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Mensagem de boas-vindas 

do presidente da SLAOP 
 

 

 

 

Estimados amigos, 
 

Estes são tempos difíceis que vivemos devido à pandemia de 
COVID-19, agravada por uma segunda onda de casos que está 
acontecendo em muitos de nossos países e afetando nossa vida 

familiar e profissional. A trágica morte de nosso amigo, colega e 
ex-presidente do SLAOP Arturo Moreno Ramírez entristeceu 
profundamente nossa Sociedade e nossos dias. No entanto, o 

legado que Arturo deixa é imenso e cheio de luz; Seu amor e 
trabalho incansável como presidente da SLAOP e depois como 

presidente continental do SIOP na América Latina deixa grandes 
avanços e alianças. Arturo foi um exemplo vital de dedicação às 
questões atuais em nossa região, como a melhoria do 

diagnóstico precoce por meio da formação de médicos e 
profissionais de saúde; colaboração entre grupos de 

especialistas e pesquisadores da região; e orientação e ensino 
de colegas mais jovens. Agora é nossa vez de continuar esse 
legado, mais unidos do que nunca nestes tempos difíceis. 

 
É por isso que esta edição do SLAOP Newsletter se dedica a 

homenagear nosso amigo Arturo, mas também a dar 
continuidade à sua visão em muitos aspectos. Desde o Conselho 
de Administração estamos trabalhando lado a lado com todas as 

autoridades eleitas (delegados de todos os países da América 
Latina, comitê científico e de ética, capítulos da SLAOP, entre 

outros) para contribuir com um trabalho valioso que faz crescer a 
Sociedade. 

 
Convido você a se associar a SLAOP e participar ativamente 

das atividades que realizamos com muito esforço, amor e 
colaboração com o único objetivo de melhorar o atendimento às 

crianças com câncer na região. Que 2021 seja repleto de 
sucessos e bem-estar para todos vocês. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DR. LILIANA 
VÁSQUEZ 

 
Presidente da 

Sociedade 
Latino Americana 

de Oncologia 
Pediátrica 



Sociedade Latino-Americana de Oncologia 
Pediátrica 

 

 
 

 

Homenagem 

póstuma Dr. 

Arturo Moreno 

Ramirez 
 

 

 

Arturo nasceu em Puebla, México, em 4 de setembro de 

1953. Estudou Cirurgia e Obstetrícia na Universidade 
Autônoma de Puebla, formando-se em 1981. 

Posteriormente, especializou-se em Pediatria no 
Hospital Universitário de Puebla e decidiu continuar com 
a subespecialidade em Oncologia Pediátrica - 

Hematologia no Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” em 1987. 

 
O Dr. Moreno foi professor, participou de diversas 

conferências e simpósios e foi mentor de muitas 
gerações de pediatras, oncologistas e hematologistas 

pediátricos. Foi chefe do Serviço de Oncologia 
Pediátrica da Unidade de Oncologia do Hospital 
Universitário de Puebla e do Hospital da Criança de 

Poblano. 

 
Em 1993 foi sócio fundador da Associação Mexicana de Onco - Hematología Pediátr ica 
AC (AMOHP), da qual foi posteriormente presidente no período 2006-2008. 

Dentro da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, ele participou de 
cargos de gestão em várias ocasiões, destacando-se seu período como Presidente de 

2016 a 2018. Foi Presidente Continental da América Latina na Sociedade Internacional 
de Oncologia Pediátrica (SIOP) e membro fundador do Consórcio Latino-Americano 

para Doenças - Hematologia-Oncologia Pediátrica (CLEHOP). 

 
Podemos destacar múltiplas distinções e atividades desempenhadas na vida 
profissional de Arturo, mas o seu carisma, generosidade e grande senso de humor 

fizeram do nosso amigo um ser humano excepcional, a paixão que tinha em garantir 
que todos os médicos e enfermeiras tivessem acesso à informação para o diagnóstico 
precoce do câncer infantil. 

 
Ser marido de Edith, pai de Edith, Rosalia e Paola e avô de Ricardo, Arturo, Gael e 
Greta sempre foi sua prioridade, pois o amor e a alegria que demonstrava ao falar sobre 
sua trajetória pessoal com eles sempre foi admirável. 

 
Adeus, Arturo. 
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https://siop-online.org/news/in-memoriam-dr-arturo-moreno-ramirez/ 

 

 

Homenagem ao Dr. Arturo 

Moreno da Sociedade 

Internacional de Oncologia 

Pediátrica (SIOP) 
 

 

 
Agradecemos a SIOP por prestar homenagem ao nosso querido colega. 
Você pode ver no seguinte link: 
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Anunciamos o Prêmio Arturo Moreno: 

Diagnóstico precoce do câncer infantil 
 

 

 

É uma grande emoção para nós anunciar o 
Prêmio Arturo Moreno: Oportunidade de 

Diagnóstico do Câncer Infantil, uma 
iniciativa da SLAOP, em colaboração com 
o St Jude Global, que promove e premia a 

criatividade e liderança em atividades 
educacionais para profissionais de saúde 

ou conscientização da comunidade com o 
objetivo de melhorar o diagnóstico precoce 
do câncer infantil em uma instituição, 

localidade ou país da América Latina. 
 

 

O prêmio leva o nome do Dr. Arturo Moreno Ramírez, oncologista pediátrico e líder na luta  

pela detecção precoce do câncer infantil. A chamada será lançada em meados de 
fevereiro de 2021 e o vencedor será anunciado e premiado no Congresso SLAOP 2021. O 
objetivo será conscientizar e promover o diagnóstico precoce do câncer em crianças e 

adolescentes na América Latina. Desta forma, será divulgada e incentivada a participação 
dos parceiros ativos do SLAOP de países latino-americanos, onde se estima que sejam 

diagnosticados pelo menos 17.000 novos casos de câncer em crianças e adolescentes a 
cada ano. 

 
Os interessados em participar podem encontrar as informações no site slaop.org a partir 

de fevereiro de 2021, onde serão divulgadas as datas da convocação, os requisitos dos 
participantes e os critérios de qualif icação dos trabalhos e a composição do  júri de 

qualif icação, bem como os prémios que serão atribuídos. 

 
O júri de qualif icação é composto por representantes da Comissão Científica do SLAOP e 
por especialistas internacionais e baseará sua decisão na originalidade e no impacto 
potencial que a proposta terá. 



Sociedade Latino-Americana de Oncologia 
Pediátrica 

 

Nos acompanharam 2525 participantes nos módulos de Oncologia, Enfermagem, 

Cirurgia, Organizações Psicossociais e de Assistência e também na área de 

doenças infecciosas 

Obrigado! 

porque apesar da 

pandemia a luta contra 

o câncer infantil não 

para e estamos mais 

fortes do que nunca 

AMÉRICA DO 
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Resumo do XXXI Congresso da 

Sociedade Latino-Americana de 

Oncologia Pediátrica (SLAOP) 2020 
 

 

O Congresso foi realizado de 16 a 21 de 
novembro de 2020 e a equipe da Diretoria em 
conjunto com o Comitê Organizador de Assunção 

trabalharam com muito empenho e eficiência para 
que este encontro fosse memorável. Devido à 
pandemia do COVID-19, o encontro aconteceu 

virtualmente, mas isso não impediu a presença de 
vários oradores internacionais como Carlos 

Rodríguez-Galindo, Jaume Mora, Monika 
Metzger, entre muitos outros. 

Da mesma forma, foi realizado um Curso de Enfermagem por Oscar Barbona e Julia 

Challier com um comitê de enfermeiras de vários países, com o apoio do subsídio My 

Child Matters e da Fundação Leo Messi. Houve uma reunião psicossocial e cirúrgica 
paralela com grande contribuição. 
Foi um reencontro maravilhoso! 
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https://resonancehealth.org/networks/collections/congreso -slaop-virtual-2020 

 

 
Durante o Congresso 

SLAOP 2020 virtual, 

dois agradecimentos 

merecidos foram feitos 

aos parceiros do 

SLAOP: Dr. Antonio 

Wachtel Aptowitzer 

(PERU) e o Licenciado 

Luis Barbona 

(ARGENTINA). 

 

 

Sessões acadêmicas do Congresso 

SLAOP 2020 virtual 
 

 

 

Se você perdeu alguma das conferências virtuais SLAOP 2020, você pode entrar aqui e 
rever a apresentação de sua escolha 
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Durante novembro de 2020, as 

eleições SLAOP foram realizadas. 

Parabéns aos novos delegados SLAOP e membros do 
Comitê de Ética e Científico do SLAOP! 

 
 
 
 

 

Eleições SLAOP 2020: Delegados 
 
 
 

Argentina: Claudia Sampor 
Bolívia: Susan Sardines 
Brasil:Simone dos Santos-Aguiar 
Chile: Milena Villarroel 
Colômbia: Diana Valencia 
Costa Rica: Yessika Gamboa 
Cuba: Rachel Fernandez 
Equador: Kathiuska Morenao 
El  salvador: Soad Fuentes-Alabi  
Guatemala: Thelma Velasquez 

Haiti: Pascale Yola Gassant 
Honduras: Ligia Fu Carrasco 
México: Oscar Gonzalez Ramella 
Nicarágua: Patricia Calderon 
Panamá: Karina Quintero Delgado 
Paraguai: Eva Lezcano Cáceres 

Peru: Cecilia Ugaz Olivares 
Rep. Dominicana: Wendy Gomez Garcia 
Urauguay: Magdalena Schelotto 
Venezuela: Filomena Moshchella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleições SLAOP 2020: Comitê de 

Comitês Científico Comite de Ética 

Julia Palma 

Florencia Moreno 
Rosdali Díaz Coronado 
Mercedes Garcia Lombardi 
Victor Cabrera Garcia 

Chile 

Argentina 
Peru 
Argentina 
México 

Celia antoneli 
Natalia Gonzalez 
Agustin Dabezies 
Essy Maradgamos 
Chirinos Jaquelina 
Montoya 

Brasil 
Colômbia 
Uruguai 
Peru 
Peru 
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Presidente: 
Liliana Vásquez 
(Peru) 

Vice presidente: 
Andrea Capellano 
(Brasil) 

Secretária: 

Lily Garcia 
(México) 

Tesoureiro: 

Ivan Maza Medina 
(Peru) 

Educação: Sandra 
Luna-Fineman (EUA-

Guatemala) 

Relações 
Internacionais: Victoria 

Sobrero (Argentina) 

 

 

Conselho de Administração 2020-2022 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Presidente 

Continental SIOP: 
Guillermo Chantada 
(Argentina) 
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Iniciativa Global da OMS contra o 

câncer infantil 
 

 

 

A Iniciativa Global para o Câncer Infantil da OMS visa atingir uma taxa de sobrevivência 

de pelo menos 60% para crianças com câncer até 2030, reduzindo o sofrimento e 
salvando mais de um milhão de vidas. 

 
Desde a escolha do Peru como o primeiro país focal na Região das Américas para a 
Iniciativa Global para o Câncer Infantil, a SLAOP tem trabalhado em coordenação como 

um ator internacional e colaborador para finalmente alcançar avanços importantes, como 
a promulgação da Lei do Câncer Infantil no Peru. 

Continuaremos a apoiar os países da América Latina no âmbito da Iniciativa Global 
contra o Câncer Infantil! 
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Relatório do País 

 

 

Colômbia 

A Colômbia não possui estudos que possam avaliar 
de forma confiável a sobrevida em  5 anos de 

pacientes com câncer infantil, e os relatórios de 
sobrevida feitos pelo Ministério da Saúde são 

tendenciosos por causa do sub-registro de casos 
superiores a 50%, exclusão de mortalidade precoce 
e abandono no seguimento. 

 

Em 2009 nasceu o VIGICANCER: o primeiro Sistema de Vigilância Epidemiológica do Câncer 

Infantil da Colômbia, iniciando seu monitoramento na cidade de Santiago de Cali com 
posterior expansão para outras regiões do país. 

 
De 2009 a maio de 2013, 1.057 crianças menores de quinze anos foram diagnosticadas com 

câncer na cidade de Cali, Colômbia. 57% dessas crianças conseguiram sobreviver ao câncer, 
durante um período de acompanhamento de três anos. Segundo dados projetados p elo 
Vigicancer na Colômbia, a sobrevida em 5 anos é estimada entre 48 a 55%. 

 
A ACHOP (Associação Colombiana de Hemato-Oncologia Pediátrica) atualmente apóia 
financeiramente a continuação do louvável trabalho da Vigicancer, esperando em um futuro 
próximo ter estudos que nos forneçam informações confiáveis sobre a realidade do câncer 

infantil em nosso país. 
 
 
 

Uruguai 

 

O Uruguai é um país pequeno, com pouco mais de 3 milhões de 
habitantes. A incidência de câncer pediátrico é de 
aproximadamente 120 novos casos anualmente. 

 
A Fundação Pérez Scremini é o Centro de Hemato Oncologia 
Pediátrico de referência no Uruguai. Está localizado no Hospital 
Pereira Rossell, em Montevidéu, e atende gratuitamente todos os 

pacientes com câncer do país. Também abriga o único centro de 
transplante de medula óssea pediátrica do país. 

 

Desde 2020, está em andamento uma ampliação predial do serviço que aumentará o 
número de leitos para 14 quartos de isolamento com fluxo laminar e 16 leitos em 8 quartos 

compartilhados. 

 
Temos certeza de que atenderá melhor nossas crianças, adolescentes e suas famílias.  
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Relatório do País 

 
 

 

Neste ano de 2020 muitas atividades foram realizadas no Peru, dentre os mais importantes destaques: 

Em 2 de setembro, foi promulgada a Lei do 
Câncer Infantil (Lei nº 3.1041), que visa garantir  a 
cobertura universal do diagnóstico de todos os 

tipos de câncer em crianças e adolescentes; além 
de garantir um subsídio econômico para famílias 

que tenham criança ou adolescente com a 
doença durante o período de tratamento 

hospitalar. 
Um artigo sobre COVID-19 em pacientes 

pediátricos com câncer no Peru foi produzido: 
“COVID-19 em pacientes pediátricos com câncer 

em um ambiente com recursos limitados: Dados 
nacionais do Peru” em Pediatric Blood & Cancer 
Doi: 10.1002 / pbc.28610 

 

O II Encontro Nacional sobre Câncer Infantil do Peru organizado pela OPAS / OMS Peru, 
Ministério da Saúde do Peru e St Jude Global, aconteceu de 7 a 14 de dezembro de 2020. 

Grandes equipes, especialistas e amigos: todos com o propósito de trabalhar juntos por 
crianças com câncer no Peru. 

 
 
 
 

 

A Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP) é 
um centro nacional de referência na Guatemala para o 
tratamento do câncer pediátrico e desde sua fundação 

tem trabalhado para alcançar uma taxa de 
sobrevivência de 68%. Reconhecendo as 

possibilidades e limitações dos países da região, o 
UNOP em conjunto com o St Jude Children's Hospital 
desenvolveu o programa de bolsas de Hemato-

Oncologia Pediátrica, onde foram treinados 32 
profissionais de toda a América Latina. 

Agora, em conjunto com a Universidade Francisco Marroquín e com o patrocínio do My Child 
Matters, desenvolveu o curso online “Introdução à Oncologia Pediátrica” dirigido a estudantes 
de medicina, não oncologistas e profissionais de saúde para divulgar os sinais e sintomas, 

características clínicas, os critérios de referência e a abordagem inicial do paciente oncológico 
e com isso contribuindo para diminuir o diagnóstico tardio. 
O curso é aberto à comunidade de língua espanhola no site: www.opencours.ufm.edu. 

Guatemala 

Peru 
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A Costa Rica possui um único hospital para o tratamento 
de pacientes com doenças malignas, o Hospital Nacional 

Infantil Carlos Sáenz Herrera, atualmente dirigido pela 
Dra. Olga Arguedas e sob o lema: “Primeiro as crianças” 
e que tem sido um pilar na saúde pública em nosso país 

desde 1964. 

 

 
 

 

1. Temos conseguido continuar prestando nossos serviços de forma regular e com a 

qualidade que nos caracteriza. 
Apesar da emergência nacional causada pelo COVID-19, nossa missão de salvar vidas não 

para, por isso nenhum de nossos pacientes parou de receber seus tratamentos e 
medicamentos. Da mesma forma, ALCCI e seus serviços, como o abrigo, continuaram 
operando regularmente. 

 

2. A Costa Rica não tem abandono do 

tratamento. 
Isso é possível com a integração de uma 

equipe multidisciplinar que atua de forma 
coordenada e ágil. Caso o paciente falte 

ao atendimento, ele se apresenta ao 
Serviço Social no mesmo dia e suas 
ações são amparadas pelo Código da 

Criança e do Adolescente, que tem 
caráter de Lei e apóia a colaboração de 

diversos profissionais, de múltiplas 
instituições, de forma que a conclusão do 

tratamento e a continuidade do 
seguimento sejam garantidas. 

3. A continuação dos cursos de pós-graduação. 

O Curso de Pós-Graduação em 
Hematologia foi fundado há 46 anos. Em 
2015, foi criada a subespecialidade de 

Oncologia Médica Pediátrica (desde 1995, 
foram treinados 10 hematologistas) o que 
nos permite ter 2 novos Oncologistas e dois 

em formação. Este treinamento junta-se 
aos esforços da Universidade da Costa 

Rica e do Fundo Costarriquenho de 
Seguridade Social. A continuidade dessas 

pós-graduações com nível de excelência 
tem sido um desafio em meio à pandemia 
do coronavírus. 

Costa Rica 



Sociedade Latino-Americana de Oncologia 
Pediátrica  

 

Relatório do País 

 
 

 

 

A Argentina é um país muito grande, com cerca de 45 
milhões de habitantes, distribuídos de forma muito 

diferente, o que também se reflete no sistema de 
saúde. A taxa de incidência de câncer infantil é de 
aproximadamente 120-130 casos por milhão de 

crianças por ano. 
 
 

Possui o Registro Oncopediatrico Hospitalar Argentino (ROHA) que nasceu em 2000 e, em 
2010 com a criação do Instituto Nacional do Câncer, estabeleceu-se o ROHA como política 

pública de saúde. Posteriormente, com a criação do Programa Nacional de Atenção Integral 
à Criança e ao Adolescente com Câncer (PROCUINCA), passou a fazer parte das diretr izes 
do Programa. 

 

É importante ressaltar que durante o ano de 2020 foram publicados relatórios de casos 
confirmados de COVID-19 em pacientes pediátricos com câncer no país e compartilhados 

quinzenalmente, de acordo com a semana epidemiológica, incluindo dados como cidade de 
origem do paciente, sexo, idade, patologia oncológica, sintomatologia, evolução clínica e 

tratamento recebido detalhadamente. 

 
Além disso, após trabalho conjunto com colegas de outros países, o artigo “Câncer infantil na 
América Latina: da detecção aos cuidados paliativos e sobrevivência” foi publicado na Cancer 

Epidemiology (Cancer Epidemiol. 2020 Out 26: 101837. Doi: 10.1016 / j .canep.2020.101837. 
Online antes da impressão.PMID: 33121936). 

 
No que diz respeito ao desenvolvimento e evolução dos centros do interior do país, para além 

do referido, foram realizadas várias atividades, entre as quais podemos destacar a 
inauguração do Hospital Infantil de Oncologia Dia do Hospital Regional de Comodoro 
Rivadavia, Chubut em conjunto com o organização de equipe pediátrica e de enfermagem 

especializada em oncología pediátrica. Além disso, na província de Mendoza durante 2020 foi 
aprovado o projeto pelo qual se cria o Programa Provincial de Atenção Integral à Criança e 

ao Adolescente com câncer, conhecido como "Lei de Oncopediatria", cujo objetivo principal é 
reduzir a morbimortalidade para esta patologia nestes pacientes, sendo a primeira província a 
tê-la. 

 
Ressalta-se que de 3 a 5 de novembro foram realizados o VI Congresso Garrahan - SAHOP 
(Sociedade Argentina de Hemato-Oncologia Pediátrica) e a Oficina Virtual de Enfermagem 

com ampla participação de especialistas de todo o país. 

Argentina 



Sociedade Latino-Americana de Oncologia 
Pediátrica  

 

Relatório do País 

 
 

 

 

 

DEMOGRAFIA 

 
O Chile tem 18,73 milhões de habitantes; 20,10% têm menos de 15 anos. A cada ano, são 
diagnosticados de 450 a 500 novos casos de câncer infantil na faixa etária de 0 a 15 anos, 

dos quais 80% são atendidos no sistema público de saúde. 
 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
O câncer infantil é uma doença que faz parte das Garantias Explícitas de Saúde (GES), o que 

significa que possui um conjunto de benefícios garantidos por lei para os integrantes dos 
sistemas público e privado. Qualquer criança ou adolescente com suspeita de câncer terá 

acesso à confirmação diagnóstica, ao tratamento e ao acompanhamento. São definidos os 
tempos máximos de espera para o atendimento. Os tratamentos têm cobertura e proteção 
financeira, e a concessão dos benefícios é realizada por empresa credenciada. 

 
Em 3 de outubro de 2020, entrou em vigor a Lei do Câncer, que busca estabelecer um marco 
regulatório para o planejamento, desenvolvimento e execução de políticas públicas, 

programas e ações que visem estabelecer as causas e prevenir o aumento da incidência do 
câncer. 

 

 

TRATAMENTO 

 
Em 1988, o Programa de Medicamentos 

Antineoplásicos para Crianças (PINDA) foi 
criado, fornecendo fundos para quimioterapia 
para os principais cânceres infantis. Este foi o 

principal marco para o desenvolvimento da 
Oncologia Pediátrica do Sistema Único de 

Saúde no Chile e permitiu que crianças com 
câncer fossem tratadas com protocolos de 
excelência em todo o país, nos centros 

integrais, parciais e de apoio do Rede PINDA. 
A sobrevida geral em 5 anos é de 78%. 

 
www.pinda.cl 

Chile 

 
(*) Atividade de Arteterapia no Centro de Transplante de Medula 
Óssea e Oncologia Infantil TROI. Hospital Calvo Mackenna. Santiag o 
Chile Fundação La Caracola. Living Happier Foundation 

http://www.pinda.cl/
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Eventos e Cursos 
 

WEBINARS grátis para oncologia pediátrica 
 
 
 
 
 

 
https: // sjdhospitalbarcelo- 

na.us7.list-manage.com/track/clic- 

k? u = 

e51b1e3d36f042906e742bcc 3 & 

id = 82eaeab8ef & e = f80a03d92f 

 
 
 
 
 
 
 
 

https: // sjdhospitalbarcelo- 
na.us7.list-manage.com/track/clic- 

k? u = 

e51b1e3d36f042906e742bcc 3 & 
id = b71c3e0038 & e = 

f80a03d92f 

 
 
 
 
 
 
 

https: 

//formacion.sjdhospitalbarce- 
canvas.org/es/tumores-soli- 

dos-pediatricos-webcasting-2021.h 

tml? ct = t 
(EMAIL_2020_10_13_Eco 

cardioscopia_CuipAnes_COPY_02 

) & goal = 0_0c6d2fb0fe-

7f0232ec4d- 60657521 & mc_cid = 
7f0232ec4d & mc_eid = 

f80a03d92f 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doity.com.br/sobope2021 
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Eventos e Cursos 
 

WEBINARS grátis para oncologia pediátrica 
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Pediátrica  

 
 
 

Torne-se um Parceiro SLAOP 
 
 

Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica 

 

e entrar na Rede de Profissionais de 

Combate ao Câncer Infantil na América 
Latina :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benefícios de ser um membro SLAOP 

 
Taxa reduzida no Congresso anual 

SIOP-SLAOP Aliança Estratégica 

SIOP Mentoria para Jovens Médicos 

Projetos colaborativos 

Entrada gratuita nos cursos de Educação Médica Continuada SLAOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda não é membro do SLAOP? 
envie-nos email para  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.slaop.org 
slaop@slaop.org 
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