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Resumo: 
 

A experiência dos médicos e profissionais da multidisciplina que 
compõem nossos Comitês Científicos, comprovada por uma série de estudos 
científicos internacionais, revela que pacientes de câncer bem informados em 
relação à sua doença - desde o diagnóstico, a fase de tratamento e o período 
de reinserção social pós-tratamento – aderem melhor à terapia proposta pela 
equipe médica e enfrentam com mais facilidade à rotina que ela impõe, 
possibilitando-lhes melhor qualidade de vida e aumento das chances de cura. 

Isso porque quando o paciente entende o que lhe está ocorrendo e o 
que esperar do tratamento, ele adquire mais confiança na equipe de 
profissionais e cuidadores, compreendendo e participando das decisões 
médicas. 

A educação, nesse sentido, também se faz através da troca de 
experiências com outros pacientes e familiares, que passam por dificuldades 
similares, o que é extremamente reconfortante e inspirador para que 
busquem informação e qualidade de vida durante o processo de 
enfrentamento da doença. 

Nesse sentido, a ABRALE produz uma série de eventos e publicações 
com conteúdo e linguagem focados nos pacientes e seus familiares, visando 
a esclarecer todas as suas dúvidas e colocar-lhes em contato direto com 
especialistas renomados, profissionais da multidisciplina e outros pacientes e 
familiares que enfrentam situações similares à sua. 
 
EVENTOS 
 - Conferência Internacional de Onco-hematologia: único evento da 
área que reúne pacientes, familiares, médicos e profissionais da saúde, com 
objetivo de atualização, intercâmbio científico e de experiências e 
humanização no atendimento. Realizado pelo sétimo ano consecutivo, em 
2009 contou com a participação de 150 pessoas em auditório e 2,5 mil 
pessoas via internet (transmissão simultânea). 
 - Jornadas e Encontros Regionais de Onco-Hematologia: têm por 
objetivo levar informações e debater questões relacionadas ao acesso ao 
tratamento a diferentes regiões do país. Em 2009 foram realizadas jornadas 
em Curitiba, Porto Alegre, Recife e BH, com 315 participantes, e encontros 
em Goiânia e Campinas, com 91 participantes. 
  - Encontros de Pacientes: palestras sobre tratamento, cuidados 



complementares e qualidade de vida, ministradas por profissionais de 
referência nacional, realizados quinzenalmente em São Paulo. Em 2009: 16 
encontros com 465 participantes em auditório e 4.181 assistiram via web. 
 - Ciclos de Atualização Profissional: oferece a profissionais da saúde 
a oportunidade de se atualizarem em sua área de atuação, focando o 
cuidado complementar e multiprofissional ao câncer. Em 2009, foram 
apresentados ciclos de Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 
Serviço Social e Terapia Ocupacional, com 233 participantes. 
 
PUBLICAÇÕES 
 - Revista da ABRALE: com 4 edições em 2009, totalizando 80 mil 
exemplares distribuídos gratuitamente com os mais diversos temas 
relacionados às editorias: corpo, mente e espírito.  
 - Manuais: série de 17 manuais sobre sintomas e tratamentos das 
doenças onco-hematológicas, em linguagem simplificada, distribuídos 
gratuitamente para a pacientes. 
 - Guia de Direitos dos Pacientes: aborda os principais temas jurídicos 
e técnicos em saúde, em linguagem de fácil compreensão. 
 - Livro Transdisciplinaridade em Oncologia: Caminhos para um 
Atendimento Integrado: elaborado por 45 profissionais de diferentes área 
do saber – assistentes sociais, enfermeiros, filósofos, médicos, odontológos, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Com tiragem de 3 mil 
exemplares, é dirigido a médicos e profissionais da saúde que atuam na área 
de oncologia e objetiva instigar pensamentos e ações que levem à adoção de 
uma postura transdisciplinar, com vistas a oferecer o melhor atendimento a 
pacientes e familiares durante sua trajetória de doença e tratamento. 
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