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Direcção da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas
A “Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas” (APLL) uma Associação sem
fins lucrativos foi criada por profissionais de saúde da Clínica Oncológica V, do
Instituto Português de Oncologia Porto. No seu início a Associação tinha por objectivo
a promoção do conhecimento no domínio das doenças malignas do sangue
abrangendo o ensino, a prevenção, o tratamento e a investigação clínica e laboratorial.
Em 27 de Abril de 2001 foram alargados os objectivos passando a dar apoio aos
doentes e seus familiares.
Nasceu assim a APLL cujos objectivos na presente data são:
• Apoiar os doentes e os seus familiares
Informação
Apoio psicológico - parceria com a LPCC
Apoio financeiro
• Divulgar junto da sociedade civil e colaborar com instituições afins
• Participar em reuniões e congressos e divulgar conhecimentos
• Organizar campanhas de diagnóstico precoce
A informação e o apoio ao doente é o principal objectivo da APLL, tendo desde 2004
sido organizados vários encontros de doentes para troca de experiências e historias.
A APLL apoia mensalmente, doentes carenciados, para ajudar na compra de
medicação para tratamento ambulatório. Estes doentes são seleccionados e
reencaminhados pelos serviços sociais do IPO Porto.
Ao longo destes 10 anos várias campanhas para a sociedade civil tem unido a
sociedade aos doentes. O principal evento dinamizador tem sido o “Pedalar contra o
Linfoma” associado às comemorações do Dia Mundial Contra o Linfoma, cuja data é
assinalada em Setembro de cada ano. Desde 2004, e com o apoio da Roche
Farmacêutica, realizou-se o “Pedalar contra o Linfoma” e nestes últimos anos tivemos
o apoio do ciclista e camisola amarela Cândido Barbosa. O objectivo foi pôr os
portuenses a pedalar contra esta patologia, tentando chamar a atenção para a causa.
A APLL realizou acções de informação pública para a promoção da dádiva de medula
óssea para transplantes. Estas campanhas foram feitas na imprensa escrita, televisão,
cinema e directmail, aumentando significativamente o número de dadores do CEDACE
e de sangue de cordão umbilical doado ao Lusocord.
Uma das particularidades da APLL é o seu voluntariado que trabalha neste momento
no estudo de um conjunto de medidas e iniciativas de intervenção, dirigidas aos

doentes e seus familiares. Tanto os membros da direcção como os voluntários tem
escrito regularmente vários artigos para a Revista Hemato-Oncologia, contribuindo
assim para uma maior informação sobre temas relevantes para os doentes.
Este ano, a APLL está a celebrar este ano 10 anos de existência e de trabalho junto
dos nossos sócios, doentes e familiares.
No decorrer deste ano foram também eleitos novos corpos sociais da APLL, sendo o
lema da nova direcção “+ pelos doentes”. As primeiras medidas deliberadas foram o
lançamento de uma nova campanha de angariação de sócios e a formação de uma
comissão de doentes.
Com a angariação de novos sócios espera-se poder aumentar o fundo para apoio
económico aos doentes mais carenciados.
A comissão de doentes agregará os doentes e os sobreviventes e oferecerá:
- informação e suporte emocional aos doentes em fase de diagnóstico;
- ligação com pessoas com vivências semelhantes e pessoas ligadas à APLL;
- site interactivo com fórum para troca de mensagens;
- informação actualizada sobre leucemias, linfomas e mielomas;
- grupo de suporte para familiares e amigos.
Este ano, uma das várias facetas das comemorações do 10º aniversário da APLL foi o
“Pedalar online”, sem pedais, de forma virtual, permitindo que ainda mais pessoas, de
Norte a Sul de Portugal, se unissem a esta causa. Esteve disponível uma página no
Facebook dedicada à iniciativa e cada pessoa que aderiu a essa página pode ajudar a
APLL a receber um donativo. O desafio foi na “corrida” e percorrer 3 mil quilómetros
que perfazem o perímetro de Portugal. Contamos com uma grande adesão de doentes,
familiares, amigos e o publico em geral porque não precisam de equipamento de
ciclismo, nem de uma bicicleta, nem mesmo de sair de casa. Bastava “clicar” para
ajudar. Com o Pedalar online esperamos ter sensibilizado a população em geral para
este tipo de doenças, aproveitando o sucesso da rede social. Temos neste momento
na nossa página do Facebook mais de 18000 fans que nos apoiam e esperamos que
alguns venham a ser novos sócios da APLL.
As associações de doentes e, neste caso, a APLL têm tentado levar estas mensagens
de esperança aos seus associados e população, dando assim novas expectativas de
vida aos doentes e sobreviventes.

