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Revista Abrale On-line

Toda semana, novos 
conteúdos sobre tratamento, 
qualidade de vida, histórias 
de superação, dicas para os 
pacientes, entre outros temas 
diversos.

E tudo com o apoio dos 
principais especialistas 
de saúde do Brasil.  

Acompanhe nossas 
matérias e deixe 
seus comentários!

Acesse www.revista.abrale.org.br

Duda Dornela
Leucemia Mieloide Crônica

Foto: Cris Britto
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Ajuda para quem está na luta 
contra o câncer do sangue!

O diagnóstico é um dos momentos mais complicados de  
ser enfrentado. Em especial, quando o assunto é desconhecido

Você não está sozinho!
A nossa missão é oferecer ajuda e mobilizar parceiros 

para que todas as pessoas com câncer e doenças do sangue 
tenham acesso ao melhor tratamento.

Apoio ao paciente – O departamento é 

formado por profissionais especializados 

para atender a todos os pacientes  

do Brasil, auxiliar no esclarecimento  

de dúvidas quanto à doença e ao seu 

tratamento,e também oferecer apoio 

jurídico, nutricional e de segunda 

opinião médica. Temos representantes 

nas principais cidades e capitais do 

país: Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, 

Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto 

Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo, que 

fazem visitas periódicas aos centros de 

tratamento, levando ajuda e informação.

Políticas públicas – Atua na área de  

Advocacy para, junto aos órgãos  

responsáveis, aprimorar a atenção às  

doenças hematológicas. Nosso propósito  

é melhorar o desfecho dos tratamentos  

das doenças do sangue no país.

Educação e informação – Por meio 

de diferentes canais (revista, redes 

sociais, site, Youtube, podcast, manuais) 

mantém os pacientes e familiares 

informados sobre as doenças do sangue 

e seus tratamentos. As campanhas de 

conscientização buscam alertar toda 

a população sobre a importância do 

diagnóstico precoce. Com o projeto 

de educação à distância, Onco Ensino, 

também oferece capacitação aos  

profissionais da Saúde.

Pesquisa e monitoramento –  

O Observatório de Oncologia, plataforma 

on-line desenvolvida pela ABRALE para 

o monitoramento de dados públicos, 

possibilita avaliar as políticas de saúde e 

sua aplicação na sociedade. As pesquisas 

com pacientes, profissionais da Saúde e 

médicos, trazem informações relevantes 

sobre a terapêutica aplicada no país.

A Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) é uma organização 
sem fins lucrativos, criada em 2002 por pacientes e familiares. Para alcançar 
esses objetivos, atuamos em todo o Brasil em quatro frentes: 

Sempre que precisar, entre em contato conosco! Telefones: 0800-773-9973 •  
(11) 3149-5190; ou mande um e-mail para abrale@abrale.org. Também será um prazer receber você 

em nossa sede: Rua. Dr. Fernandes Coelho, 64, 13º andar, Pinheiros – São Paulo – SP 

www.abrale.org.br
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À cada segundo  
as suas obras

carta da presidente

Querida amiga, querido amigo, 

 

Acompanhamos entristecidos as notícias sobre os 

conflitos entre Rússia e Ucrânia e refletimos  

incrédulos no porque a humanidade, depois de 

tantos avanços científicos e conhecimentos, ainda 

precisa assistir e vivenciar este sofrimento. 

Allan Kardec, influente educador francês e codi-

ficador do Espiritismo, perguntou aos espíritos, em 

1867, qual era o mais radical entre os tantos vícios do 

homem. A resposta: “O egoísmo é incompatível com a 

justiça, o amor e a caridade”.

Por outro lado, Jesus há 2 mil anos nos ensinou 

que deveríamos fazer bom uso dos talentos que a vida 

nos abençoa e buscar fazer ao próximo aquilo que 

gostaríamos que nos fosse feito. Na medida que nos 

instruímos acerca das coisas espirituais, mais  

entendemos o quanto é importante. 

A vida passa muito rápido e não levaremos muita 

coisa. Levaremos o sentimento do dever bem  

cumprido e de todos os aprendizados que  

acumulamos com as experiências que vivenciamos. 

Deixaremos todo o bem que fizermos em forma de 

lembrança nos corações que tocamos e em forma de 

mudança nos espaços que nosso trabalho alcançou. 

A vida é um espetáculo e apesar dos desafios  

que muitas vezes precisamos enfrentar, diariamente 

aprendemos. Ao ter fé e confiar numa força superior, 

nossa coragem é potencializada.

 Se você ou algum familiar está enfrentando o  

desafio de um diagnóstico difícil, confie que tudo 

passa e que em breve você, ou quem ama, estará 

renovado. O propósito de nossa existência é o  

crescimento espiritual e, muitas vezes, este é  

acelerado pelas provas mais difíceis que somos  

obrigados a enfrentar. A vida é eterna e estas  

dificuldades são uma pequena fração da existência. 

 Na Abrale trabalhamos para ampliar as  

oportunidades de acesso aos tratamentos adequados 

a todos os pacientes com câncer, no Brasil.  

Informações, apoio psicológico, nutricional, orienta-

ções para cuidados paliativos e medicina integrativa, 

pesquisa,negociações com os gestores para a melhoria 

das políticas públicas e tanto pouco mais... 

 Uma obra incrível, possível graças a uma equipe e 

voluntários comprometidos, empresas que colaboram 

financeiramente,  nossos comitês médico e multidis-

ciplinares... Gratidão! 

 Você pode participar  em consultas públicas,  

em campanhas... Procure saber mais e conte conosco.

  E que o egoísmo seja eliminado de nosso  

planeta para podermos viver com mais amor  

ao próximo todos os dias. 

Merula Steagall,  
presidente da Abrale

Abraço carinhoso.
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não serão devolvidas. Ao adotar os conceitos 
emitidos nas matérias desta edição, leve em 
consideração suas condições físicas e a  
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A vida humana  
não tem preço 

editorial

São muitos os mistérios da existência humana 

que despertam o interesse coletivo, como  

indivíduos que somos e como grupos sociais que  

integramos. Então, vem a questão: quais são o senti-

do e o valor da vida? 

A verdade é que existem muitos e distintos  

referenciais filosóficos, morais, éticos, religiosos,  

entre outros, que sugerem caminhos para a resposta 

a tais questionamentos existenciais. No entanto, se 

temos como pano de fundo a Saúde, como orienta-

dor do debate, essa reflexão nos coloca em contato 

com outros elementos como, por exemplo: o senso 

de justiça; a noção do que seria socialmente aceito 

pela sociedade; equidade e direito à saúde. 

Quando pensamos no acesso a tratamentos de 

qualidade, especialmente no caso das doenças 

raras, é preponderante fazermos um debate sobre 

as responsabilidades do Estado e direitos sociais 

dos cidadãos. Tais doenças, sabemos, atingem uma 

parcela infinitamente menor da população e quase 

sempre implica em adoção de recursos terapêuticos 

e tecnologias de alto custo. 

De acordo com Cordovil (2022), pesquisador  

em saúde pública da FIOCRUZ, vivemos uma  

verdade cruel: “Todas as sociedades definem  

limites para os cuidados em saúde, de um modo  

ou de outro, justa ou injusta”. 

Vamos lembrar que o SUS, desde que nasceu em 

1988, tem vocação e características de seguro social 

e com uma relevância pública que exigiria, desde 

então e para sempre, um compromisso estratégico 

das três instâncias do Governo.

E como fica isso em meio à definição dos limites 

dos cuidados em saúde? Como portadores de doen-

ças raras encontram garantias de acesso ao trata-

mento de que necessitam e têm direito? Quanto 

valem suas vidas? Valem menos porque são conside-

rados minorias? E esse valor é valor para quem? 

Toda vida tem valor e sentido. Somos seres únicos 

e singulares. A soma dos indivíduos, minorias 

sociais ou não, fazem uma sociedade que é plural, 

diversa, desigual na maioria das vezes, mas certa-

mente cada vida vale igualmente e deveria suscitar 

o mesmo esforço e o compromisso público e social 

para garantia de sua integridade. É a partir dessa 

verdade que nos resta revermos nosso senso de 

justiça. Seja Sociedade Civil e Estado, à respeito da 

determinação do “preço” da vida e da saúde.

Ao final, é menos injusto para todos, que possa-

mos ter um sistema de saúde economicamente viá-

vel e, ao mesmo tempo, equânime no atendimento 

às necessidades dos pacientes. 

A vida humana tem, sim, um valor, inestimável, 

mas não tem preço.

Dra. Catherine Moura, médica 
Sanitarista e CEO da Abrale
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Nós precisamos  
da sua ajuda!

Aponte o celular para o QR Code e apoie as  
campanhas da Abrale – sem colocar a mão no bolso

investimento  
social

Você pode ajudar os projetos de apoio ao paciente com câncer  

no sangue, idealizados pela Abrale, por meio dos créditos  

de cashback gerados pelas compras da carteira digital da AME. 

Pois é, somos parceiros da Ame Digital, e os créditos gerados  

pelas compras no aplicativo podem ser doados para os projetos  

que desenvolvemos. Assim, você pode ajudar muitas  

pessoas, sem colocar a mão no bolso!

A Ame Digital é uma carteira online na qual o consumidor consegue  

pagar compras nas lojas parceiras usando seu cartão de crédito preferido, 

cobrar e pagar contas via QR Code, transferir valores entre  

contas Ame sem pagar nenhuma taxa, além de receber cashback  

nas compras pagas pelo aplicativo

Para doar é muito simples! 

Se você já usa a carteira digital da Ame, certamente tem créditos  

acumulados, então basta abrir o aplicativo e escanear o QR CODE acima.

Se ainda não usa, pode baixar o aplicativo da Ame Digital, começar a 

fazer suas compras e pagamentos. Para realizar sua doação, basta abrir  

o aplicativo e escanear o QR CODE acima.

Viu como é simples?  

Faça parte dessa corrente do bem! 
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Nós queremos remédios!

Pacientes de LMC se reúnem em SP para protestar  
contra a falta de medicamentos

No dia 5 de fevereiro, centenas de pessoas 
com leucemia mieloide crônica (LMC) se reuniram 
no vão do MASP, em São Paulo, em uma 
manifestação contra a falta de medicamentos 
para seu tratamento. A ação foi organizada pelo 
Comitê de Pacientes Abrale, em parceria com o 
grupo Vivendo com LMC.

Todos os inibidores da tirosina quinase 
(imaitnibe, nilotinibe e dasatinibe) ficaram em 
falta por mais de cinco meses nos hospitais 
referenciados do Sistema Único de Saúde (SUS). .  
A Abrale mantém contato com o Departamento 
de Assistência Farmacêutica, do Ministério 
da Saúde (MS), que detém uma parcela da 
responsabilidade pela compra e distribuição de 
medicamentos em âmbito nacional.

Essa é uma situação que vem causando 
preocupação em pacientes e médicos de todo o 

país. Isso porque realizar o tratamento da LMC,  
de forma ininterrupta, é essencial para que a 
doença seja controlada, possibilitando resultados 
clínicos positivos e também qualidade de vida.

“Nos reunimos para protestar contra uma 
situação que já está ficando insustentável. 
Nós, pacientes, precisamos ter nossos direitos 
respeitados. Não podemos ficar sem os 
medicamentos. O câncer não espera e queremos 
poder voltar a viver sem essa preocupação, que 
nos assombra tem meses”, falou Itaciara Monteiro, 
paciente de LMC e coordenadora do  
Comitê de Paciente da Abrale.

A entrega dos medicamentos vem  
sendo normalizada. Nossa organização 
continua em contato com os órgãos de saúde 
competentes e manteremos todos  
atualizados. 
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E agora, Bolsonaro?
Projeto Sim para Quimio Oral tem veto presidencial mantido  

embora tenha sido aprovado em plenário

O Projeto Sim para Quimio Oral, uma 
inciativa do Instituto Vencer o Câncer apoiada 
pela Abrale, tinha por objetivo possibilitar aos 
pacientes com câncer acesso mais ágil 
e domiciliar aos quimioterápicos 
orais, via planos de saúde.

Após ser aprovado nas 
votações da Câmara e Senado, 
o projeto recebeu o veto do 
presidente da república, Jair 
Messias Bolsonaro. Com isso, 
diversas entidades abriram um 
pedido oficial para que o “veto 
fosse vetado”. Mas, no dia 8 de 
fevereiro, em nova votação, o Congresso 
Nacional decidiu manter a decisão inicial. 

Embora o Senado tenha optado pela 
derrubada do veto (52 votos a 14), a Câmara dos 
Deputados manteve o veto por insuficiência  
de votos (234). 

Já no dia 10 de fevereiro, a Câmara dos 
Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 
1067/21, que adota regras para diversos novos 

procedimentos, incluindo a incorporação 
mais ágil de quimioterápicos orais já 

aprovados na ANVISA, no rol de 
cobertura dos planos de saúde.  
De acordo com o texto, o 
prazo para a inclusão desses 
medicamentos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) seria de até seis meses 
(atualmente, do jeito que está,  

pode durar anos).
A aprovação desta MP permitirá o acesso 

aos quimioterápicos orais em até dez dias,  
se estes já estiverem aprovados no ROL  
da ANS, o que será muito importante aos 
pacientes oncológicos. Agora, a MP  
segue para a sanção presidencial.

Bora falar de leucemia?
Campanha aborda temas importantes sobre esse tipo de câncer

A ação Bora Falar Sobre Leucemia, da 

Pfizer, traz para a população informações  

sobre esse tipo de câncer do sangue de 

forma clara e objetiva. Ela  leva aos brasileiros 

conteúdos de suma importância para  

o diagnóstico precoce e acesso  

ao melhor tratamento, por meio  

da história de Marina Aguiar,  

paciente em remissão completa  

de leucemia linfoide aguda e hoje 

médica onco-hematologista, contada no 

podcast @nãoinviabilize, e também com 

peças informativas sobre a doença, seus 

sintomas e os principais mitos  

e verdades. A leucemia não deve ser  

um tabu. Bora falar? 

notas
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Vá de lenço

Campanha da Abrale reúne personalidades, pacientes  
e profissionais de saúde no Dia Mundial do Câncer

Pelo sexto ano consecutivo, em 4 de fevereiro 
- Dia Mundial do Câncer, realizamos a  
campanha Vá de Lenço, que leva informação 
à população sobre a prevenção da doença 
por meio dos hábitos saudáveis, e também 
homenageia a todos os pacientes com câncer. 

Foram enviados 1.400 lenços para 36 
hospitais, clínicas e casas de apoio em 11 
Estados, com o apoio do Instituto Quimioterapia 

e Beleza e de todos os representantes dos 
núcleos regionais. Além disso, milhares de 
pessoas postaram fotos usando um lenço, com 
a #vádelenço, dentre elas personalidades como 
Isis Valverde, Lázaro Ramos, Rafael Portugal, 
Débora Falabella, Mateus Solano, dentre outros. 

A campanha também marcou presença  
na imprensa, e foi divulgada em portais  
como o da revista Quem. 
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Isis Valverde, Diogo 
Portugal e Lázaro Ramos 
vão de lenço

notas
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Você tem sangue na veia?
A pandemia ainda não acabou. Mas a doação de sangue  

continua sendo muito importante!

Essa é a mensagem da nova campanha  
de doação de sangue da Abrale.

Os hemocentros do Brasil sofrem todos os 
anos com a escassez nas doações de sangue, 
e com a pandemia isso só aumentou. Então, 
para mudar este cenário, vamos organizar 
diferentes ações ao longo do ano. 

Faremos postagens temáticas nas redes 
sociais e utilizaremos o dia 14 de todos 

os meses, em alusão à data 14/06 - Dia 
Internacional da Doação de Sangue, para  
sempre manter o assunto em destaque. 

Além disso, também conseguimos uma  
parceria com a CPTM (Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos), que está divulgando a 
campanha por meio de cartazes e vídeos,  
e com a Associação Brasileira de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH). 

notas

fife.org.br

Sorocaba
FIFE  2022

26 a 29 de abril de 2022
• Sorocaba e On-line

Quatro dias de palestras e debates 
sobre os principais temas que 

norteiam a gestão das OSCs, com 
palestrantes nacionais e internacionais e 

participantes de todo o país!

Maior evento sobre
gestão para o Terceiro Setor

MACROTEMAS
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Mieloma múltiplo 
refratário e recidivado

O que fazer quando o corpo não responde  
ao tratamento ou há a volta da doença,  

depois de alcançar bons resultados

12 REVISTA DA ABRALE

O 
mieloma múltiplo é um tipo de câncer 
mais frequente em pessoas acima dos 50 
anos – porém, pessoas mais jovens também 
podem ser diagnosticadas com a doença. 
Ele acontece quando os plasmócitos (tipo 

de glóbulo branco) tornam-se defeituosos e acumulam-
-se na medula óssea, formando os plasmocitomas, que é 
considerado um “tumor maligno”, por se tratar de um 
aglomerado de células doentes que atrapalham o bom 
funcionamento das células saudáveis. 

Os plasmocitomas, por sua vez, podem crescer tanto 
dentro do osso (intramedular) ou fora dele (extramedu-
lar). Outro ponto importante é que plasmócitos anormais 
produzem imunoglobulinas anormais, e como estas não 
conseguem exercer suas funções de proteção, formam um 
amontoado de proteínas “bagunçadas”, chamadas de  
proteína monoclonal ou proteína M, uma característica 
bastante encontrada em pacientes com mieloma múltiplo. 

A detecção da doença começa pelos sintomas. Os mais  
comuns são dores e fraturas ósseas, o sentimento  
de fraqueza, cansaço extremo e perda de peso. 

O que são recidiva e refratariedade?
A recidiva acontece por conta da  

presença/persistência da doença após  
o tratamento proposto, sendo mais frequen-
te e mais precoce em pacientes com pouca 
resposta ao tratamento. 

Já a refratariedade ao tratamento aconte-
ce pela presença de clones neoplásicos não 
responsivos ao tratamento proposto,  
ou seja, clones mais resistentes às  
medicações, sendo mais comum em  
pacientes com mieloma múltiplo  
em recidiva e expostos a medicações  
com diferentes classes terapêuticas. 

por Tatiane Mota

CO R P O mieloma 
múltiplo
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CO R P O mieloma 
múltiplo

Como tratar o mieloma múltiplo?
A primeira boa notícia é que o mieloma múltiplo tem  

tratamento. Pacientes que recebem o diagnóstico do mielo-
ma múltiplo tem à disposição diferentes tipos de tratamen-
to para a doença. Incluindo os pacientes que são refratários, 
ou seja, àqueles que não respondem à primeira opção 
indicada (veja quadro).  O Dr. Rafael Cunha, hematologista 
do Grupo Oncoclínicas, explica: “O mieloma múltiplo é 
uma doença complexa. Existem células tumorais diferentes 
dentro da mesma doença e essas células podem responder 
de forma diferente aos tratamentos. Normalmente um 
determinado tratamento é eficaz para um determinado 
grupo de células, mas outros grupos podem ser resistentes 
e passam a predominar e fazem o mieloma progre-
dir. 

Estudos demonstraram que  
combinações de tratamento conseguem 
atingir maiores grupos de células e 
produz respostas mais profundas. 
Elas estão relacionadas a remissões 
mais duradouras. Por isso, hoje em 
dia fazemos tratamentos com com-
binações de três ou quatro medica-
mentos sempre que possível”. 

O mieloma múltiplo recidivou  
e agora?

“A pesquisa de recidiva (retorno dos sintomas ou 
piora dos exames laboratoriais) é sempre realizada pelo  
hematologista. Ele realiza de forma frequente consultas  
e exames laboratoriais, e pergunta ao paciente possíveis  
sintomas relacionados à doença, realiza exames para  
verificar alterações laboratoriais que sugiram o seu retorno.

O mieloma múltiplo pode retornar apenas nos exames 
laboratoriais, o que chamamos de recidiva bioquímica,  
que não necessariamente precisa de tratamento,  
ou já demonstrando algum sintoma. 

Os sintomas na recaída podem ser semelhantes ao  
do diagnóstico ou diferentes, isso vai depender do grupo  
de células que está predominante na doença naquele  
momento”, explica o Dr. Rafael. 

Recidiva é mais comum em que idade?
O mieloma múltiplo acontece, na maior parte dos  

casos, em pessoas idosas. E, de acordo com o  
Dr. Ederson Roberto de Mattos, hematologista  
coordenador da Unidade de Terapia Intensiva e da  
Unidade de Hematologia do Hospital Amaral Carvalho, um 
dos grandes problemas pode ser a presença de outras  
doenças, como hipertensão, diabetes, revascularização  
do miocárdio, entre outras comorbidades. 

“Por essa menor reserva funcional, muitas vezes o pa-
ciente idoso tolera menos uma piora clínica, além de, em 
muitos casos, apresentar menos tolerância ao tratamento 
de resgate, por poder apresentar mais eventos adversos. 

Em específico nessa população devemos ter  
agilidade em caracterizar uma recidiva e, 

 caso seja necessário, instituir tratamento que  
possa ser o mais rápido possível para um 

controle ágil da doença.” 

Março Borgonha 

Ao longo de todo o mês de março, a Abrale 

 faz ações informativas sobre esse tipo de câncer  

nos nossos canais: redes sociais, TV Abrale (Youtube),  

Abralecast (podcast) e também na  

Revista Abrale Online. Além disso, também  

prestamos homenagens aos pacientes  

diagnosticados, por meio  

de vídeo-depoimentos. 

Há um mês inteiro para a conscientização  
do mieloma múltiplo
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Como é o tratamento do  
mieloma múltiplo em recidiva?
Sim,  é angustiante ter uma recidiva bem naquele  
momento que mais tínhamos esperança para uma cura. 
Mas a luta não para: vamos tratar!  O Dr. Rafael Cunha diz 
como: “Hoje nós temos medicamentos e combinações  
deles aprovados para tratar a doença recidivada  
no paciente idoso. Três classes de medicamentos  
se destacam pela eficácia tanto em pacientes idosos 
 quanto em jovens. Os anticorpos monoclonais, como  
o daratumumabe e isatuximabe são potentes  
e pouco tóxicos, sendo excelentes opções terapêuticas. 

Hoje, o daratumumabe pode ser utilizado na forma  
subcutânea, o que diminui o tempo em que o paciente  
permanece no setor para aplicação. Entre os inibidores  
de proteassoma, que já há muito tempo é um sucesso  
no tratamento do mieloma, temos o bortezomibe  
(já disponível no SUS). O ixazomibe tem as vantagens  
de ter poucos efeitos adversos e ser em comprimido,  
o que facilita a sua utilização.” 

A substância dá origem a um comprimido potente, pouco 
tóxico e muito utilizado em todas as linhas de tratamento  
e a talidomida, que está disponível no SUS. “A escolha  
do melhor esquema de combinação vai depender dos 
tratamentos já utilizados, de características da doença e 
do paciente, e do acesso às novas terapias. Sendo assim o 
melhor tratamento é personalizado e não deve ser o mesmo 
para todos os pacientes.” 

Sem dúvida, os avanços na Medicina vêm permitindo  
o resgate de muitos pacientes. “O desenvolvimento de  
medicações nesta última década, com diferentes mecanis-
mos de ação, têm mostrado respostas profundas e duradou-
ras em muitos pacientes, mesmo no cenário recidivado e 
refratário, o que antes não era muito frequente. 

Portanto, apesar da preocupação da recidiva  
em uma doença oncológica ser compreensível, novos  
tratamentos e novas pesquisas clínicas nesse cenário  
do mieloma múltiplo tem permitido melhor controle  
da doença, melhor qualidade de vida e uma melhora  
importante para o controle a longo prazo do MM”,  
finaliza o Dr. Ederson Mattos. 

1 

Quimioterapia 

Vários medicamentos são utilizados para  

combater o câncer. Sua administração é feita em 

ciclos, com um período de tratamento, 

 seguido por um período de descanso. 

2 

Inibidores de proteassoma 

Estes medicamentos são eficientes  

em atacar mais as células doentes e impactam 

menos as células sadias. São eles o Bortezomibe, 

que pode ser utilizado na primeira linha do 

tratamento e também para pacientes já tratados 

anteriormente; o Carfilzomibe é usado para 

pacientes já tratados anteriormente; o Ixazomibe é 

aplicado também em pacientes já tratados  

com outras linhas terapêuticas. 

3 
Imunoterapia 

Os anticorpos monoclonais, também conhecidos 

por imunoterapia, são produzidos em laboratório e 

fazem com que o próprio sistema imunológico do 

paciente reconheça as células doentes e as ataque. 

O Elotuzumabe e o Daratumumabe são  

duas imunoterapias que podem ser usadas por 

pacientes que já receberam algum tratamento 

prévio e não obtiveram respostas. 

4 

Bisfosfonatos 

Eles podem ajudar a fortificar os ossos.

5 
Transplante de medula óssea 

A indicação desse procedimento irá depender  

de fatores como estadiamento da doença, 

condições físicas do paciente e a idade.  

A opção geralmente é o TMO autólogo,  

quando as células transplantadas são  

as do próprio paciente. 

formas de tratar  
o mieloma múltiplo

5

Entre os imunomoduladores  
se destaca a lenalidomida
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CO R P O terapia 
ocupacional
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O 
diagnóstico de um câncer  
costuma gerar impactos sociais,  
emocionais e também físicos ao paciente. 
Tratar cada um deles não só é uma  

necessidade, é um direito. 
O paciente oncológico precisa ser visto como  

um todo. Tratar a neoplasia é prioridade. Mas nem 
por isso as mudanças no corpo, na mente e, principal-
mente, no cotidiano, devem ficar em segundo plano.  
É por meio da terapia ocupacional  que cada uma  
dessas funções recebe a atenção adequada.

Você por 
inteiro

A terapia ocupacional ajuda  
a reabilitação do paciente 

com câncer, seja nos  
aspectos físicos, sociais  

e emocionais

por Tatiane Mota
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CO R P O terapia 
ocupacional

O que é a terapia ocupacional?

De acordo com Walkyria de Almeida Santos, terapeuta 
ocupacional especialista em contextos hospitalares e 
membro do Comitê de Terapia Ocupacional da Abrale, essa 
é uma importante área de estudo e pesquisa, que se baseia 
nas ocupações humanas e de como elas impactam as esferas 
em saúde, educação e sociais, de todos os indivíduos nos 
diversos ciclos da vida. 

 “Terapia ocupacional forma terapeutas ocupacionais, 
assim como a medicina forma médicos. Ela compõe, junto 
à equipe multiprofissional assistencial, os cuidados do 
paciente oncológico. Nas áreas ambulatorial, hospitalar, 
domiciliar e nas diversas fases do tratamento, ou seja, do 
diagnóstico até o fechamento do caso, seja para alta ou 
cuidados paliativos”, explica. 

Quando se aplica no câncer?

O paciente oncológico apresenta particularidades, seja 

por conta dos diferentes tipos de câncer, que se apresentam 
de maneiras diversas; do tipo de tratamento aplicado; da 
maneira como encara toda a situação; e das implicações 
físicas e sociais que a doença pode lhe trazer.

É importante dizer que a terapia ocupacional oferece 
cuidados ao indivíduo adoecido, mas não é anti-neoplásica. 

“A medicina se ocupa disto, e os terapeutas têm 
expertise em lidar com todos os problemas de ordem 
ocupacional que surgem pela doença e seus tratamentos. 
Por exemplo, uma criança que parou de escrever por estar 
enfrentando um tumor cerebral que afeta seus movimen-
tos, na terapia ocupacional pode encontrar uma forma de 
recuperar, adaptar e trazer a função de escrita de volta. Os 
estudos e outras atividades próprias da infância vão deman-
dar esse papel ocupacional importante da escrita”, comenta 
Walkyria. 

Terapeuta ocupacional em ação

São diferentes as atividades que o terapeuta ocupacional 
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pode sugerir ao paciente oncológico. Exercícios que ajudam 
a controlar dores e incômodos, por meio de um melhor 
posicionamento na cama ao dormir ou a postura certa ao 
se sentar é um deles. Há ainda os exercícios que trabalhem 
a respiração, quando o paciente sentir falta de ar, atividades 
que facilitem no momento de se alimentar e até mesmo 
durante os períodos de internação, dentre muitas outras.

A terapeuta Walkyria lembra, no entanto, que cada paci-
ente deve ser avaliado de maneira individual. “Consultar o 
terapeuta ocupacional sempre é o mais indicado. A missão 
é ver as necessidades do indivíduo. Não existe algo que 
se possa recomendar de forma geral, mas com certeza já 
sabemos que as pessoas em tratamento perdem temporari-
amente e até definitivamente alguns papéis ocupacionais 
relevantes em suas vidas, e o único profissional capacitado 
para cuidar deste aspecto é o terapeuta ocupacional”.

O objetivo central é prover apoio para a independência 
e autonomia, para que o paciente possa gerir suas ativi-
dades básicas e instrumentais no dia-a-dia. “Os benefícios 
são claros, uma vez que conseguimos apoiar na recupera-

ção de sintomas da doença e tratamento que atinjam nega-
tivamente as funções ocupacionais, e que façam sentido 
para o paciente.”  

Terapia ocupacional no SUS

Pacientes que realizam o tratamento tanto no sistema 
privado, quanto no sistema público, têm acesso à terapia 
ocupacional. A terapeuta Walkyria Santos conta que o SUS 
(Sistema Único de Saúde) provê  a terapia ocupacional em 
seus programas federais, estaduais e municipais: Saúde 
Materno Infantil, Saúde Mental, Centros de Assistência 
Psicossocial, Centros Especializados de Reabilitação (CER 
1, 2, 3 e 4), Saúde do Idoso, além das diversas inserções nos 
serviços hospitalares. 

“Somos muitos os profissionais da área, espalhados pelo 
Brasil. Especificamente com relação aos pacientes oncológi-
cos, a Rede de Assistência ao Câncer (a Rede Hebe Camargo), 
absorve a clientela do SUS em vários serviços onde já existe 
o tratamento de terapia ocupacional na equipe.”  
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Receita para  
viver melhor

A gente é o que come, certo? Então, o prato ideal 
deve ter a combinação adequada de nutrientes, 
para ativar a nossa força – de dentro para fora

20 REVISTA DA ABRALE

U
m ponto fundamental na vida de todas as pessoas 
é cuidar da alimentação – embora a noção de edu-
cação alimentar do brasileiro seja bem fraquinha, 
apesar de sermos os reis do santo arroz-com-feijão. 

Quando estamos em tratamento do câncer, então, 
nem se fala – e o seu médico já lhe orientou sobre isso. A partir 
daqui, vamos entender por que precisamos da tal combinação  
poderosa de elementos como vitaminas, minerais e proteínas?

A notícia boa é que, quando mergulhamos numa dieta ideal  
(com ou sem câncer), em pouco tempo começamos a sentir  
diretamente os efeitos, uma vez que o organismo passa a digerir  
e distribuir melhor os nutrientes.

Feito isso, o primeiro sinal que surge quando você menos  
esperar é disposição. Com ela vem o bom humor, uma  
leveza d’alma e uma visão positiva que muda a nossa vida.

Internamente, os músculos ficam mais fortes, assim como  
o sistema imunológico; dimunuímos demais os danos oxidativos  
e afastamos processos inflamatórios de origem alimentar,  
perigosos e que causam grande mal-estar. 

Vem com a gente e, juntos, teremos uma vida mais saudável  
e muito mais gostosa.

CO R P O nutrição
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CO R P O nutrição

• Fígado de  
galinha

• Fígado de boi

• Lentilha

• Quiabo cozido

• Feijão preto

• Espinafre  
cozido

• Soja verde  
cozida 

Ácido fólico
Atua na 

formação das 
células que 
fazem parte 
do sistema 

imunológico, 
na criação de 

anticorpos 
e auxilia no 
processo de 
cicatrização.

• Carne de boi

• Peixe fresco

• Aves em geral

• Feijão

• Ervilha

• Grão de bico

• Lentilha 

Proteínas
Elas são muito 

importantes 
para a 

restauração 
dos músculos. 
Isto é, renovar 

as fibras 
musculares 
que foram 
perdidas. 

O ideal, de 
acordo com 
estudos, é 
combinar 

o consumo 
de proteína 

animal com a 
vegetal. • Sardinha  

em lata

• Castanha  
do Brasil

• Cação

• Queijo muçarela 

• Ovo cozido 

• Queijo minas 

Selênio
 Protege as 
células da 
imunidade 

contra o dano 
oxidativo e é 

essencial para 
as atividades 
dos linfócitos. 

• Fígado de boi 
 

• Cenoura crua 

• Manga

• Abóbora

• Acerola

• Melão

• Ovo cozido

• Espinafre  
cozido

Vitamina A
Atua na saúda 
dos tecidos e 
membranas.. 

Melhora a 
resposta da 
imunidade.  

• Fígado bovino
 

• Banana

• Salmão cozido

• Peito de frango 
cozido

• Batata assada

• Ameixa 

• Avelã 

• Castanhas 

• Carne bovina 
cozida

Vitamina B6
É essencial 

para a 
produção de 
anticorpos, 

metabolismo 
de proteínas, 

gorduras e 
carboidratos 

– o que 
contribui para 
a boa nutrição 

do corpo. 
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• Bife de fígado 
cozido

• Fígado de frango 
cozido

• Frutos do mar 

• Leite 

• Iogurte 

• Queijos

• Ovo 

Vitamina B12
Atua na 

criação de 
anticorpos e 
proliferação 
das células 
que formam 

o sistema 
imunológico, 

ajudando 
o corpo a 

se prevenir 
contra 

infecções. 

• Suco de laranja 
natural

• Mamão papaia

• Morango
• Kiwi

• Suco de 
 tomate 

• Manga

• Brócolis

• Couve 

Vitamina C 
Ótimo anti-
inflamatório 

e ajuda muito 
para manter 

o sistema 
imonológico 

bem forte.

• Óleo de  
salmão 

• Ostras

• Peixe

• Leite  
fortificado

• Ovo cozido

Vitamina D
É essencial 

para ajudar na 
manutenção 
do sistema 

imunológico 
e ajuda a 
manter o 

bem-estar, 
aumentando a 

disposição. 

• Semente de 
girassol 

•Avelã

• Óleo de girassol 

• Amendoim 

• Óleo de  
amêndoa 

• Castanha  
do Brasil

• Amêndoa

Vitamina E
Estimula a 
resposta 

do sistema 
imunológico 
e a atividade 

anti-
inflamatória. 

• Fígado de  
galinha

• Fígado de boi

• Lentilha

• Quiabo cozido

• Feijão preto

• Espinafre  
cozido

• Soja verde  
cozida 

Zinco
Atua no 

crescimento 
de células da 

imunidade, 
além de 
proteger 

as células 
do corpo 

contra o dano 
oxidativo. 
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boas novas para 
o futuro do 

câncer

24 REVISTA DA ABRALE

A 63ª edição do American Society of Hematology (ASH), 
realizada no finalzinho do ano passado, reuniu o que de  
melhor se produziu em termos científicos nos últimos anos 
sobre diferentes tumores sanguíneos, incluindo mieloma  
múltiplo, linfomas e leucemias. Destaque para as terapias  
celulares e os tratamentos com anticorpos B específicos. 

Reunimos aqui alguns dos avanços que, em breve,  
devem se tornar realidade em hospitais e centros médicos  
voltados ao câncer, com base no webinar promovido  
pela Oncologia Brasil com os médicos Angelo Maiolini,  
professor de Hematologia da UFRJ, Guilherme Perini,  
hematologista do Hospital Albert Einstein, Evandro Fagundes, 
hematologista da UFMG, e Jayr Schimidt Filho, diretor de  
Onco-Hematologia do A.C.Camargo Cancer Center.

Os destaques do 
American Society of 
Hematology (ASH),  
um dos principais 

eventos globais para 
hematologistas

M E N T E congresso  
ASH

19 
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Para o tratamento de primeira  

linha do linfoma difuso de grandes 

células B, o conjugado polatusomabe  

vedotina em combinação com  

rituximabe, ciclofosfamida e  

doxorrubicina e prednisona  

(pola-R-CHP) mostrou resultados  

animadores para idosos e pacientes 

com Índice de Prognóstico  

Internacional (IPI) de 3-5. Não será 

 para todo mundo, até por  

questões econômicas. 

25

2

4

5

 As terapias celulares são fonte de esperança  
no combate a diferentes tipos de cânceres de  
sangue, incluindo o mieloma múltiplo. Uma das  
mais promissoras é aquela que produz anticorpos 
específicos para neutralizar um alvo pré-estabelecido. 
Nesse campo, a primeira a ser aprovada  
mundialmente foi a terapia anti-BCMA (antígeno  
de maturação de linfócitos B), mas o congresso  
ASH mostrou que outros alvos estão em estudo, 
incluindo anticorpos conjugados.

 Para pacientes com mieloma  
múltiplo recém-diagnosticado,  
a combinação daratumumabe,  
carfilzomibe, lenalidomida e  
dexametasona (Dara-KRd) vem  
se revelando mais segura e  
altamente ativa. Na prática, essa  
terapia quádrupla com lena cria  
a oportunidade de vigilância 
como uma alternativa 
experimental para a carga 
de manutenção indefinida.

1

Ainda no universo da imunoterapia,  

muitos trabalhos foram apresentados  

durante o encontro anual do ASH.  

Um dos achados mostrou  

bons resultados na combinação de  

quimioterápicos. Foi o caso do daratumo-

mab com lenalidomida e dexametasona 

(Dara-RD), que se mostrou promissor para 

pacientes mais idosos e inelegíveis para 

transplante. No caso de pacientes elegíveis  

para transplante, o daratumomab com  

bortezomibe, lenalidomida e  

dexametasona (D-VRd) também  

teve bons resultados. 

3

O mieloma múltiplo (MM) é um câncer 
heterogêneo de células plasmáticas 
terminalmente diferenciadas que  
tipicamente expressam níveis  
elevados de proteínas antiapoptóticas, 
como BCL-2. O venetoclax, um  
inibidor oral de BCL-2 altamente 
seletivo e potente, induz apoptose em 
células do MM e, quando combinado 
com bortezomibe e dexametaso-
na, mostrou eficácia promissora em 
alguns pacientes com MM recidivan-
te/refratário. Segundo atualizações 
mais recentes, o Ven adicionado ao 
bortezomibe e dexametasona, apesar 
de um aumento de mortalidade em 
comparação com placebo nos pa-
cientes em geral, mostrou melhora da 
sobrevida livre de progressão  
em pacientes com translocação  
11-14 ou BCL2 alto, com um perfil 
benefício-risco favorável.

Mieloma  
múltiplo

Linfoma
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M E N T E congresso  
ASH

6 O glofitamab é um anticorpo  
biespecífico de envolvimento de 
células T que possui uma nova  
estrutura 2:1 com bivalência para 
CD20 em células B e monovalência 
para CD3 em células T. O glofitamab, 
em monoterapia ou combinado  
com obinutuzumab, produziu  
taxas de resposta impressionantes  
em pacientes com múltiplos  
linfomas foliculares recidivantes  
ou refratários.

O mosunetuzumab é um  

anticorpo biespecífico CD20xCD3 (Ab)  

que redireciona as células T para  

eliminar as células B malignas. Em alguns 

pacientes com LF, induz remissões  

profundas e duradouras. 

7

8 Após acompanhamento prolongado,  
a quimioterapia sequencial com  
pembrolizumab e seguido  
doxorrubicina, vinblastina  
e dacarbazina (AVD) continua  
sendo uma estratégia  
altamente eficaz no tratamento  
de primeira linha de Linfoma  
de Hodgkin clássico, com 100%  
dos pacientes sobrevivendo  
sem recidiva. 

9As células T geneticamente modi-

ficadas (CAR-T) tem potencial para 

beneficiar portadores de diversos 

tumores sanguíneos, incluindo 

LLA e MM. Mas os trabalhos mais 

tangíveis se concentram no linfo-

ma difuso de grandes células B 

recidivados ou refratários. Durante 

o congresso da ASH, o que se viu é 

que esse tratamento imunoterápico 

tem potencial para ser incorporado 

já na segunda linha. 

10
Entre os trabalhos apresentados 
destaque para o lisocabtagene 

maraleucel (liso-cel) para 
 pacientes refratários primários  

ou com recaída precoce e  
o axicabtagene ciloleucel 

 (axi-cel). No caso do axi-cel, a  
expectativa dos estudiosos é que, 

ao administrar a terapia com  
células T CAR como uma linha 

inicial de tratamento, seria  
possível reduzir a quantidade  

de quimioterapia a que  
os pacientes são expostos 

 e levá-los rapidamente a uma  
terapia definitiva que pode  

erradicar o linfoma por muitos anos, 
senão para sempre,  
sem um transplante  
de células-tronco. 

11
Terapia  

com  
células  
CAR-T
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Dados preliminares sugerem  

que as combinações venetoclax 

 e obinutuzumabe (GVe) e venetoclax, 

obinutuzumabe e ibrutinibe (GIVe) 

também apresentaram resultados 

promissores para pacientes sem  

tratamento na comparação  

com quimioimunoterapia.  

27

11
O tratamento da LLC vem 
mudando, com a migra-
ção de novas terapias 
para linhas mais preco-
ces. Esse redesenho da 
abordagem terapêutica 
decorre do avanço dos 
biomarcadores, como 
avaliação citogenética, 
status mutacional do 
IGVH, identificando pa-
cientes elegíveis a esses 
medicamentos e nortean-
do o sequenciamento de 
seus tratamentos.

12
A combinação de ibrutinibe 
com venetoclax em primeira 
linha é um regime apenas 
oral, uma vez ao dia, sem 
quimioterapia, que fornece 
respostas profundas em 
pacientes com LLC. Com 
mecanismos de ação distintos 
e complementares, eles tra-
balham sinergicamente para 
mobilizar linfonodos e nichos 
linfoides, aumentar a morte 
celular e eliminar populações 
de células cancerígenas  
distintas. São resultados  
animadores.

13

Leucemia  
linfocitica  

crônica

Aponte a  
câmera do 
celular e veja 
o vídeo da TV 
Abrale, com 
as últimas 
novidades para 
o tratamento 
das leucemias 
agudas, no 
Brasil  
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M E N T E congresso  
ASH

14
Leucemia  
mieloide  

aguda

Regimes baseados em venetoclax também 
marcaram as apresentações de LMA no  

Ash 2021. Dados preliminares sugerem que a 
combinação de magrolimabe com  

venetoclax e azacitidina é segura, com  
boas taxas de resposta e de sobrevida, 

 principalmente nos pacientes com  
TP53 mutado.

15 Nessa linha, a combinação 
de venetoclax com  
cladribina com AraC em 
baixas doses, alternando 
com 5-azacitidina em  
pacientes mais velhos  
ou unfit com LMA  
recém-diagnosticada foi  
bem tolerado e produziu  
altas taxas de resposta,  
com uma doença residual 
mínima negativa  
durável. 

16
Resultados em 

estágio inicial 

com ivosidenib e 

venetoclax com 

ou sem azacitidina 

sugerem uma res-

posta citogenética 

completa alta com 

um perfil de segu-

rança tolerável em 

pacientes com ma-

lignidades mieloi-

des com mutação 

de IDH1.

17

Aponte a  
câmera do 
celular e veja 
o vídeo da TV 
Abrale, com 
as últimas 
novidades para 
o tratamento 
das leucemias 
agudas, no 
Brasil  
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 O regime triplo de  

azacitidina, venetoclax  

e gilteritinibe para pacientes  

com LMA com mutação em  

FLT3, parece particularmente 

encorajador no cenário  

da linha de frente.  

A taxa de remissão  

completa chegou a 80%. 

17

A indução e consolidação  
da quimioterapia de indução  
multiagente com fludarabina,  
citarabina, G-CSF e idarrubicina  
(FLAG-IDA) combinada  
com o inibidor BCL-2  
venetoclax resulta  
em morte celular  
leucêmica sinérgica,  
com resultados  
animadores em  
pacientes com LMA  
recém-diagnosticados.

Resultados preliminares indicam que venetoclax 
mais decitabina é um regime eficaz, de baixa intensidade  
e bem tolerado para adultos jovens com LMA de  
risco adverso recém-diagnosticados. 

19
18
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mulheres 
empoderadas

Inspire-se com as histórias de  
Duda Riedel e Marina Aguiar,  
mulheres que enfrentaram  

a leucemia de frente

Girl power  
contra o  
câncer!

por Tatiane Mota
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F
alar sobre o empoderamento feminino e a respeito da 
importância das mulheres na sociedade vem cada vez 
mais ganhando espaço nos debates. Mas nem sempre  
foi assim...

Você sabia que até 1962 mulheres casadas só 
poderiam trabalhar fora de casa se o marido permitisse? Que 
até 1932 as mulheres não tinham direito ao voto? E que o uso do 
anticoncepcional chegou a ser proibido? 

Felizmente, muitas coisas mudaram de lá para cá. 
Especificamente falando sobre o setor de saúde, hoje a mulher  
tem direito ao acesso integral à realização de exames preventivos 
como mamografia e Papanicolau, à realização de tratamentos  
para os diferentes tipos de câncer, ao parto humanizado,  
dentre outros serviços. 

Mas vamos combinar que a relação entre mulheres e câncer  
vai muito além dos exames e das consultas médicas. 

O diagnóstico da doença mexe com os sentimentos de qualquer 
pessoa. Afinal, ainda existem muitos estigmas que envolvem as 
neoplasias. E o impacto é maior entre as mulheres. Isso porque 
algumas cobranças também são maiores com elas: há as mudanças 
estéticas que o câncer pode trazer; surgem alterações biológicas, 
como a infertilidade, advinda do tratamento oncológico; vêm 
mudanças nas rotinas familiares, no trabalho, nos estudos,  
por conta das internações; os relacionamentos afetivos sofrem 
alterações relevantes.
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Claudia De Sillos Matos, psicóloga Hospitalar do 
Grupo Leforte, aponta que autoestima e autoimagem  
nas mulheres que enfrentam um câncer são dois  
pontos de destaque.

“A autoestima considera toda a estima que a mulher 
tem dela mesma, e não está relacionada somente à 
beleza, à estética, mas também à autoadmiração, 
ao autoconhecimento e ao autocuidado. E vemos 
que esses pontos acabam sendo prejudicados devido 
a questões como desvalia, como um sentimento 
de perda de identidade e também de não se sentir 
parte dos padrões cobrados pela sociedade – sejam 
eles estéticos ou não. Com isso, entramos na outra 
questão, que é a autoimagem. As pacientes com câncer 
podem ter mudanças corporais, e passam a ter muita 
autocrítica, autocobrança, que podem afetar as relações 
interpessoais”, explica.

Por isso, cuidar da mente é essencial ao longo dessa 
jornada. “Essa mulher precisa se reconhecer de uma 
maneira total e entender que ela não é só uma doença 
ou o órgão que foi atingido pelo câncer. Ela é um ser 
integral, corpo, mente, alma. E todos esses aspectos 

precisam ser cuidados. Quando vamos no oncologista, 
cuidamos do corpo, das células, para que a doença não 
avance. Mas a mente também precisa ser cuidada, e aí 
os profissionais da psicologia e da psiquiatria podem 
ajudar”, fala a psicóloga.  

Uma virada de chave no câncer!

As discussões a respeito dos corpos femininos, sobre 
o que é um “corpo real”, estão em alta. Isso porque os 
padrões impostos pela sociedade ficam cada vez mais 
distantes da realidade e daquilo que é possível alcançar. 
Entretanto, os padrões de beleza ainda existem e quando 
uma mulher se vê fora dele, não é uma situação que 
costuma ser fácil de lidar. Durante o câncer, então, pode 
ficar ainda mais complicado. 

É o que nos conta Duda Riedel, influencer, escritora, 
jornalista, atriz e paciente de leucemia mieloide aguda, 
diagnosticada em 2019, quando ela tinha 24 anos. 

“Enfrentar o câncer não é bom para ninguém, mas 
o fato de ser uma mulher enfrentando o câncer é ainda 
um pouco mais angustiante. E ser uma mulher jovem, 

mulheres 
empoderadas
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Hoje, posso garantir que estou 
na minha melhor fase. Eu me 

cuido mais, me valorizo mais, e 
me enxergo como o ser humano 

forte e resiliente que sou!
 

“
Duda Riedel
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mais ainda. Eu sentia que estava perdendo um momento 
da minha vida. Ficava isolada, desligada do mundo. Foi 
muito doloroso”, conta.

Duda teve uma leucemia de alto risco e recebeu a 
indicação de um transplante de medula óssea alogênico, 
quando é necessário ter um doador. Isso trouxe uma 
ansiedade maior, mas ela conseguiu encontrar uma 
pessoa 100% compatível no REDOME (Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea) e em novembro de 2019 fez 
o procedimento, que deu certo. Mas aí apresentou uma 
doença no fígado, chamada VOD (Doença Venoclusiva 
Hepática), e precisou novamente ser internada. 

“Estar dentro de um quarto de hospital, enquanto 
tantos outros amigos estavam curtindo a vida lá fora, me 
trazia uma sensação de abandono, de desvalorização. E 
depois do tratamento acabar, algumas questões ainda 
persistiam, como as ligadas em relacionamento, de 
pensar no futuro, da cicatriz do cateter, da menopausa 
precoce, da careca. Enfim, tudo isso colocava em cheque 
minha autoestima. E isso era desesperador. Mas com o 
passar dos dias, quando vamos nos reconhecendo nesse 
novo corpo, vamos descobrindo a beleza em todo o 
processo, que não é fácil e nem dá para romantizar, mas 
é fato que vamos nos descobrindo. Não tem preço você 

voltar a se olhar no espelho e se enxergar novamente. E a 
cada fase que vamos nos distanciando do diagnóstico, do 
tratamento, com o crescimento do cabelo, por exemplo, é 
um momento diferente”, fala Duda.

A influencer afirma que o tratamento para a mulher 
com câncer é sim, doloroso. Mas que é um momento de 
importantes descobertas. 

“Quando entendemos a importância da nossa vida, 
começamos a nos amar e a nos ver com outros olhos. E 
isso para mim foi a virada de chave. Hoje posso garantir, 
quase três anos depois do tratamento, que estou na 
minha melhor fase. Estou me cuidando mais, me 
valorizando mais, e me enxergando como o ser humano 
forte e resiliente que eu sou!”. 

De paciente à médica hematologista

Uma boa maneira de enfrentar o câncer com 
força e segurança é conhecer sobre ele. Saber o que é 
a doença, suas opções de tratamento, qual a melhor 
maneira de manejar os efeitos colaterais são importantes 
ferramentas. 

Marina Aguiar foi diagnosticada com leucemia 
linfoide aguda. Ela cursava Odontologia e nem imaginava 

mulheres 
empoderadas
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As dificuldades vêm para 
nos fortalecer e mostrar que 

podemos ultrapassar barreiras. 
Com toda a certeza, quando 

vencemos, o sabor da vitória é 
mil vezes melhor 

”
Marina Aguiar
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que poderia passar por uma situação como essa.
“Eu era uma menina de 18 anos, cheia de sonhos, de 

projetos. E nesse momento da minha vida tive que passar 
por um tratamento longo, difícil e doloroso. Cheguei 
a ser desenganada algumas vezes. Precisei mudar de 
tratamento, tomar quimioterapias mais fortes, porque 
minha leucemia foi refrataria. Realmente tive um 
caminho tortuoso”, conta. 

E foi justamente nesse momento de dificuldades 
que ela começou a se interessar pela Medicina, mais 
especificamente pela área de Hematologia. 

“Eu queria atuar em uma profissão na qual eu 
tivesse a experiência dos dois lados. Ou seja, que eu 
pudesse saber como era ser a paciente, e como era ser 
a médica. Então, deixei a Odontologia, fiz Medicina, 
com especialização na Hematologia e residência no 
Transplante de Medula Óssea”. 

Hoje, a Dra. Marina atua na Rede Oncoclínicas e é 
assessora médica no Fleury Brasília. 

“Durante as consultas e o tratamento, quando vejo 
que o paciente quer desistir, não está otimista, eu conto 
sobre o que vivi, dou força, tento motivar. Quero mostrar 
que é possível vencer as batalhas. É preciso aderir ao 
tratamento e ter uma mente confiante. Eu entendo que 

as dificuldades vêm para nos fortalecer e mostrar que 
podemos ultrapassar barreiras. Com toda a certeza, 
quando vencemos, o sabor da vitória é mil vezes melhor”.

Há 15 anos, a médica está curada, sem tomar 
nenhuma medicação para a leucemia. E hoje, os cuidados 
com seu corpo e sua saúde são prioridade.

“Hoje minha alimentação é muito saudável. Faço 
meus exames médicos de rotina, até para saber se preciso 
procurar ajuda com algum colega de outra especialidade. 
Afinal, o diagnóstico precoce de qualquer doença é 
muito importante. Também faço atividades física, pelo 
menos 5 vezes na semana. E claro, sempre mantenho em 
dia os cuidados com a minha mente e da minha saúde 
espiritual. Eu não me deixei abalar pelo câncer e as 
mudanças físicas que ele me trouxe naquele momento. 
Nós, mulheres, não somos definidas pelo nosso externo. 
O que está em nosso interior é muito mais importante. 
Uma mulher empoderada, otimista, ultrapassa qualquer 
situação momentânea que estivermos passando. Somos 
poderosas e sabemos o que queremos. Então podemos 
ser médicas depois de um câncer. Podemos ser bonitas 
durante e depois do câncer. E podemos ser felizes 
também”, finaliza. 

A mulher precisa se reconhecer 
de uma maneira total e entender 

que ela não é só uma doença  
ou o órgão que foi atingido  

pelo câncer

”

Siga nossas entrevistadas no Instagram:  
@dudariedel e @dramarinaaguiar 

mulheres 
empoderadas
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1 
Elimine os sentimentos de culpa.  

Nem tudo o que acontece nessa vida  
é causado por você.

2 
Não se compare com os outros.  

Cada pessoa enfrenta suas lutas e suas glórias 
de maneiras diferentes.

3 
Confie em si mesma!

4 
Seja mais compassiva com seus erros.  

Afinal, quem nunca errou que atire a primeira 
pedra, não é mesmo?

5 
Seja sincera com você.  

Siga as escolhas que lhe 
 fazem bem.

Mulher,  
você pode! 

5 dicas para uma atitude poderosa 
e empoderada durante e depois do 

tratamento oncológico 
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A jornada do paciente com 
Síndrome Mielodisplásica no Brasil

Há muitas dificuldades e barreiras até  
chegar ao diagnóstico correto

A Síndrome Mielodisplásica (SMD) ou 
Mielodisplasia refere-se a um grupo de distúrbios 
que forma células anormais na medula óssea. 
A SMD não é uma doença hereditária, é mais 
comum em pessoas acima dos 60 anos e pode 
ser classificada como primária ou secundária, 
sendo esta última, aquela em que o paciente já 
passou por um tratamento com quimioterapia ou 
radiação, por exemplo, e acaba desenvolvendo a 
doença por este motivo.

A SMD ainda é muito desconhecida pela 
população, haja vista que 98% dos pacientes 

diagnosticados com a doença nunca tinham 
ouvido falar sobre antes de receberem o 
diagnóstico. Por conta disso, muitas são as 
dificuldades e barreiras enfrentadas para chegar  
a um diagnóstico correto. 

Para conhecer essa e outras dificuldades, e 
entender melhor as necessidades de quem convive 
com a doença, a Abrale entrevistou 100 pacientes 
diagnosticados com SMD, de todo o Brasil,  
que fazem tratamento no SUS e na Saúde Privada. 

Veja a seguir, os principais achados  
desta jornada.

Faixa etária

20% 
manchas roxas  

pelo corpo

sexo  
masculino

20%80%
sexo  

feminino

Perfil dos pacientes

Início da 
jornada

70% dos pacientes  
tiveram sintomas antes 

de receber o diagnóstico, 
entre eles:

62%  
fraqueza 

55%  
cansaço extremo 

40%  
palidez

35%  
dor nas articulações 

CO R P O pesquisa

SUS =41 
N/A = 11 
ANS =28 
N/A = 20
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Tempo entre os primeiros sintomas  
até procurarem o 1° atendimento médico

70% dos pacientes tiveram mudança na rotina  
em função da doença e/ou tratamento

Qualidade de vida

SUS =52 
ANS =28 

15% falta de  
acesso a exames  
específicos para  
o diagnóstico.

Tempo entre o diagnóstico  
e início do tratamento

Diagnóstico

 Quase a metade (46%) dos pacientes com SMD teve  
dificuldades para obter o diagnóstico. As principais foram:

82% diagnóstico  
inconclusivo ou dúvida

56% passou por  
várias especialidades  
médicas para obter  
o diagnóstico

 41% passou por várias  
instituições de saúde  
até chegar ao diagnóstico 

 
17% dificuldade  
de agendar consulta 
 com o especialista  
(hematologista) 

SUS = 36 
N/A = 16 
ANS =33 
N/A = 15
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Anvisa aprova terapia com células  
CAR-T e, enfim, abre caminho para  
o tratamento revolucionário  
de linfomas e leucemias

Chegou a 
revolução!

por Giuliano Agmont

car-t cellCO R P O
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O 
Brasil acaba de dar um importante passo 
na ampliação das opções de tratamento do 
câncer de sangue. A Anvisa aprovou no início 
de 2022 o primeiro produto de uma nova 

geração de imunoterapias personalizadas capazes de 
combater tumores hematológicos em estágios avançados. 
Trata-se da chamada terapia gênica baseada em células T 
de receptores de antígenos quiméricos (CAR, na sigla em 
inglês), mais conhecida como CAR-T Cell. 

As células T fazem parte da mais importante classe de 

glóbulos brancos (linfócitos) do sistema de defesa  
do organismo. Elas combatem agentes desconhecidos  
(os chamados antígenos) no âmbito celular. Já os 
receptores de antígenos são estruturas biológicas 
que permitem às células de defesa identificar corpos 
invasores antes de atacá-los. 

No caso das chamadas células CAR-T, há uma 
modificação genética desses receptores de antígenos 
de células T para que estas possam “enxergar” tumores 
específicos e destruí-los. Daí o termo “quimérico”, que 
indica que essa molécula, na sua porção extracelular, 
origina-se de um gene e, na sua porção intracelular, 

origina-se de outro gene. “É uma nova geração de 
imunoterapia personalizada contra o câncer, que se 
baseia na coleta e na modificação genética de células 
imunes dos próprios pacientes, as células T, tornando-as 
programadas para destruir alvos antigênicos específicos”, 
explica o médico Gerson Geraldo de Paula, especialista 
em Hematologia e Hemoterapia, com atuação na área de 
transplante de medula óssea.

Desenvolvido pela empresa Novartis Biociências S.A., 
o medicamento certificado pela Anvisa é o Kymriah, 

cujo princípio ativo é o tisagenlecleucel. Ele é indicado 
para dois tipos de portadores de cânceres hematológicos: 
crianças e adultos de até 25 anos de idade com Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA) de células B refratária (ou a 
partir da segunda recidiva) e adultos com Linfoma Difuso 
de Grandes Células B (LDGCB) recidivado ou refratário 
(após duas ou mais linhas de terapia sistêmica). 

“O CAR-T é um produto vivo (biológico), o que explica 
a complexidade de aprovação dessa terapia no Brasil”, 
explica o médico Guilherme Perini, hematologista no 
Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da 
Hematologia do Grupo Américas. “A gente faz uma 

car-t cellCO R P O

O medicamento certificado pela Anvisa é o Kymriah, indicado  
para dois tipos de portadores de cânceres hematológicos
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car-t cellCO R P O
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a manutenção da qualidade e da rastreabilidade de 
toda a cadeia produtiva e de cuidado ao paciente. “Esta 
nova terapia excitante e poderosa requer a formação 
de novas equipes multidisciplinares para realizar uma 
administração segura do tratamento e gerenciar com 
sucesso as complicações resultantes. O acompanhamento 
dessas terapias é importante por dois aspectos: eficácia 
em diferentes populações e segurança na vida real em 
curto e longo prazos”, sustenta o hematologista Gerson 
de Paula.

Oito centros brasileiros estão certificados para realizar 
a terapia avançada CAR-T com o medicamento da Novartis: 
o A.C. Camargo Cancer Center, a Beneficência Portuguesa 
(BT), o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede D’Or, em 
São Paulo (SP); o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba 
(PR); o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS); o 

coleta celular do paciente e envia para o fabricante nos 
Estados Unidos. Lá os técnicos separam os linfócitos T, 
que são expostos a um vetor viral para que expressem 
o receptor de antígeno contra o alvo desejado (no 
caso, o CD19). Depois, o laboratório expande essas 
células reprogramadas e obtém o produto. Uma vez 
finalizado, o imunoterápico volta ao Brasil, onde centros 
especializados fazem a infusão. É um processo e uma 
logística que requerem padrões de segurança rígidos e 
muito bem controlados”.  

No Brasil, a certificação da Anvisa prevê treinamento 
dos profissionais de saúde envolvidos no manejo 
do produto, qualificação específica para manipular, 
administrar e monitorar o paciente, atenção dedicada 
ao paciente e a familiares com orientações pós-uso do 
produto e rigoroso processo de logística, que garanta 

A terapia com células CAR-T 

mudou drasticamente o cenário do 

tratamento para malignidades linfóides, 

especialmente linfoma difuso de 

grandes células B (DLBCL) e a leucemia 

linfoblástica aguda (LLA). Segundo o 

hematologista Gerson de Paula, cerca 

de 90% dos pacientes portadores de LLA 

de células B sem quaisquer perspectivas 

de tratamento responderam ao uso de 

células CAR-T, dos quais pelo menos 

60% obtiveram remissão da doença. 

Car-t cell é seguro? 

No entanto, continuam a haver 

limitações significativas dessa terapia, 

como respostas incompletas ou não 

sustentadas e toxicidades graves em um 

subconjunto de pacientes por meio de 

mecanismos de resistência e falhas das 

células T CAR ainda em estudos.

De acordo com a Anvisa, as principais 

preocupações de segurança relacionadas 

à administração das células CAR-T são 

a síndrome de liberação de citocinas 

(SLC), que é uma resposta sistêmica 

à ativação e à proliferação de 

células geneticamente modificadas, 

mas que pode ser tratada com 

um medicamento biológico 

denominado tocilizumabe e demais 

condutas médicas disponíveis. 

Outras complicações possíveis 

são os eventos neurológicos como 

a síndrome de neurotoxicidade 

associada a células efetoras imunes, 

o aumento do risco de infecções e 

outras complicações a longo prazo. 

A principal preocupação relacionada às células CAR-T  

é a síndrome de liberação de citocina – mas ela é tratável
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car-t cellCO R P O

A aprovação desses produtos de terapia celular se deu 
após um longo período de avaliação pré-clínica que 
demonstrou eficácia inédita nessa população difícil  
de tratar”, diz Gerson de Paula.

Desde 2017, quatro produtos de células T-CAR 
– axicabtagene ciloleucel ou axi-cel (Yescarta), 
tisagenlecleucel ou tisa-cel (Kymriah), lisocabtagene 
maraleucel ou liso-cel (Breyanzi) e brexucabtagene 
autoleucel (Tecartus) – receberam aprovação da FDA 
norte-americana para o tratamento de linfoma não Hodgkin 
de célula B (LNH célula B) recidivado/refratário (RR). 

Concomitantemente, o tisa-cel foi aprovado pelo FDA para 
o tratamento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) R/R. Há 
ainda o idecabtagenes vicleucel (Abecma) para pacientes 
adultos com mieloma múltiplo recidivante ou refratário 
(após quatro ou mais  
linhas de terapia anteriores). 

Nos próximos anos, a comunidade internacional  
prevê uma grande expansão no uso da terapia  
com células CAR-T, com aplicação em um número  
maior de pacientes com neoplasias malignas  
e doenças imunomediadas e, consequentemente,  
a esperança para os demais pacientes que  
se encontram refratários e recidivantes e  
também anseiam por tratamento e pela cura  
de suas doenças.

Complexo Hospitalar Niterói (CHN), no Rio de Janeiro (RJ); 
e o Hospital São Rafael, em Salvador (BA). “Por enquanto, 
apenas planos de saúde cobrem esse tratamento, que é 
caro, superando os 500 mil reais, já que não é uma ‘droga 
de prateleira’ (e, sim, uma ‘droga viva’). A expectativa é que, 
em breve, produtos similares sejam aprovados pela Anvisa 
e, também, novos centros se tornem aptos a realizar esse 
tipo de terapia avançada. No futuro próximo, espera-se que 
o centro de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a 
USP, possa produzir no Brasil as células CAR-T e o produto 
seja disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 

a população em geral”, diz Guilherme Perini. “Ou seja, não 
é um clube fechado, é o começo de um processo que vai 
tornar a terapia com células CAR-T cada vez mais acessível, 
incrementando o arsenal terapêutico” 

As pesquisas com essa nova tecnologia 
começaram há mais de uma década. Fora do Brasil, 
o tisagenlecleucel tem aprovação de autoridades 
regulatórias como a Food and Drug Administration 
(FDA), nos Estados Unidos, a European Medicines Agency 
(EMA), na Europa, e a Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency (PMDA), no Japão. Atualmente, há quatro 
produtos de CAR-T Cell comercialmente disponíveis 
no mercado. “As células CAR-T mostraram altas taxas 
de remissão e representam uma opção efetiva de 
tratamento para pacientes com malignidades de célula B 
resistentes ou refratárias.  

As pesquisas com essa nova tecnologia começaram há mais de uma 
década. As células CAR-T Cell apresentam alto índice de remissão
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1
 Inicialmente, as células imunológicas T do paciente são coletadas 

no serviço de saúde por meio de uma máquina que realiza um 

procedimento denominado aférese. Após a coleta, as células T  

são enviadas para um centro de fabricação, onde são 

geneticamente modificadas, incluindo-se um novo gene que 

codifica uma proteína específica de um receptor de antígeno 

quimérico (CAR) para dar origem às células CAR-T. 

2
 Após ser obtido, o linfócito vai para o laboratório e é incubado 

juntamente com um vírus. Esse vírus tem um gene que produz a 

proteína quimérica e ele será transferido para o material genético 

do linfócito T. Em seguida, o novo gene misturado passa a ser 

expresso e vai para a superfície do linfócito, onde ele vai atuar. 

3
 Na parte externa dessa célula produzida em laboratório,  

encontra-se a molécula com a proteína quimérica, que tem o papel 

de reconhecer a célula tumoral. Já na parte interna da célula, há um 

ativador do funcionamento do linfócito T que combate o tumor. 

4
 Essa proteína direciona as células T para matar células do câncer 

que apresentam um antígeno específico (como, por exemplo,  

o CD19) em sua superfície. 

5 
 As células são, então, multiplicadas até uma dose adequada 

de acordo com o peso do paciente, cultivadas e formuladas em 

suspensão farmacêutica para compor o produto que será infundido 

na circulação sanguínea do paciente, promovendo a destruição  

de células específicas do câncer. 

Como nascem as 
células CAR-T 
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Fevereiro Laranja

Mês é dedicado à Conscientização da Leucemia.  
Muita gente ainda não sabe do que se trata

A Leucemia é um tipo de câncer que  
pode acontecer a qualquer momento da vida. 
Mas, de acordo com pesquisa realizada pela 
Abrale, 50% dos pacientes entrevistados  
disseram não conhecer a leucemia antes  
de receber o diagnóstico. 

Estar ciente sobre os sinais e sintomas 
e procurar ajuda médica o quanto antes 
é fundamental para que os melhores 
resultados sejam alcançados no tratamento.  
Por isso, no Fevereiro Laranja a Abrale trabalhou  
a campanha “A leucemia parece invisível, mas 
seus sintomas são aparentes”, em diferentes 

frentes: as estações do Metrô da cidade  
de São Paulo ficaram iluminadas de laranja  

e foram exibidos vídeos explicativos sobre  
a doença nos trens da CPTM. Artistas 
como Lima Duarte e Daiana Garbin 
divulgaram a ação em suas redes sociais  
a ação. Também realizamos uma  

live no Facebook e Youtube com  
médicos especialistas, além de fazerposts 

explicativos nas redes, podcasts e diferentes 
matérias sobre o tema. Para ver mais  
conteúdos sobre leucemia, acesse  
www.revista.abrale.org.br 
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A sua vacina contra a  
COVID-19 está em dia?

Quarta dose do imunizante já está disponível  
para pacientes imunossuprimidos

A importância de se vacinar contra a 

COVID-19, para evitar o surgimento da 

doença em sua forma grave, já não 

é mais uma novidade para ninguém, 

certo? Mesmo com a vacina, porém, 

estudos mostram que há uma tendência 

na redução de efetividade dos imunizantes 

com o passar do tempo. Para resolver isso,está 

comprovado que tomar a dose de reforço ajuda a 

ampliar a resposta imunológica do organismo.  

Por isso, o Ministério da Saúde já  

disponibiliza a quarta dose da vacina aos 

pacientes imunossuprimidos. Isto é, aqueles 

que fazem quimioterapia, que fizeram 

transplante de medula óssea e que usam 

medicamentos imunossupressores. 

notas



50 REVISTA DA ABRALE

Qualificação para tratar melhor
Centenas de profissionais participam do curso  

Terapias em Oncologia Pediátrica

O Onco Ensino, projeto da Abrale de  
ensino à distância focado em médicos e 
profissionais que atuam na Onco-Hemato e 
Oncologia, em parceria com o Laboratório 
Servier do Brasil, realizou o curso  
Terapias em Oncologia Pediátrica. Ele 
é um complemento à aula de leucemia 
linfoide aguda (LLA), para se aprofundar no 
tratamento realizado com a asparaginase, 

medicamento que revolucionou o protocolo 
terapêutico da LLA infantil no país. 

Até agora, 279 profissionais que atuam 
no SUS já assistiram às aulas, coordenadas 
e administradas pelo Dr. Claudio Galvão, 
hematologista e oncologista pediátrico da  
Rede de Hospitais São Camilo, de São Paulo.

Para mais informações, acesse:  
www.oncoensino.org.

notas



51

De olho nas crianças e adolescentes
Novo protocolo de tratamento da leucemia vai  

diminuir o número de mortes no Brasil

A leucemia linfoide aguda (LLA) é o tipo de 

câncer mais comum em crianças e adolescentes 

de 0 a 19 anos. Hoje, há diferentes tipos de 

tratamentos, mas ainda é preciso ter um olhar  

mais focado no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Médicos oncologistas e pesquisadores 

se reuniram para criar um novo protocolo de 

tratamento para  rede pública. É preciso avançar no 

quesito taxas de mortalidade. Enquanto nos EUA  

a sobrevida dos pacientes chegam a 90%,  

no Brasil há anos o número não sai dos 70%.

Para trazer as mudanças necessárias, o novo 

protocolo de tratamento começou a ser formulado 

em 2019 pelo Grupo Brasileiro para Tratamento 

da LLA, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Oncologia Pediátrica (Sobope). A ideia é uniformizar 

os protocolos de tratamentos e também substituir 

uma série de diretrizes difusas ou obsoletas. 

notas
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jurídico

Entenda o Benefício de  
Prestação Continuada

Ele garante um salário mínimo mensal ao idoso com mais de 65 anos  
e à pessoa com deficiência, incluindo pacientes com câncer

Em janeiro de 2022, os critérios de concessão do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) estabelecido 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foram 
alterados devido à Lei 14.176/2021 sancionada em 
junho do ano passado. Afinal o que mudou no BPC?

E o que é faz o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC)? Ele garante um salário mínimo mensal 
ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos 
ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, 
que impede a sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com o todo.

Para ter direito a este benefício, não é preciso ter 
contribuído para o INSS. É importante ressaltar que 
o BPC não paga 13º salário e não oferta pensão por 
morte. Além disso, o BPC não pode ser acumulado 
com outro benefício da Seguridade Social (por 
exemplo, o seguro desemprego, a aposentadoria e a 
pensão) ou de outro regime, exceto com a assistência 
médica, pensões especiais de natureza indenizatória 
e a remuneração do contrato de aprendizagem.

Antes da nova lei, o pagamento do BPC era voltado 
para pessoa idosa ou com deficiência com renda 

familiar per capita inferior a do salário mínimo. 
Agora, a renda per capita da família pode 
chegar até meio salário mínimo. Isto porque foi 
acrescentado critérios para excepcionalidades: 

1. Grau de deficiência.  
      2. A dependência de terceiros para  
o desempenho de atividades básicas da vida. 

3. O comprometimento do orçamento do 
núcleo familiar exclusivamente com saúde, em 
itens não disponibilizados pelo SUS ou com 
serviços não prestados pelo Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).

Ok, mas como se faz o cálculo dos gastos 
com saúde? Para saber se a família do idoso ou 
da pessoa com deficiência possui renda igual ou 
menor que do salário mínimo por pessoa, todos 
os rendimentos recebidos no mês dos membros 
familiares devem ser somados – incluindo 
pensões seguro desemprego, entre outros.

Para o BPC, é considerado família, desde que 
vivam sob o mesmo teto: o requerente (pessoa 
idosa ou pessoa com deficiência que pede o 

Camila Vasconcelos,  
do apoio jurídico da Abrale
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benefício); cônjuge ou companheiro;  
pais e, na ausência deles, madrasta ou padrasto; 
irmãos solteiros; filhos e enteados solteiros;  
menores tutelados.

Não deve ser analisada no cálculo a renda  
de pessoas que não possuam nenhum desses 
vínculos com o requerente, mesmo que vivam  
sob o mesmo teto.

E o paciente com câncer, ele tem  
direito ao BPC-LOAS? 

A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação 
das mesmas condições ditas até agora.  

Dito tudo isso, como solicitar o BPC-LOAS? 
A inscrição no CadÚnico, Cadastro Único de 
Programas Sociais do Governo Federal, é um 
requisito obrigatório para a concessão do BPC-LOAS. 
O usuário poderá buscar o atendimento do Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) mais 
próximo de sua casa. O cadastramento deve ser 
realizado antes solicitação no INSS.

Famílias que já são cadastradas no CadÚnico 
devem verificar se o cadastro foi atualizado  
pelo menos uma vez nos últimos 2 anos.  
Se não tiver sido feito qualquer atualização, o 
Cadastro deve ser atualizado antes da apresentação 
do requerimento ao INSS.

O requerimento do BPC é realizado nos canais 
de atendimento do INSS – pelo telefone 135 (ligação 
gratuita de telefone fixo) ou pelo site ou aplicativo 
de celular “Meu INSS”. Além de poder ser feito nas 
Agências da Previdência Social (APS).
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psicologia

O tempo e a busca  
por qualidade de vida

Eles estão intrinsicamente ligados e a gente vive melhor  
quando entende essa relação

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
definiu qualidade de vida  como “a percepção do 
indivíduo da sua inserção na vida, no contexto 
da cultura e sistemas de valores nos quais ele 
vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”.

Embora tenha esta e outras definições, ainda 
não existe uma que seja amplamente aceita, 
uma vez que é algo subjetivo e apresenta 
diversos fatores como saúde, bem-estar físico, 
funcional, emocional, mental e outros elementos 
importantes da vida das pessoas. Sim, trabalho, 
família, amigos e outras circunstâncias do 
cotidiano.

A qualidade de vida, com suas condições básicas 
e suplementares para se viver, se apresenta como 
uma necessidade na fala dos pacientes, familiares 
e equipes de cuidado, uma vez que o adoecimento 
pelo câncer promove impacto físico, psicossocial e 
dores multidimensionais. Então, aqui o tempo se 
apresenta como foco de atenção.

Há uma urgência deste tempo para a resolução 
destas dores, a garantia da sobrevivência e do 
alivio de possíveis sofrimentos de quem está neste 
adoecimento e também de quem o acompanha. 

Neste caráter de urgência, as pessoas podem 
apresentar questionamentos relacionados ao 
passado, ao seu presente e ao que virá. Observa-se 
pensamentos com conteúdos de ruminação, com 
presença de arrependimentos – o tal “e se” – e 
necessidade de reparação. Em outros momentos, 
a expectativa do que se deseja para um futuro 
imediato, muitas vezes aqui relacionado ao 
“quando”: diagnóstico, prognóstico, cura, início 
de tratamento, reabilitação, morte, retorno às 
atividades da vida diária e social, entre outros. 

Estas urgências mobilizam emoções que podem 
levar muitas vezes a sinais de comportamentos 
ansiosos e depressivos, afetando a qualidade de 
vida e seus processos adaptativos.

Frida Kahlo (1907 – 1954) em sua frase traz o desafio 
do tempo: “Cada tic tac é um segundo que passa, 

por Luciana Ferri,  
psicóloga da Abrale
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foge e, não se repete. E há nele tanta intensidade, tanto 
interesse, que o problema  
é só sabê-lo viver”. 

E como sabe-lo viver nesta travessia do adoecimento? 
Reconhecer que o tempo é contínuo  

e finito, portanto não se pode controla-lo, mas em 
cada tic e tac contém a esperança e o milagre da 
renovação.

É necessário fazer as pazes com o passado 
para viver o hoje com presença e levantar as 
possibilidades de ações diante da realidade que se 
apresenta. Reconheça as emoções, necessidades, 
fontes de segurança e o que gera valor no dia a dia.

Lembre-se, o tempo apresenta dois sentidos, o 
Chronos, que é o tempo cronológico, em que a única 
permanência é a impermanência (em que tudo muda) 
e Kairós, tempo das oportunidades, da qualidade de 
tempo vivido HOJE. Diante disso, aquela afirmação 
que “o tempo é o melhor remédio” pode-se aqui ter 
um sentido positivo quando há a consciência do 
significado destes dois tempos. Com isso, promove-
se ações que se aproximem da boa qualidade de 
vida dentro da história de cada pessoa e a busca por 
acrescentar vida aos dias e anos.

“...Tempo, tempo,  
tempo, tempo 
Compositor de destinos
Tambor de todos  
os ritmos
Tempo, tempo, tempo...” 

“Oração ao tempo”, 
Maria Gadú

*Se você enfrenta dificuldades de adaptação e outros 
sentimentos e quer cuidar da sua Saúde Mental,  
a Abrale está à disposição. Entre em contato com 
o nosso Apoio Psicológico. Tel.: (11) 3149-5190  
e 0800-773-9973 ou abrale@abrale.org.br 
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políticas 
públicas

Novas regras para 
 um novo rol

Antineoplásicos orais, por exemplo, terão análise prioritária  
no processo que define a cobertura pelo planos de saúde

Após o recesso parlamentar, no início do 
ano, o Congresso Nacional movimentou um 
conjunto de decisões importantes para os 
pacientes oncológicos atendidos pelos planos 
de saúde. Entre elas estão as novas regras para o 
processo de atualização do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde dos planos de saúde, 
que estabelece o que deve ser fornecido aos 
beneficiários – incluindo tratamentos  
contra o câncer.

Vale lembrar que a lista de coberturas do 
Rol era revisada a cada 2 anos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além 
do longo período, não havia um prazo fixado 
para conclusão dos processos administrativos, 
corroborando com possíveis atrasos na 
incorporação e acesso dos pacientes às novas 
tecnologias. Com a sanção da Medida Provisória 
(MP 1067/21), alterada pelo Projeto de Lei 
de Conversão, o prazo de análise de novos 
medicamentos, procedimentos e tecnologias 
passa a ser o mesmo praticado no SUS: até  
9 meses, com exceção dos antineoplásicos orais, 
cujo prazo foi reduzido para no máximo  
6 meses e caráter prioritário. 

Até aqui, os avanços frente à MP parecem ser 
evidentes, e de fato são. Mas longe do ideal.  

É inevitável mencionar as demais mudanças 
previstas pela nova lei, sem antes citar o 
Projeto de Lei nº 6330, o “Sim para Quimio 
Oral”, campanha idealizada pelo Instituto 
Vencer o Câncer e apoiada pela Abrale.  
Ele abriu as portas para a discussão política 
em torno da análise do rol e as prioridades 
oncológicas há três anos.

Diferentemente da Medida Provisória, 
o texto do PL não previa um prazo 
específico para conclusão dos processos 
administrativos, mas sim que os 
quimioterápicos orais de uso domiciliar 
já aprovados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) fossem 
automaticamente incorporados nos planos 
de saúde – semelhante ao que acontece com 
os medicamentos endovenosos no Brasil.

Por consequência, a ANS não poderia 
rejeitar o acesso às tecnologias de uso 
terapêutico já comprovadas. A proposição 
também estabelecia a cobertura dos 
quimioterápicos orais em até 48 horas após 
prescrição médica, aos pacientes dos  
planos de saúde que poderiam realizar  
o seu tratamento no conforto e segurança  
de suas casas, cenário ideal para o contexto 

por Thais Mendes Souza,  políticas 
públicas da Abrale e Movimento TJCC
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uma votação acirrada definiu novas perspectivas 
trazidas pela MP e as possibilidades de  
manutenção do veto.

O que se previa foi sancionado. 
Durante a vigência da MP, o projeto de conversão 

recebeu diversas sugestões de modificações dos 
parlamentares ao texto original. Com a instituição 
da nova lei nº 14.307 de 3 de março de 2022, a 
ANS deverá incorporar à sua lista obrigatória, 
as tecnologias já aprovadas e incorporadas pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
(Conitec) ao SUS, em até 60 dias.

 A proximidade com os critérios de avaliação 
da Conitec também passa a ser visto com a 
instituição da Comissão de Atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar 
para assessorar tecnicamente a ANS na atualização 
do Rol. Vários especialistas participam do processo.

 Vale ressaltar que encerrado o prazo do 
processo de análise e incorporação geral, que se 
dará em 180 dias, prorrogáveis por mais noventa,  
e sem manifestação conclusiva da ANS, a inclusão 
do medicamento em análise será automática. 

A ANS terá 180 dias para adequar os 
processos, editar as normas e, assim, cumprir 

pandêmico, enquanto pela MP, o fornecimento  
se daria em até 10 dias.

Infelizmente, a tramitação do projeto foi 
encerrada por definitivo, após o Congresso 
Nacional não conseguir derrubar o veto integral 
do Presidente Jair Bolsonaro, por insuficiência de 
votos na Câmara dos Deputados. Recentemente, 

tais responsabilidades. Desde já, 
as discussões acerca das novas 
tecnologias a serem incorporadas 
devem considerar, sobretudo, 
o paciente como ser central e 
norteador dos debates. Ademais, será 
preciso fiscalizar o cumprimento das 
novas diretrizes, para que os novos 
prazos sejam cumpridos. 

A Abrale reconhece a importância 
da participação das organizações da 
sociedade civil em todo o processo 
de atualização do Rol, uma vez que  
o debate deve ser conduzido de 
forma transparente e equânime. 
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estudos 
clínicos

Fique de olho nos  
estudos clínicos no Brasil

Centros de referência estão recrutando pacientes para  
desenvolver novos tratamentos para os cânceres do sangue

Leucemia

Estudo Condição de saúde 
bucal e qualidade de vida em 
crianças com leucemia.

Onde Faculdade de Odontologia 
de Bauru (Universidade de  
São Paulo), Bauru, SP

Estudo Carfilzomibe em combinação  
com quimioterapia de indução em crianças 
com leucemia linfoblástica aguda recidivante  
ou refratária.

Onde Hospital da Criança Santo – Porto 
Alegre,RS; ITACI (Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil) – São Paulo, SP

Linfoma

Estudo Efeito do cicloergômetro em  
pacientes submetidos a transplante de  
células-tronco hematopoéticas. 
Onde Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre - Porto Alegre, RS

Estudo Avaliação de  
eficácia e segurança  

do mosunetuzumab  
em combinação com  

lenalidomida em  
comparação com rituximab  

em combinação com lenalidomida em 
pacientes com linfoma  
folicular após pelo menos uma  
linha de terapia sistêmica.

Onde Hospital das Clínicas de Porto Alegre, RS;
Hospital Mãe de Deus – Porto Alegre, RS;
Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo, SP

Estudo Segurança e eficácia do pembrolizumab 
(MK-3475) em crianças e adultos jovens com 
linfoma de Hodgkin clássico. 

Onde Hospital Erasto Gaertner – Curitiba, PR;
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer –  
Natal, RN FO
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Mieloma múltiplo

Estudo Tratamento intensificado com 
daratumumabe para novos pacientes elegíveis 
de MM. Indução CTD-Dara, seguido pela 
consolidação de Dara.

Onde CEHON - Centro de Hematologia e 
Oncologia da Bahia. Salvador, BA

Estudo Efeito do cicloergômetro em pacientes 
submetidos a transplante de células-tronco 
hematopoéticas.

Onde Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA) – Porto Alegre, RS

Estudo Agente único belantamabe mafodotina 
Versus pomalidomida + dexametasona  
em baixa dose (Pom/Dex) em participantes 
com mieloma múltiplo recidivante/refratário 
(RRMM).

Onde Fortaleza, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e São Paulo. O recrutamento está sendo 
organizada pela empresa GSK.

Estudo Avaliar o status t(11;14) e a expressão 
de BCL2 em participantes adultos 
com mieloma múltiplo (MM). 

Onde Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS;
Clínica São Germano – São Paulo, SP;
Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo, SP
Hospital A Beneficência de São Paulo, SP
Hospital das Clínicas de São Paulo, SP
Instituto COI de Educação e Pesquisa –  
Rio de Janeiro, RJ
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Nos últimos 5 anos tivemos o maior número 

de liberação de pesticidas já vistos antes no 

Brasil, movimento esse que vai na contramão de 

novas políticas públicas de países desenvolvidos, 

adicionando novas fórmulas de produtos como o 

glifosato, considerado pela International Agency 

for Cancer Research (IARC) como um produto 

potencialmente carcinogênico para humanos e 

com extensa literatura corroborando este fato. A 

nova regulação aprovada aumenta a velocidade 

de aprovação de um processo rápido para novos 

produtos e centraliza o poder de decisão para o 

Ministério da Agricultura. 

Atualmente, no Brasil, para um produto ser 

aprovado ele não pode ter evidência de possuir 

um potencial mutagênico, carcinogênico ou tera-

togênico e quem deve apresentar esses dados é 

a própria indústria que solicitou a aprovação. Um 

estudo feito em 2019 analisou 247 formulários 

para aprovação de produtos pesticidas no Bra-

sil(1). Todos os estudos anexados foram realizados 

Todos juntos  
contra o câncer

por laboratórios privados que não mostraram 

qualquer risco à saúde ou ao meio ambiente re-

lacionado ao produto. Entretanto, ao analisar mais 

de 500 estudos sobre os produtos em questão, 

84% dos resultados presentes na literatura pro-

duzidos por entidades públicas e independen-

tes apresentavam uma associação positiva em 

relação ao potencial mutagênico, carcinogênico 

ou teratogênico. De acordo com as indústrias 

produtoras de pesticidas não se deve confiar em 

estudos científicos. Com isso, observamos uma 

já frágil legislação e processo de aprovação. O 

Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como Pa-

cote do Veneno vai na contramão do mundo e do 

que a população precisa, um maior rigor para a 

aprovação e uso desses produtos. 

Atualmente conseguimos relacionar efeitos 

deletérios à saúde da população com a ex-

posição a curto e longo prazo desses produtos. 

Não podemos esquecer de um processo chama-

do de biomaginificação, no qual há um acúmulo 

Chega de veneno

Como é o uso de agrotóxicos no país e os  
impactos que eles causam na nossa saúde

Isabelle Novelli,  
nutricionista oncológica
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deste produto com o aumento da exposição do 

nível trófico. Ou seja, dentro da cadeia alimentar 

há um acúmulo de produto – simplificando seria: 

há um aumento de acúmulo de agrotóxico na 

seguinte cadeia: água, plâncton, peixes herbívo-

ros, peixes carnívoros, pato(2). Os agrotóxicos não 

estão presentes somente em frutas e vegetais, 

mas também em grande quantidade em animais 

que consumimos e na água. Aumentar o número 

de produtos aprovados necessariamente significa 

aumentar o nosso nível de exposição a eles. 

Segundo o último relatório do PARA -  

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxi-

cos em Alimentos, elaborado pela Anvisa, mais 

da metade dos alimentos analisados possuem 

resíduo de agrotóxico acima do permitido pela 

legislação atual.  

O conceito de segurança alimentar também 

abrange a qualidade nutricional do nosso alimen-

to e a sustentabilidade da cadeia de produção, 

que está sendo largamente comprometida com 

a fragilização do processo de liberação de novos 

agrotóxicos. 

Já temos diversos estudos feitos com a popu-

lação brasileira apresentando o risco de desen-

volvimento de várias doenças relacionadas com 

a exposição a pesticidas, como câncer de mama, 

câncer colorretal e cânceres hematológicos. Além 

disso, doença de Parkinson, doenças mentais e 

tentativas de suicídio também são relacionadas 

a maior exposição a agrotóxicos em populações 

brasileiras. 

Portanto, o Grupo de Trabalho sobre Agrotóxi-

cos do Movimento Todos Juntos Contra o 

Câncer atua para aprovação de outro Projeto de 

Lei 6670/2016, PNARA -  Política Nacional de 

Redução de Agrotóxicos, que propõe a redução 

gradual do uso de agrotóxicos e estimula a tran-

sição orgânica e agroecológica. Manter a sobera-

nia nacional da nossa alimentação também diz 

respeito a população ter acesso a um alimento 

saudável e sustentável. 

 

*Referências: (1) Rocha e Grisolia Dev World Bioeth2019 ( 

2) Stoppelli e Magalhães Ciênc. saúde coletiva 10 (suppl) • Dez 2005
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Belo trabalho!
Representantes da Abrale em todo o Brasil  

fazem bonito no apoio a pacientes de câncer

Vanusa Lopes conseguiu 12 instituições parceiras para divulgar e aderir  

à  campanha Vá de Lenço. Em 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, entregou lenços 

no CEPON e também no Hospital Governador Celso Ramos – TMO. Como presença  

especial, contamos com a participação da paciente Marileia Laurentina da Rosa,  

que fez questão de clicar uma foto bem bonita!

 Florianópolis

As representantes 

dos núcleos regionais da 

Abrale também são ativos 

nas redes sociais e ajudam 

a equipe de marketing, da orga-

nização, no acompanhamento de 

comentários que chegam via 

Facebook e Instagram. Mari-

ana Mantovani, que atua em 

Curitiba, realizou mais de  

30 atendimentos por meio  

dessas ferramentas. 

Curitiba

núcleos  
regionais
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Nivia Araújo, nossa representante 
na Bahia, entregou Naninhas do 

Bem no Hospital Martagão Gesteira  
e no Hospital Estadual da Criança de  
Feira de Santana. 

Vanda Farias 

distribuiu lenços em 

diferentes hospitais da 

capital paulista e divulgou a 

campanha Vá de Lenço, da Abrale, realizada 

em 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer. 

Ela também fechou uma nova parceria para 

visitações aos pacientes do Hospital Heliópo-

lis, após reunião com o Dr. Marcel Brunettto e 

com a enfermeira Andrea Lúcia. 

São Paulo

Salvador

Benevides Silva, representante da Abrale,  

realizou a campanha Vá de Lenço na Santa Casa  

de Fortaleza e entregou lenços para pacientes  

e profissionais de saúde.

Fortaleza

A Abrale em Goiás, por meio da  

representante regional, Stéfany Matias, possui 

representação no Conselho Municipal de  

Saúde de Goiânia e no Conselho Estadual de 

Goiás. Nas reuniões mensais dos respectivos  

conselhos, consegue encaminhar as  

demandas dos pacientes onco-hematólogicos  

e participar nas ações de políticas públicas  

do munícipio e Estado. 

Para a Vá de Lenço, conseguiu parceria  

com os principais hospitais oncológicos do 

Estado, Hemocentros e Associações: Hospital 

Araújo Jorge, Santa Casa de Goiânia, HEMOGO e 

AAVCEG- Associação de Apoio às Vítimas  

de Câncer no Estado de Goiás. 

Goiânia

 Maryane  

Ferreira participou  

presencialmente da 

campanha Vá de 

Lenço, no Hospital das 

Clínicas da UFMG, onde 

foram entregues lenços 

paraos pacientes  

e profissionais  

de saúde.

Belo Horizonte
A campanha Vá de Lenço também aconteceu 

na região e nossa representante Jacqueline  

Marcomini divulgou a ação e entregou lenços  

no Hospital do Amor. 

Ribeirão Preto, SP
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Késia Pereira, nossa representante no  

Rio de Janeiro, realizou a campanha Vá de Lenço 

nos Hospitais IPPMG/UFRJ, Hospital Clementino 

Fraga Filho/UFRJ e no Hemorio. A ação contou 

com o apoio das equipes de comunicação  

dos Hospitais, que compartilharam a  

entrega dos lenços em suas redes 

sociais. Devido ao contágio da  

variante Omicron, não foi autorizada 

a entrega presencial dos lenços,  

mas foi feito o acompanhamento e  

engajamento dos parceiros na distribuição  

e compartilhamento da ação.  

Além disso, Késia também ajudou os pacientes 

de leucemia mieloide crônica (LMC) na orga-

nização da manifestação que aconteceu 

no Centro do RJ, por conta da falta  

de medicamentos. 

Rio de Janeiro

No Dia Mundial do Câncer, Angélica  

Guedes, que representa a Abrale em  

Pernambuco, realizou a entrega de  

cerca de 250 lenços aos pacientes e  

profissionais de saúde dos hospitais do  

Imipi, Oswaldo Cruz, Hemope e Ilhene, 

além da associação NACC.

Em 23 de fevereiro, participou de 

uma reunião na Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco com o secretário  

executivo de gestão estratégica, Humberto  

Antunes, deputado Túlio Gadelha, Dra. Ana  

Cristina, da área social, Pedro Felipe,  

diretor geral da assistência farmacêutica 

e alguns pacientes.  

O objetivo foi solicitar informações  

sobre a falta dos remédios para o  

tratamento de leucemia mielóide  

crônica, desde o 2º semestre de 2021. Os 

medicamentos foram entregues no dia seguinte. 

Recife

núcleos  
regionais
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Comitê médico
Coordenador das reuniões do Comitê Científico 
Médico ABRALE: Dr. Cármino Antônio de Souza 

Dra. Alita Andrade Azevedo; Dr. Ângelo Maiolino; 
Dr. Bernardo Garicochea; Dr. Carlos Chiattone;
Dr. Celso Arrais; Dr. Celso Massumoto;  
Dra. Clarisse Lobo; Dr. Daniel Tabak;  
Dr. Jacques Tabacof; Dr. Jairo José do Nascimento 
Sobrinho; Dr. João Guerra; Dr. José Salvador R. de 
Oliveira; Dra. Lúcia Mariano da Rocha Silla;  
Dr. Marcel Brunetto; Dra. Maria Lydia Mello de 
Andrea; Dra. Melissa Macedo;  
Dra. Monika Conchon; Dr. Nelson Hamerschlak;  
Dr. Phillip Scheinberg; Dr. Renato Sampaio;  
Dr. Ricardo Pasquini; Dr. Roberto Passeto 
Falcão; Dr. Ronald Pallota; Dra. Silvia Maria Meira 
Magalhães; Dra. Vania Hungria; Dr. Vicente Odone 
Filho; Dr. Waldir Veiga Pereira; Dr. Wellington 
Azevedo; Dra. Yana Sarkis Novis;  
Dr. Yuri Vasconcelos.

Odontologia
Coordenação: Dr. Wolnei Santos Pereira

Dr. Luiz Alberto V. Soares Júnior;  
Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos;  
Dra. Karin Sá Fernandes; Dra. Leticia Bezinelli;  
Dra. Monira Samaan Kallás; Dra. Thaís de Souza 
Rolim; Dra Rosana Scramin Wakin.

Enfermagem
Coordenação: Eloise C. B. Vieira

Lidiane Soares da Costa; Suzana Azevedo 
Mosquim; Rita Tiziana Verardo Polastrini;  
Joyce Caroline Dinelli Ferreira.

Serviço social
Coordenação: Célia Duarte Redo

 Maria Teresa di Sessa P. Q. Ribeiro;  
Lilia dos Santos de Almeida Lopes; Malu Prado

Terapia ocupacional
Coordenação: Marilia Bense Othero

Aide M. Kudo; Lydia Caldeira; Márcia Assis; 
Walkyria de Almeida Santos; Paula Bullara Passos; 
Tatiana dos Santos Arini; Deborah Andrea Caous; 
Renata Sloboda Bittencourt; Mariana de Paiva 
Franco; José Manuel Batista Pinto; Camila Rocha.

Nutrição
Coordenação: Bianca Stachissini Manzoli

Nutricionistas: Ana Elisa Bombonatto Maba;  
Eloisa Massaine Moulatlet; Isabelle Novelli;  
Juliana Moura Nabarrete; Marina Neto Rafael; 
Rafaela Moreira de Freitas.

Cuidados paliativos

Dra. Dalva Yukie Matsumoto;
Olga Akemi Sakano Iga;
Janete Maria da Silva; Edinalda Franck; Dra. Sara 
Krasilcic.

Fisioterapia
Coordenação: Dra. Ana Paula Oliveira Santos

Dra. Talita Rodrigues; Dra. Elaine Priscilla Mendoza 
Faleiros; Dr. Luiz Guilherme de Oliveira; Dra. Glazia 
André Landy; Dra. Paula Tonini.

Farmácia
Coordenação: Rafael Duarte Paes

Alan Alves Santos; Jefferson Martins; Guilherme 
Munhoz Correia e Silva; Eliana Guadalupe 
Morganti do Lago; Fernanda Schindler; Adriano 
Brigatti; Cinthia Scatena Gama.

Psicologia
Coordenação: Dra. Flávia Sayegh

Dra. Marcela Bianco; Débora Genezini

Obrigado, doutores

Os integrantes dos Comitês Médico e 
 Multidisciplinar da ABRALE por todo o País

Comitê  
Abrale



66 REVISTA DA ABRALE

Comitê médico
Coordenador das reuniões do Comitê Científico 
Médico ABRALE: Dr. Cármino Antônio de Souza 

Dra. Alita Andrade Azevedo; Dr. Ângelo Maiolino; 
Dr. Bernardo Garicochea; Dr. Carlos Chiattone;
Dr. Celso Arrais; Dr. Celso Massumoto;  
Dra. Clarisse Lobo; Dr. Daniel Tabak;  
Dr. Jacques Tabacof; Dr. Jairo José do Nascimento 
Sobrinho; Dr. João Guerra; Dr. José Salvador R. de 
Oliveira; Dra. Lúcia Mariano da Rocha Silla;  
Dr. Marcel Brunetto; Dra. Maria Lydia Mello de 
Andrea; Dra. Melissa Macedo;  
Dra. Monika Conchon; Dr. Nelson Hamerschlak;  
Dr. Phillip Scheinberg; Dr. Renato Sampaio;  
Dr. Ricardo Pasquini; Dr. Roberto Passeto 
Falcão; Dr. Ronald Pallota; Dra. Silvia Maria Meira 
Magalhães; Dra. Vania Hungria; Dr. Vicente Odone 
Filho; Dr. Waldir Veiga Pereira; Dr. Wellington 
Azevedo; Dra. Yana Sarkis Novis;  
Dr. Yuri Vasconcelos.

Odontologia
Coordenação: Dr. Wolnei Santos Pereira

Dr. Luiz Alberto V. Soares Júnior;  
Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos;  
Dra. Karin Sá Fernandes; Dra. Leticia Bezinelli;  
Dra. Monira Samaan Kallás; Dra. Thaís de Souza 
Rolim; Dra Rosana Scramin Wakin.

Enfermagem
Coordenação: Eloise C. B. Vieira

Lidiane Soares da Costa; Suzana Azevedo 
Mosquim; Rita Tiziana Verardo Polastrini;  
Joyce Caroline Dinelli Ferreira.

Serviço social
Coordenação: Célia Duarte Redo

 Maria Teresa di Sessa P. Q. Ribeiro;  
Lilia dos Santos de Almeida Lopes; Malu Prado

Terapia ocupacional
Coordenação: Marilia Bense Othero

Aide M. Kudo; Lydia Caldeira; Márcia Assis; 
Walkyria de Almeida Santos; Paula Bullara Passos; 
Tatiana dos Santos Arini; Deborah Andrea Caous; 
Renata Sloboda Bittencourt; Mariana de Paiva 
Franco; José Manuel Batista Pinto; Camila Rocha.

Nutrição
Coordenação: Bianca Stachissini Manzoli

Nutricionistas: Ana Elisa Bombonatto Maba;  
Eloisa Massaine Moulatlet; Isabelle Novelli;  
Juliana Moura Nabarrete; Marina Neto Rafael; 
Rafaela Moreira de Freitas.

Cuidados paliativos

Dra. Dalva Yukie Matsumoto;
Olga Akemi Sakano Iga;
Janete Maria da Silva; Edinalda Franck; Dra. Sara 
Krasilcic.

Fisioterapia
Coordenação: Dra. Ana Paula Oliveira Santos

Dra. Talita Rodrigues; Dra. Elaine Priscilla Mendoza 
Faleiros; Dr. Luiz Guilherme de Oliveira; Dra. Glazia 
André Landy; Dra. Paula Tonini.

Farmácia
Coordenação: Rafael Duarte Paes

Alan Alves Santos; Jefferson Martins; Guilherme 
Munhoz Correia e Silva; Eliana Guadalupe 
Morganti do Lago; Fernanda Schindler; Adriano 
Brigatti; Cinthia Scatena Gama.

Psicologia
Coordenação: Dra. Flávia Sayegh

Dra. Marcela Bianco; Débora Genezini
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Comitê  
Abrale



67

inspiração

“Coragem é saber  
o que não temer”

Platão
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TELE-

ABRALE
MEDICINA

Atendimento à distância gratuito para 
pacientes de cânceres e doenças do 
sangue, com diagnóstico confirmado. 

AGENDE SUA CONSULTA!
www.abrale.org.br

Mais informações:
abrale@abrale.org.br
(11) 3149-4190
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