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A Casinha vem preencher 
uma lacuna importante 

no atendimento aos 
pacientes do Transplante 

de Medula Óssea e seus 
acompanhantes.

Apoio



É um espaço dedicado 
aos pacientes, jovens e adultos, 
que necessitam de transplan-

te de medula óssea (TMO). O 
transplante é um tratamento de alta 

complexidade, subsidiado pelo governo, mas 
que requer mais do que o atendimento médico e 
hospitalar para obter bons resultados. 

A Casinha oferecerá hospedagem ao 
paciente e ao familiar após o TMO: 

Durante o período imediato após o trans-
plante o paciente deve ir ao Hospital diariamente 
para consultas médicas.  A locomoção em São 
Paulo, tanto para os residentes, como para os 
que são de fora, é um grande problema. A mobi-
lização diária causa desgaste da família e do pa-
ciente, além de exposição desnecessária e maior 
risco de infecções. 

Considerando a fragilidade do pa-
ciente , são necessárias mudanças profun-
das na sua vida e de seus familiares para 
termos sucesso no resultado do tratamen-
to:

•   As famílias e os pacientes aprenderão a  
preparar a alimentação adequada, rece-
berão orientações  para  higiene da sua 
casa e do próprio paciente.

•   Os pacientes poderão participar de cursos 
de informática, ocupando seu tempo de 
forma saudável e ao mesmo tempo apren-
dendo utilizar ferramentas que o auxiliem 
a entrar no mercado de trabalho quando 
receberem alta.

•  As famílias com baixa renda receberão 
apoio para que suas necessidades básicas 
sejam atendidas durante o tratamento.

A AMEO - Associação da Medula Óssea 
do Estado de São Paulo é uma OSCIP (Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse Publico), 
fundada em 2002, composta por um grupo de 
pacientes, familiares de pacientes, voluntá-
rios, profissionais da área de saúde e possui 
o apoio técnico do Hemocentro da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo.

A missão da AMEO é viabilizar o Trans-
plante de Medula Óssea para os pacientes que 
precisam deste tratamento. Para cumprir esta 
missão nossas ações abrangem : recrutamen-
to de doadores voluntários de medula óssea, 
programas de esclarecimento à população so-
bre a doação e sobre o transplante, interação 
com os  Centros de Transplante, Hemocentros 
e Laboratórios, atendimento e apoio aos pa-
cientes e familiares. 

Como ajudar?

Manter uma casa para pacientes em 
tratamento quimioterápico requer cuidados 
especiais. São necessários profissionais da 
saúde treinados, alimentação específica, hi-
giene e limpeza além do apoio social para ga-
rantir medicamentos, cestas básicas e trans-
porte. Este orçamento tem custo estimado 
de R$ 40.000,00 mensais. Para viabilizar esta 
“casa” precisamos de ajuda de  parceiros que 
queiram associar-se à projetos de responsabi-
lidade social. 

PARTICIPE SENDO UM  PARCEIRO DESTA CAU-
SA. PARA CONTRIBUIR, ENTRE EM CONTATO 
PELO NOSSO SITE OU PELO NOSSO TELEFONE.

•  Os pacientes conhecerão pessoas que 
dividem os mesmos problemas e enfren-
tam tratamentos semelhantes. Esta so-
ciabilização diminui a angústia e cria uma 
nova perspectiva, uma vez que ele não 
está mais sózinho na doença. Encontrar 
seu par e trocar experiências pode ser 
muito importante, especialmente para os 
jovens. 

•  Os pacientes que estão no Hospital 
aguardando exames, consultas ou qui-
mioterapia poderão utilizar a casa como 
“casa de passagem”, para repouso, ali-
mentação ou para freqüentar oficinas 
terapêuticas.

A AMEO desenvolveu este 
projeto depois de anos de ex-
periência e convivência com 
pacientes transplantados. São 
inúmeras histórias de sofrimen-
to e de dificuldades que po-
deriam ser amenizadas com 
um simples gesto de solida-
riedade. 

Nossa “casinha” trará  
conforto, dignidade e  sos-
sego para que, com ajuda de 
todos possamos ganhar esta luta!

 VENHA PARTICIPAR DESTA CONQUISTA!

Associação da Medula Óssea


