedimentos mais dolorosos. 

JULIETA CHACON - ENFERMEIRA UNIFESP
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Bingo beneficente

Noite do bem

BI N
G

O

BIN
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No dia 15 de agosto, em uma tarde muito agradável, 200 pessoas participaram do evento no Clube Homs. 
Além de se divertirem bastante, trocarem experiência e terem a chance de ganhar prêmios como relógios, 
joias, forno elétrico e kits com produtos alimentícios, de beleza e de casa, elas também puderam ajudar a 
Abrale – toda a renda foi revertida para os projetos da Associação.

Agradecimento especial aos parceiros que nos ajudaram na realização do bingo: Aromagia, Arpège, Carmim, 
Drogasil, Entreposto, Finestra, Loeil, Hope, Madadayo, Madame Gateu, Utilplast e Wolford.

Em 24 de março, a Abrale reuniu mais de 250 pessoas no restaurante Flemings, em São Paulo, para o seu 
já conhecido jantar beneficente em prol dos pacientes em tratamento onco-hematológico.

Todos os convidados ganharam acesso ao Casa Cor 2017, o maior evento de arquitetura do país. Além disso, 
também participaram de um leilão para arrebatar uma gargantilha de ouro branco, cedida pela Camafeo 
Joias, e também uma camisa do Palmeiras autografada pelos jogadores. Todo o valor arrecadado foi destina-
do aos projetos de apoio da Abrale.

Aproveitamos este espaço para agradecer a todos que compareceram ao jantar e também a todos os parcei-
ros que tornaram possível essa noite mágica e do bem! 

9
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61 6161 61

61
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Hoje são vários os problemas enfrentados no que diz respeito ao acesso a tratamento de qualidade para 
pacientes com câncer, que vão desde o alto custo, demora para liberação pelos órgãos responsáveis, até pro-
blemas na distribuição por todo o Brasil. 

Estes foram alguns dos levantamentos feitos durante o Fórum realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, 
que aconteceu em maio. 

Mas a questão principal debatida foi a falta de uma agenda que envolva todos os atores do setor da saú-
de em torno do planejamento de acesso a esses tratamentos. 

“Precisamos tirar todas essas demandas do papel e realmente colocarmos as melhorias necessárias na práti-
ca. É isso o que espero com a realização deste evento”, falou Dr. Nelson Hamerschlak, coordenador do setor 
de Onco-Hematologia do Einstein.

Merula Steagall, presidente da Abrale, também participou do evento e levantou as várias dificuldades que os 
pacientes enfrentam todos os dias.

Este foi o tema do evento organizado pelo Google, no início de junho. O encontro teve por objetivo discu-
tir os benefícios dos dados abertos em saúde e promover o uso destes dados para fomentar as políticas 
públicas nesta área. 

Dentre os convidados estavam Ricardo Barros, atual ministro da Saúde, que apresentou o aplicativo e-Saú-
de, um novo canal de comunicação entre o Ministério da Saúde e o cidadão. O serviço oferecerá informações 
como acesso aos dados do cartão nacional de saúde, lista de medicamentos retirados nas unidades de saúde, 
acompanhamento do cartão de vacinação e lista de exames realizados.

Merula Steagall, presidente da Abrale e líder do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, esteve nesta mes-
ma mesa de debates e apresentou o Observatório de Oncologia, plataforma online e dinâmica de monitora-
mento de dados abertos e compartilhamento de informações relevantes da área de Oncologia do Brasil, que 
hoje totaliza 33 estudos sobre diferentes tipos de câncer e seus tratamentos. 

Acesse www.observatoriodeoncologia.com.br 

Fórum pelo acesso a medicamentos

Dados abertos sobre a Saúde no Brasil
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Fórum Big Data em Oncologia Juntos, somos mais fortes
O evento foi realizado no dia 9 de agosto, no Masp, em parceria com o Movimento Todos Juntos Contra o 
Câncer e Instituto Vencer o Câncer.

Dividido em dois debates, com os temas “Como a inovação e as novas tecnologias podem melhorar a as-
sistência em Oncologia” e “Políticas públicas em Oncologia: dados abertos para a transformação social”, 
o Fórum contou com a presença de especialistas em dados do governo e do setor privado de saúde, 
médicos e representantes de organizações de apoio ao paciente. 

Logo no início, Merula Steagall, presidente da Abrale, apresentou o estudo “Câncer em 60 Dias”, realizado 
pelo Observatório de Oncologia. Dentre os achados estão que 20,4% dos casos de câncer em todo o Brasil 
esperam mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Lembrando que a Lei nº 12.732 garante ao paciente que o 
tratamento seja iniciado antes deste prazo. 

O Dr. Drauzio Varella foi o responsável pela palestra de encerramento.  

Para ver o estudo completo, acesse www.observatoriodeoncologia.com.br. 

Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, em São Paulo, aconteceu o 4º Congresso Brasileiro Todos Juntos 
Contra o Câncer. O objetivo foi discutir a política nacional de prevenção e controle do câncer, e apresentar os 
desafios hoje enfrentados por quem ingressa o tratamento no sistema público e privado de saúde. 

Participaram do evento mais de 3 mil líderes do segmento, entre eles gestores, médicos, profissionais da 
saúde, sociedades científicas, ongs, ativistas, advogados e jornalistas atuantes na Oncologia.

Os temas foram estruturados em cinco principais pilares: prevenção, tratamento, gestão, financiamento e 
inovação. Ao todo foram 27 painéis de debates, moderados por renomados jornalistas e 8 workshops, com 
temas específicos em diversas áreas da Oncologia. 

Para a plenária de abertura contamos com um bate papo entre os líderes dos grupos de trabalho do Movi-
mento Todos Juntos Contra o Câncer, que falaram sobre como estão caminhando todas as ações levantadas 
nos três últimos eventos e descritas na Declaração para Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil. Por falar nos 
GTs, formado em 2017, ao longo do ano realizaramos 6 reuniões gerais, sempre com foco no aprimoramento 
da Política Nacional do Câncer. Atualmente, são 18 os grupos de trabalho, com um total de 124 integrantes.

DataBigFÓRUM

EM ONCOLOGIA Médicos
da Saúde

Representant es do go verno 
e de o rganizações de apoio  

ao paciente

Jornalistas Advogados Pacientes 
engajados

+ de 3.000 líderes da Saúde

=

=

movimentoTJCC
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12º Fórum Alianza Latina
O evento aconteceu de 26 a 28 de outubro, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 130 pes-
soas, de cerca de 21 países da América Latina. Dentre os temas debatidos estavam: Ampliando a voz do 
paciente, Advocay e Pesquisa Clínica na América Latina. Durante o evento, também aconteceu a premiação 
para os melhores projetos com o tema “Utilização de dados para um melhor entendimento da causa e melhor 
assistência”. Os vencedores ganharam 10 mil dólares para ampliar seu trabalho de apoio.

A Alianza Latina é uma rede que objetiva promover a capacitação, profissionalização e cooperação entre 
organizações de apoio ao paciente, para que aconteçam melhorias no tratamento e na qualidade de vida das 
pessoas que enfrentam doenças do sangue. Criada em 2006, atualmente é composta por mais de 100 orga-
nizações membros de 20 países da América Latina, Estados Unidos, Espanha e Portugal. 

+ de 100 Organizações
membros da Rede Alianza Latina

20 países
América Latina, EUA, Espanha e Portugal

12 milhões de pacientes
representados na região

Abrale no São Paulo Fashion Week
Participamos da 44ª edição da São Paulo Fashion Week. Em nosso stand, vendemos peças das marcas Adria-
na Degreas, Aleatory, Barreds, Maison Alexandrine e Uma, que criaram roupas baseadas no logo e na histó-
ria da entidade.  As peças também foram vendidas nas lojas das grifes, e 40% da renda foi revertida para os 
projetos da organização. 

A Abrale também promoveu no estande uma ação de corte de cabelos, com profissionais do Salão 1838, 
para confecção de perucas para pacientes com câncer.
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INFORMAÇÃO FAZ A DIFERENÇA

Exposição Fotográfica
100% de Esforço Onde Houver 1% de Chance
Para levar informação a toda população, a Abrale lançou uma exposição de fotos que traz no título seu slogan. 

A mostra mescla painéis informativos, que falam sobre a importância de hábitos saudáveis e de se atentar 
para os possíveis sinais do câncer, e também painéis com fotos de pacientes que venceram a doença (ou 
ainda estão em tratamento) ao lado dos famosos: Tite, Ana Maria Braga, Jô Soares, Mauricio de Sousa, 
Danilo Gentili, Fábio Porchat, Ludmilla, Danton Mello e Henri Castelli. 

#Vá de Lenço

Para o dia 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, a Abrale lançou a campanha Vá de Lenço, com o objetivo de 
informar sobre a importância da prevenção do câncer e homenagear todos aqueles que estão em tratamento 
ou já venceram essa batalha. 

A organização convocou a população a usar um lenço no trabalho, no parque, durante os exercícios 
físicos ou em qualquer outra atividade que pudessem. Milhares de pessoas entraram para a ação e publi-
caram em seus perfis das redes sociais fotos utilizando seus lenços - dentre elas, artistas como Cauã Rey-
mond, Danilo Gentili, Juliana Paes, Luciana Gimenez e Rafael Cortêz. No próprio dia 4, também realizamos 
um flashmob no vão do Masp, com a participação dos bailarinos do estúdio Anacã. Reunimos muitas pessoas 
no local e contamos com a participação da mídia, incluindo Bem Estar, Jornal Nacional e Rede TV News, para 
disseminar a informação. 
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TV Abrale Comercial Abrale

Lives no Facebook

Com o intuito de aprimorar cada vez mais as informações que chegam até os pacientes, criamos a TV Abrale. 
Os programas são apresentados por pacientes e abordam diversos assuntos relacionados ao câncer. 
 
Neste primeiro ano, fizemos 41 vídeos, com assuntos como direitos do paciente, boa alimentação, gravidez e 
câncer,de bem com o espelho, mitos e verdades sobre o câncer, e contamos com a participação de Jameson 
Duarte, Letícia Fernandes, Marcella Meneghetti e Rodrigo Machado para apresentá-los.
Para assistir, basta acessar o canal da Abrale no Youtube! 

No início do ano, filmamos o novo comercial institucional da Abrale, intitulado A Beleza da Vida é Viver. 
Emissoras como Rede Globo, Record e Bandeirantes divulgaram o vídeo e levaram informação sobre nosso 
trabalho de apoio a milhões de brasileiros.  

Um dos principais canais de comunicação da Abrale, 
hoje nossa página no Facebook já acumula milhares de 
curtidores. 

Nosso principal público, os pacientes, além de terem 
acesso a posts informativos sobre as doenças e seus 
tratamentos, também passaram a ter acesso a lives 
com especialistas, para tirar suas dúvidas em tem-
po real. Ainda não curte nossa página?

tv

43%
Crescimento de 
inscritos no canal

370.000
visitas na página

www.revista.abrale.org.br

2.771 views
em média por vídeo

31.022
maior audiência 
em um vídeo

A ABRALE possui uma página com 
200.000 fãs com 56% de alcance.

Revista Abrale On-line
Nossa revista fala sobre novidades e tipos de tratamento, importância do diagnóstico precoce, qualidade de 
vida, histórias de superação e direitos do paciente. Contamos com o apoio dos principais especialistas do país 
para cada uma das matérias, sempre escritas com uma linguagem de fácil compreensão a todos. 

A versão impressa é publicada a cada três meses e distribuída gratuitamente ao público cadastrado na Abrale. 
Este ano lançamos a versão on-line do veículo, que recebe atualização semanal.

conteúdo
on-line

www.facebook.com/abrale

www.youtube.com/ABRALESP

200 
Mil Fãs

Iniciativa maravilhosa. Página de grande valor. Sou madrinha de um bebê de 2 anos que acaba de receber 

o diagnóstico de leucemia e descobri vocês que estão nos ajudando a ter mais esperança e esclarecimentos 

sobre o assunto e tratamento. Parabéns pelo trabalho!

LIEGE - MADRINHA DE PACIENTE COM LEUCEMIA
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Abrale quer saber

Mielofibrose no Brasil

Onco Ensino

É possível viver bem com PTI

O departamento de pesquisa da Abrale realizou importantes estudos este 
ano, seja conversando com pacientes cadastrados na organização, seja ana-
lisando dados abertos por meio do Observatório de Oncologia. Um dos prin-
cipais objetivos é analisar como vem acontecendo o tratamento oncológico 
no Brasil. 

Em 2017 foram realizados 20 estudos, e dentre os temas estão “Saúde da mulher: prevenção 
do câncer de colo do útero”, “Os desafios do mieloma múltiplo no Brasil”, “60 dias para o câncer” e “Infraes-
trutura para a mamografia no Brasil”. 

Também fizemos uma pesquisa com 200 pacientes de mieloma múltiplo e apresentamos cinco trabalhos em 
Congressos Científicos. 

No final deste ano, o Observatório de Oncologia foi reconhecido oficialmente pelo Ministério da Saúde e 
a Controladoria Geral da União como um aplicativo de visualização e infográficos produzidos com dados 

A ação teve o objetivo de informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento 
correto deste tipo de câncer do sangue, que acontece devido ao mal funcionamento das células, formando 
uma fibrose (cicatriz) na medula óssea. Se não for bem tratada, há o risco de evoluir para leucemia mieloide 
aguda.

Projeto de ensino à distância da Abrale, em parceria com Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, obje-
tiva incentivar a capacitação e atualização dos profissionais da saúde e médicos envolvidos no atendimento 
oncológico de todo o país. Em 2017, 11 novos cursos foram disponibilizados ao público. Ao total, são 125 
professores especialistas em diferentes áreas e mais de 7 mil alunos matriculados. O projeto já soma mais 
de 119 parceiros, dentre eles hospitais especializados.

A campanha objetivou informar a todos sobre a trombocitopenia imune 
primária, doença do sangue causada pela baixa contagem das plaque-
tas. Para a ação, contamos com diferentes depoimentos, incluindo o 
da atleta olímpica de natação, Ana Marcella. 

Para assistir aos vídeos acesse www.pti.abrale.org.br
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O câncer não espera
Dê tempo a quem precisa
Esta foi a chamada para a campanha de leucemia linfoide aguda, 
tipo de câncer mais comum nas crianças. A ação, que foi divulgada 
em todo o país por meio das redes sociais e materiais informativos, 
objetivou falar sobre a importância de se diagnosticar o quanto antes e 
se se atentar aos primeiros sinais da doença.  

Os esclarecimentos são muito importantes e deveriam receber amplo apoio por parte de todas as esferas 

governamentais no sentido de popularizar conhecimentos, ainda que básicos, com relação às doenças 

onco-hematológicas. Parabéns aos organizadores e articuladores desta campanha.

AUREO SANTANA - PROFESSOR DA UNIFESP

20 estudos
realizados em 2017

www.observatoriodeoncologia.com.br
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A melhor ONG do Brasil

22º Prêmio Claudia 

A revista Época e o Instituto Doar certificaram a Abrale como uma das 100 melhores ongs do Brasil para 
fazer uma doação.

Foram cinco princípios gerais: causa e estratégia, representação e responsabilidade, gestão e planejamento, es-
tratégia de financiamento, e comunicação e prestação de contas. E a organização se enquadrou em todos eles.

Há 15 anos, trabalhamos incessantemente e com muita responsabilidade para garantir acesso ao melhor 
tratamento a todos os pacientes onco-hematológicos do país, a projetos que ofereçam um atendimento mais 
humanizado e também a serviços de apoio que possibilitem qualidade de vida durante toda esta jornada.

Agradecemos a todos os pacientes, profissionais de saúde, médicos, parceiros e equipe Abrale que são parte 
fundamental de todas as nossas conquistas e história. Estamos muito orgulhosos deste prêmio! 

No dia 2 de outubro, aconteceu na Sala São Paulo a 
22ª edição do Prêmio Claudia, que objetiva valorizar 
histórias memoráveis de mulheres que trabalham 
em prol de melhorias para a sociedade.

Dentre centenas de candidatas, Merula Steagall, 
presidente da Abrale e líder do Movimento Todos 
Juntos Contra o Câncer, foi escolhida como uma 
das três finalistas na categoria Política Pública, 
por sua forte atuação em mudanças na legislação 
brasileira para que o acesso ao tratamento oncológi-
co de excelência esteja ao alcance de todos.

Ficamos muito felizes com a oportunidade e para-
benizamos cada uma das vencedoras por fazerem a 
diferença no Brasil.

PREMIAÇÕES POLÍTICAS PÚBLICAS

Advocacy em benefício da Saúde
Política é a arte de conciliar interesses na condução das necessidades de uma nação, especialmente numa 
sociedade democrática, em que as vozes dos diferentes grupos sociais devem ser levadas em consideração. É 
neste contexto que o trabalho de advocacy da Abrale acontece, para a defesa dos pacientes com câncer.

Em 2017, nossas principais ações políticas foram:

• Participação nos órgãos de controle social (Conselho Nacional de Saúde e conselhos estaduais e municipais), 
apresentando a pauta da Onco-Hematologia e cobrando ações do Ministério e secretarias de saúde;

• Incorporação no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS-2018, de 6 quimioterápicos orais, espe-
cialmente o Ruxolitinibe e Ibrutinibe para pacientes com mielofibrose e leucemia linfocítica crônica; 

• Ações junto ao Ministério Público Federal, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e Sociedade Brasileira 
de Farmacêuticos em Oncologia, diante da crise da compra de Asparaginase pelo Ministério da Saúde; 

• Ações junto a parlamentares contra a descontinuidade de medicamentos essenciais por diminuição do inte-
resse econômico;

• Reuniões junto à Anvisa pela aprovação da Lenalidomida no Brasil;

• Articulação junto aos políticos e entidades públicas garantindo a sua participação no 4º Congresso Todos 
Juntos Contra o Câncer;

• Realização de Workshop sobre eficácia nas Avaliações de Tecnologias em Saúde e a importância da implan-
tação de Planos Estaduais e Regionais de Oncologia, com a participação de outras entidades de defesa dos 
direitos dos pacientes, ANS, CONITEC, secretarias estaduais, municipais e do Ministério da Saúde;

• Participação no Fórum da CONITEC para garantia e melhoria da participação social nos processos de incor-
poração de medicamentos no SUS.

• Reuniões com o Ministério da Saúde e secretarias estaduais para discutir a falta de medicamentos e leitos 
nos estados;

• Ações junto à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná para suprir a falta de médicos hematologistas, espe-
cialmente no interior do Estado;

• Mobilização dos pacientes, sociedades médicas e outras instituições para cobrar ações governamentais so-
bre as dificuldades enfrentadas nos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco;

• Proposta do tema “Judicialização dos medicamentos oncológicos no Estado de São Paulo” para os mestrandos 
da Faculdade FGV, do curso de Políticas Públicas, objetivando transparência sobre esse importante assunto;

Para 2018, a ABRALE continuará firme em seu trabalho político, por entender que é importante atuar nas 
necessidades diretas de cada paciente, mas a transformação necessária deve ser geral e ampla, impactando 
na vida da maior quantidade possível de pessoas.
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Abrale em números (jan à dez)

Canais de Comunicação

Acompanhamento social

E-mails respondidos

Atendimento jurídico 

Atendimento psicológico

Visitas de nossos representantes em hospitais e UBS

Facebook (Página Abrale)

Twitter (@abraleoficial)

Instagram (@abraleoficial)

Portal Abrale (www.abrale.org.br)

Revista Abrale impressa

Revista Abrale On-line

1.439

737

802

250

1.788

+ de 200 mil curtidores
+ de 4 milhões de pessoas alcançadas 

+ de 3 mil seguidores

+ de 25 mil seguidores

+ de 2 milhões de acessos únicos

+ de 130 mil exemplares

+ de 200 mil visitas

Apoio ao Paciente

Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer a Abrale com justiça e 

com devido merecimento. A ajuda e o apoio social foram de valor inestimável para mim. Apenas posso me 

expressar por meio da limitação de meras palavras e com elas prestar esta humilde, mas sincera, homena-

gem. Que Deus abençoe vocês! A Abrale mudou minha vida, deu esperanças e forças quando eu já não tinha.

CLAUDIA REIS - PACIENTE DE LINFOMA
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Abrale na Mídia
Nossas campanhas e projetos alcançaram espaços espontâneos nas principais mídias do país. 
Conheça algumas abaixo.

Observatório 
de Oncologia
Fonte: Veja

Campanha Vá de Lenço
Fontes: Bem Estar e Jornal Nacional (Globo)
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Campanha de Leucemia Linfóide Aguda
Fonte: Folha De S.Paulo

Doação de Medula Óssea
Fonte: Jornal Nacional

Observatório de Oncologia
Fonte: Jornal Hoje
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4º Congresso Brasileiro Todos 
Juntos Contra o Câncer

Fontes: GloboNews, SPTV 2ª Edição e CBN
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Empresas e Parceiros
Que fazem parte da luta contra o câncer
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Nosso Plano

Empresas que Investem na Abrale

Promover parcerias com o setor privado, que vão além da filantropia, com impacto significativo 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
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92% DOS CONSUMIDORES
COMPRARIAM PRODUTOS ASSOCIADOS A UMA CAUSA SOCIAL 

O que Oferecemos ao Setor Privado?

Como Fazer Parte?

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 trata-
mento 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 por-
tfólio 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 desenvolvimen-
to 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
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Nossos Parceiros
Doadores e Patrocinadores (Master)

Não tenho como descrever a satisfação em ter conhecido a Abrale, 100% Abrale! 

Um lugar onde faz um paciente se sentir importante logo na primeira visita, ótimos profissionais.

ADONIAS FRANCISCO - PACIENTE COM LINFOMA
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Doadores e Patrocinadores

Selo Investimos na Vida

Leis de Incentivo

BAYER S.A.
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA 
FARMAC LTDA
EISAI LABORATORIOS LTDA
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
IBM BRASIL
INTERFARMA ASSOCIACAO DA IND. FARMACEUTICA
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
QUIMICA AMPARO LTDA - YPE
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA
SHIRE FARMACÊUTICA BRASIL LTDA.
ZODIAC PROD FARMACEUTICOS LTDA

VIDA

SAÚDE

BEM-ESTAR

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

Colaborador Mensal

Apoiador Institucional

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

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

Conselho Curador

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

Diretoria

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

Sou fã de carteirinha da Abrale. Oriento os meus pacientes para se afiliarem sempre. Utilizo o material 

educacional para instruir a todos. Procuro ajudar sempre, seja participando de encontros com pacientes, 

atendendo de forma pro bono em meu consultório para uma segunda opinião ou organizando palestras no 

TJCC. Admiro a todos que trabalham nessa missão, ajudando aos pacientes de todas as formas necessárias, 

orientando-os e fornecendo assistência jurídica e psicológica. Só posso desejar uma longa vida à Abrale.

DR. NELSON HAMERSHLAK – MÉDICO DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 

Precisamos que sua empresa 
faça parte. Invista na Vida!

0800 773 9973 | apoie@abrale.org.br
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Juntos Somos 
Mais Fortes!

Ensaio fotográfico realizado em 2017 com 
pacientes e familiares, levando descon-
tração numa tarde especial. O objetivo é 
ilustrar as comunicações com fotos reais, 
tornando os materiais mais humanizados e 
uma linguagem direta.
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www.abrale.org.br
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64 - 13º Andar

São Paulo-SP | CEP: 05423-040
(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


