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Todo o conteúdo produzido 
pela Oncologia Alfenas está 
em um só lugar

www.oncologiaalfenas.com.br

Oncologia 
online
Não há nada que nos ajude 
mais a cuidar mais de nós 
e de quem amamos do que 
a informação. Mas tem de 
ser a informação correta, 
vinda de boas fontes, 
com embasamento e boas 
referências. Quem busca por 
elas consegue a proeza de 
viver com mais calma, mais 
serenidade e atravessar os 
obstáculos com sabedoria. 

A informação é uma 
dádiva e um prato que se 
degusta sozinho. Quem tem 
conhecimento está sempre 
ajudando, repartindo, 
distribuindo, sem nunca ter a 
sua fonte diminuída. É o tipo 
da coisa que quanto mais se 
dá, maior se torna nas mãos 
de quem oferece.

Então decidimos buscar para 
você mais conhecimento: 
sobre saúde, sobre cuidados, 
sobre cuidar da gente e de 
quem está perto de nós. Pode 
ser um parente, um amigo, e 
até nós mesmos.

O site oficial do Centro de 
Oncologia de Alfenas tem a 
função de tornar essa busca 
perene, como um trabalho 
incessante de garimpar 

informações que valem. 
Algo positivo para a gente 
ir se servindo no dia a dia, 
alimentando o nosso espírito e 
a nossa vontade de conhecer.

Nestes tempos de pandemia, 
então, quando ficamos mais 
quietos e distantes das ruas, a 
internet tem se mostrado uma 
ferramenta eficaz para unir 
pessoas, promover encontros 
e nos servir boas informações 
sempre que procuramos por 
elas. Não vale sair acreditando 
em tudo que é compartilhando 
por aí, mas há muitos canais 
sérios e importantes. 

Que a nossa página se torne 
um desses endereços salvos 
no seu favoritos e que a gente 
sempre se encontre por lá 
para um dedinho de prosa 
e, quem sabe, um cafezinho. 
Uma pitada de informação 
diária que interesse a você 
que iniciou tratamento 
contra o câncer, que esteja 
concluindo ou que acompanha 
alguém.

Saber mais a respeito do 
tema é muito importante 
e interessante. Portanto, 
vamos aprender juntos. 
Vamos entender, buscar 

para distribuir, todos ao 
mesmo tempo. O Hospital 
do Câncer agora tem um 
site para chamar de seu, 
um espaço para dedicar aos 
seus pacientes, com serviços 
diversos e informações 
preciosas.

Aceite o nosso convite 
e caminhe com a gente. 
Tenhamos este endereço 
como um ponto de encontro, 
um lugar de amigos sempre 
abertos para aprender mais 
e se ajudarem mutuamente. 
Desta forma, nenhum de nós 
estará sozinho, durante ou 
depois da quarentena. Por 
esta justa causa, tomamos 
a liberdade de nos apropriar 
aqui da máxima dos três (que 
na prática e no desenrolar das 
ações eram quatro) famosos 
mosqueteiros de Alexandre 
Dumas: “Um por todos, todos 
por um!”

Aponte a 
câmera do 
seu celular 
e acesse 
o site da 
oncolgia
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