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Um Setembro consciente
Desde 2010,  setembro é o mês de
consciencialização das doenças
malignas do sangue.
Neste mês de Setembro a Associação
Portuguesa de Leucemias e Linfomas
(APLL) vai desenvolver uma campanha
de consciencialização e informação
online sobre este tema para os doentes
e  população. Algumas das atividades a
iniciar neste mês serão as aulas de
reabilitação física e o novo programa de
apoio psicológico Saudavél(Mente).
 
Taxas que queremos ver a subir!
Sabia que as campanhas da APLL estão
integradas em várias campanhas
internacionais de consciencialização
sobre cancro do sangue?
E que por causa destes eventos a
ocorrer desde os anos de 1970, as taxas
de sobrevivência destes doentes
aumentaram em cerca de 25%?
É importante juntar forças para que
esta taxa não pare de crescer. É
importante continuar e dar mais
esperança a Todos! 

Como se manifestam  as doenças do
sangue
Doenças malignas do Sangue ou
Cancro do Sangue afetam o sangue, a
medula óssea e o sistema linfático e
ocorre quando há uma produção
excessiva de células com
funcionamento anormal. A produção
em massa de células "anormais"
impede a medula óssea de produzir
células saudáveis (Plaquetas, Glóbulos
Brancos e Glóbulos Vermelhos)

Alegre-se: pode ajudar a APLL
Se tem conta numa rede social,
aceite o convite de partilhar uma
nova imagem de perfil durante
setembro. Vista uma t-shirt
vermelha, a cor do sangue e mostre
o seu apoio. 
Se pode, faça um donativo. A APLL
quer continuar a prestar apoio
económico aos doentes mais
carenciados. Precisamos também
de investir e melhorar a
comunicação através das redes
sociais e chegar a mais doentes,
familiares e público. 
 
É doente ou ex-doente?
Queremos ouvi-lo.  

Envie à APLL o seu testemunho e
vídeos da sua “vivência” com estas
doenças. Estes testemunhos são
importantes para aqueles que neste
momento atravessam as fases
iniciais de diagnóstico e tratamento. 

Ao longo dos 21 anos de existência
da APLL várias empresas têm
ajudado a associação. Organize ou
participe em campanhas da APLL –
faça da sua empresa uma empresa
SOLIDÁRIA!
 

SETEMBRO É O MÊS DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DAS
DOENÇAS MALIGNAS DO SANGUE



Dia Mundial do Linfoma - 15 de setembro

Dia Mundial de Consciencialização
do Linfoma
Não Podemos Esperar – há uma
necessidade urgente de melhorar
a forma como os linfomas são
diagnosticados, tratados!
O Dia Mundial de
Consciencialização do Linfoma
(WLAD- World Limphoma
Awareness Day), realizado desde
2004, dia 15 de Setembro de cada
ano, tem como objectivo
aumentar a consciencialização
pública sobre todos os sub tipos
de linfoma em termos de
reconhecimento de sintomas,
diagnóstico precoce e tratamento.
De salientar que, dentro dos
cancros de sangue, este é o mais
comum e daí a grande
importância deste dia.

Encontramo-nos agora numa fase
de avaliação das formas como a
pandemia afectou as pessoas que
vivem com linfomas.
Embora grande parte do mundo
tenha avançado, a comunidade do
linfoma continua enfrentando
atraso no acesso ao tratamento e
cuidados, hesitação em procurar
atendimento médico, atrasos nos
diagnósticos e um aumento de
problemas de saúde mental para
pessoas que vivem com linfoma e
cuidadores.
Neste Ano de 2022,  pedimos
melhorias no diagnóstico,
tratamento e detecção precoce  de
linfomas.



 

Dia Mundial Leucemia Mielóide Crónica 
22 de Setembro

20 anos de terapias que
mudam vidas, mas o
acesso mundial é
necessário para todos os
doentes.

Porquê dia 22 de
Setembro? 
Este foi o dia escolhido
para criar maior
consciencialização na
população, para a
Leucemia Mieloide Crónica,
uma vez que esta doença é
causada por uma alteração
genética nos cromossomas
9 e 22!

Nos últimos anos vários
avanços têm ocorrido nos
tratamentos e cuidados da
LMC, sendo que, se tratados
de forma eficaz, os doentes
têm uma oportunidade para
viver uma vida normal e
longa. 
Contudo é importante referir
que existem ainda vários
desafios para estes doentes,
uma vez que nem todos têm
acesso igual ao melhor
tratamento, diagnóstico e
atendimento. 



Os Humanos esticam os braços para quantos filhos forem precisos, multiplicam o
colo para todos os que choram, mareja-lhes os olhos por todos os que sofrem, e
caminham e vão sorrindo. Agastadas nelas, esquecem-se delas! 
Essa força imensa que lhes vem da terra fértil que pisam, ainda lhes devolve
sorrisos para distribuírem, selos de amor e ternura. 
Os Humanos assim são, porque de outra forma não poderiam ser, não seriam
humanos. 
Mas eles sabem o valor da fé, da resiliência, da vontade de se vencerem. 
Os Humanos são pessoas admiráveis! Abraçam a sua dor, escamoteiam as suas
deficiências, não preocupam os outros. E, nesse processo, aprendem a desfocar
do seu mal, na esperança forte lhe dar liberdade, para não ter terreno propício a
se deixar tomar pelo desalento. 
Passo a passo, os Humanos, 
Enfrentam o sol, e prometem que viver é sempre a opção para fortalecer a fé e a
esperança, que está sempre dentro do seu Ser. 

Humano – o Ser que se adapta a tudo, abraçam até a sua dor.  
REDONDOS SÃO OS  “ÓS”… 

Redondos são os “ós”, 
Do Amor, dos Afetos e os dos abraços,
Que não têm arestas nem traços! 

Redondos são os olhos que tudo veem, 
Redondo é o colo da nossa mãe, 
São os braços dos nossos filhos  
Quando nos acolhem também! 

Redondo é o fogo,  
Quando em trilhos de brandura. 
Redondas são as tuas mãos, poisadas, 
Entrelaçadas, em símbolos de ternura! 

Redondo é o sol, a terra e a lua… 
O Mundo! 
Os pontos estrelados 
Lá do céu dependurados  
E iluminando nossa alma nua!    
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