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Lembranças da 
minha divertida 
infância! 

Querido (a) amigo (a),

O tempo passa muito rápi-
do e quando me dei conta, já se 
foi uma década. Me pergunto: o 
quanto mudamos nesse período? 

Mesmo que na essência, às 
vezes sentimos  que pouco conse-
guimos avançar nos propósitos de 
nossa existência. Mas percebo que 
a cada década fica bem visível que 
as crianças cresceram, que avan-
çamos nos nossos estudos, que 
houveram invenções tecnológicas 
relevantes e que muita coisa nos 
deixou saudade. 

Foram estas reflexões que 
me levaram a refletir sobre minha 
família e o quanto meus pais têm 
sido importantes para a constru-
ção da pessoa que sou hoje. Lem-
brei dos domingos na igreja – eu 
adorava as aulas de catecismo e 
colecionava com alegria os “san-
tinhos religiosos” que traziam 
imagens lindas e mensagens de 
otimismo e fé. Lembrei também 
dos passeios em família no clube e 
na praia, das delícias da vovó, das 
idas ao cinema com os amigos e 
primos, dos tempos de escola e de 
tantas outras lembranças gostosas 
que trago no coração e que me fa-
zem  sentir que tudo isto parece ter 
acontecido ontem. 

Certamente você também 
tem as lembranças de pessoas, fa-
tos e períodos vividos que deixam 
esta sensação gostosa em seu cora-
ção!  E os períodos de turbulência? 
Sim, eles existem e todos um dia 
iremos ter de lidar com alguma 
situação difícil. Mas saber que te-

mos com quem contar nos enco-
raja e acalma, pois sabemos que 
aquele problema irá passar.  

Para nós, pacientes, que des-
de pequenos aprendemos a lidar 
com as limitações de nossa saúde e 
físico, creio que podemos concor-
dar que tudo o que passamos nos 
ajudou a desabrochar novos e im-
portantes talentos. 

Descobrimos desde cedo que 
nossas conquistas estão muito re-
lacionadas com as escolhas que fi-
zemos. Cabe a nós confiarmos que 
Deus está no comando, e tornar a 
nossa jornada mais prazerosa. E cá 
entre nós, saber que temos familia-
res e amigos que nos amam muito 
nos impulsiona para desafios sem-
pre maiores. 

No final de agosto teremos a 
oportunidade, durante a 9ª Con-
ferência Internacional de Talasse-
mia, de reencontrar e abraçar ami-
gos queridos que, apesar de não 
estarmos sempre juntos, sentimos 
a intensa conexão por pensamento 
e oração.

Este evento abordará muitas 
novidades científicas e trará a to-
dos renovação de ânimo e inspi-
ração para avançar ainda mais em 
seus objetivos e sonhos.  Médicos 
renomados irão compartilhar co-
nhecimentos e representantes do 
Ministério da Saúde estarão juntos 
conosco, para planejarmos ações 
que melhorem a assistência a to-
dos os pacientes em nosso país. 

Você deve se engajar nestes 
debates e continuar buscando co-
nhecimentos que facilitarão suas 
escolhas, rumo à realização dos 
mais audaciosos sonhos.

Muitíssimo obrigada a todos 
que nos ajudam continuamente a 
avançarmos como uma grande fa-
mília nos nobres propósitos desta 
jornada! Gratidão eterna <3

Seguimos juntos!

Carinhoso abraço e até breve,

Merula Steagall
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Úlcera na talassemia intermédia

Realizar o tratamento corretamente é a 
única maneira de evitar o surgimento das 
feridinhas que causam dor e incômodo

Por Tatiane Mota

As úlceras são lesões superfi-
ciais, que podem ocorrer em qual-
quer organismo. Assim como ou-
tras complicações, algumas pessoas 
podem se tornar mais vulneráveis 
ao problema. 

Este é o caso, por exemplo, das 
úlceras gástricas, que podem ocor-
rer devido ao uso de anti-inflama-
tórios ou até mesmo por causa de 
bactérias, provocando muitas dores 
na região do estômago. 

Na talassemia, em específico 
a intermédia, o tipo mais comum 
é a chamada úlcera dos membros 
inferiores. Um estudo realizado 
com 100 pessoas portadoras da ta-
lassemia intermédia mostrou que 
53% tinham maior propensão de 
apresentar o problema. Já no grupo 
com 100 portadores de talassemia 
major, ninguém apresentou.

Essas úlceras aparecem como 
“feridas” na região das pernas e 
tornozelos, provocando muita dor 
e dificuldade de locomoção. Isso 
acontece porque, ao ficar em pé, a 
pele e a circulação do sangue po-
dem sofrer alterações.

A falta de transfusões de 
sangue, quando necessárias, é um 
dos principais fatores de risco. De 
acordo com a Dra. Sandra Logetto, 
médica do Comitê Científico Mé-
dico da Abrasta, podem facilitar o 
aparecimento das úlceras: ter mais 
de 35 anos, ferritina sérica acima 
de 1000 ng/dL, aumento do baço, 
não receber hidroxiureia, não rea-

Essas úlceras apare-
cem como “feridas” 
na região das pernas e 
tornozelos, provocando 
muita dor e dificuldade 
de locomoção.”

Dra. Sandra Logetto
Médica do Comitê Científico 

Médico da Abrasta

lizar a quelação de ferro quando há 
indicação e apresentar anemia.

“A trombose, devido à obs-

trução da circulação sanguínea, co-
nhecida por isquemia, insuficiência 
cardíaca e venosa, e sobrecarga de 
ferro no organismo também po-
dem causar o surgimento de úlce-
ras”, explica Dra. Sandra.

O tratamento

Infelizmente, as lesões são de 
difícil tratamento e até o momen-
to não existem estudos suficientes 
que comprovem qual a melhor te-
rapia para a úlcera na região das 
pernas. O próprio tratamento, ou 
seja, transfusões de sangue e te-
rapia quelante, quando indicados, 
podem ser benéficos.

“A pele deve ser examinada 
com frequência em busca dessas 
mudanças. Quando percebemos 
a úlcera, o paciente deverá ser 
acompanhado em conjunto com o 
dermatologista e cirurgião plásti-
co. Sempre informamos que man-
ter as pernas elevadas por 1 ou 2 
horas por dia, ou dormir com as 
pernas um pouco levantadas, pode 
ajudar muito”, diz Dra. Sandra.

Alguns especialistas indicam 
as transfusões de sangue e terapia 
quelante do ferro, quando necessá-
rias, para amenizar as feridas. Em 
caso de infecções, o uso de poma-
da com antibiótico e curativo local 
devem ser utilizados. Creme com 
nitrito de sódio também ajuda 
bastante.

Em pessoas com úlceras per-
sistentes, existem relatos de trata-
mentos com vasodilatadores, câ-
mara de oxigênio, enxerto de pele, 
fatores derivados de plaquetas 
tópico e anticoagulantes. “Porém, 
não se tem estudos clínicos para 
comprovar a real eficácia desses 
tratamentos“, enfatiza Dra. Sandra.  

TALASSEMIA

Imagem: LatinStock
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Por Tatiane Mota

Nossa sociedade vive perío-
dos de profundas mudanças. Hoje, 
muitas instituições passam a ser 
questionadas e com a família não 
é diferente. São postos em cheque 
seus objetivos e funções, mas ela 
ainda se mantém forte. 

Laços de sangue ou pura bio-
logia não são exatamente o que 
determinam uma família. A es-
trutura social básica caracterizada 
pela inter-relação de pessoas, que 
convivem por tempo prolongado, 
além de sentimentos como cari-
nho, respeito, cuidado, compre-
ensão, confiança e segurança tam-
bém traduzem este conceito.

No tratamento de doenças 
crônicas, como a talassemia, o 
apoio familiar pode ser o grande 
diferencial para a conquista dos 
resultados positivos no tratamen-
to. É o que diz Vera Lucia Barbosa, 
psicóloga do HEMEPAR. 

“O tratamento da talasse-
mia major começa na infância e o 
apoio familiar é fundamental para 
que ele seja seguido de maneira 
correta e sem ser traumático. Em 
primeiro momento, a busca por 
informações pode ser uma grande 
aliada. Os pais, assim que recebem 
o diagnóstico, devem tirar todas as 
dúvidas possíveis com  o médico. 
Conhecer a talassemia afastará o 
medo do tratamento e facilitará a 
compreensão por parte da criança.”

Lourisãngela Lima Vieira 
e Antônio Rocha foram atrás de 

apoio logo quando Vitória Rocha, 
de 16 anos, foi diagnosticada com 
a talassemia major. E a Abrasta 
teve um papel essencial neste mo-
mento. “Quando descobrimos que 
nossa filha tinha talassemia, não 
medimos esforços no sentido de 
procurarmos compreender o que 
era essa doença e o seu tratamen-
to. A informação recebida, em es-
pecial pela Abrasta, fez toda a dife-
rença para nós. Como pais, vemos 
como de vital importância dar 
todo o apoio que a Vitória precisa”.

E Vitória Rocha confirma. 
“Minha família é um dos maiores 
incentivos que possuo.

Eles sempre buscam deixar-
-me confortável, e nunca vi pesso-
as tão empenhadas em entender, 
nem que seja um pouco, sobre a 
talassemia. Minha mãe sempre me 
acompanhou em todas as transfu-
sões e todo o apoio que recebo é 
muito motivador”. 

Mas, além do estar junto, ter 
atenção e paciência também pode 
trazer importantes benefícios para 
a adesão ao tratamento. 

Família, meu porto seguro!
Ter ao lado quem amamos torna tudo mais fácil, inclusive 
o tratamento da talassemia

CAPA



Heryka Natasha Melo tem 18 
anos e faz acompanhamento da 
talassemia intermédia. Rosângela 
sempre está por perto, e com todo 
seu amor de mãe, se doa ao máxi-
mo para que tudo dê certo.  

“Percebo que com o apoio 
dela tudo se torna mais fácil. Esta-
mos sempre juntas e é até estranho 
fazer algo quando ela não está por 
perto. Penso que sempre precisa-

mos ter alguém especial para com-
partilhar os bons e maus momen-
tos, e ela com certeza é essa pessoa”, 
fala Heryka.

Já Rosângela assume ser uma 
mãe coruja, mas sabe que respeitar 
a independência da Heryka é muito 
importante para sua evolução. “Sou 
daquelas mães que acompanham 
tudo bem de perto. Mas tenho 
sorte, porque minha filha é mui-
to responsável e sempre cooperou 
com o tratamento, tomando seus 
remédios na hora certa. A cada dia 
ela fica mais linda e recentemente 
nos deixou muito mais orgulhosos, 
quando entrou para a faculdade”, 
disse.

É preciso lembrar que as de-
cisões da pessoa com talassemia 
devem ser entendidas. Será a com-
preensão que tornará mais fácil 
adquirir a autonomia necessária, já 
que esta é uma doença que acompa-
nhará o indivíduo por toda a vida.

Vitória sabe muito bem dis-
so. Garota de personalidade forte, 

quando pequena fugia do trata-
mento – mas os pais sempre esta-
vam ali, mostrando que o caminho 
correto era o oposto.

“Durante minha infância, me 
recusava a tomar o Desferal, mas 
com um jeitinho bem carinhoso, 
eles conseguiam me convencer. A 
medida que fui ficando mais velha, 
criei mais autonomia e hoje re-
solvo praticamente tudo sozinha. 
Mas confesso: eles sempre estão 
por perto, para dar aquela super-
visão básica”, comentou.

“O tratamento da talas-
semia major começa na 
infância e o apoio fami-
liar é fundamental para 
que ele seja seguido 
de maneira correta e 
sem ser traumático. Em 
primeiro momento, a 
busca por informações 
pode ser uma grande 
aliada. Os pais, assim 
que recebem o diag-
nóstico, devem tirar 
todas as dúvidas pos-
síveis com  o médico. 
Conhecer a talassemia 
afastará o medo do tra-
tamento e facilitará a 
compreensão por parte 
da criança.”

Vera Lucia Barbosa
Psicóloga do HEMEPAR
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Vitória (à esquerda) e sua família 
Imagem: Arquivo pessoal
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Por Tatiane Mota

Em 2014, uma estimativa do 
IBOPE apontou que mais de 120 
milhões de pessoas tiveram acesso 
à internet no país. Essa estimativa 
foi 14% maior que os 105 milhões 
de internautas registrados no se-
gundo trimestre de 2013.

As redes sociais definitiva-
mente são a febre do momento e, 
no Brasil, mais de 73% da popula-
ção têm acesso aos sites de relacio-
namento. Para se ter uma ideia, oito 
em cada dez brasileiros possui uma 
conta no Facebook.

Pensando na importância do 
compartilhamento de informa-
ções e histórias entre as pessoas, a 
Abrasta apresenta sua mais nova 
rede social: Amar a Vida. 

Realizada com o apoio da 
IBM, responsável por doar toda a 
plataforma de software, e a V&B 
Officeware, que, de forma volun-
tária, executou o planejamento, 
customização e implementação, a 
Amar a Vida é voltada para pacien-
tes, familiares, médicos, profissio-
nais de saúde e a todos os interessa-
dos no assunto. 

“Essa parceria faz parte do 
programa de Cidadania Corpora-
tiva, desenvolvido mundialmente 
pela companhia. A iniciativa está 
baseada em soluções como mobili-
dade e mídias sociais”, explica Alce-
ly Barroso, executiva de Cidadania 
Corporativa da IBM Brasil.

Essa rede, que tem como pa-
drinho o ator Caio Castro, nasce 

“Os grandes diferencias da Amar a Vida, em 
comparação com os canais existentes de mídias 
sociais públicas como o Facebook e o Twitter, são 
a privacidade, possibilitada pelas comunidades 
com acesso moderado e restrito, monitoradas 
pela equipe da Abrasta e Abrale e a  credibilidade 
ambas as associações conferem ao conteúdo que 
é avaliado por profissionais especializados e 
compartilhado nas comunidades de interesse” 

Alexandre Melo, diretor geral da V&B Officeware

Amar a Vida
Conheça a primeira rede social do Brasil feita sob medida 
para pessoas com doenças do sangue

REDE 
SOCIAL



Info ABRASTA  |  7

para desmistificar e esclarecer so-
bre as doenças do sangue. Como 
proposta, ela vem incentivar de-
bates sobre o tema, conscientizar 
e alertar os pacientes a respeito da 
importância do tratamento, além 
de abrir espaço para discussões so-
bre os diversos aspectos que as do-
enças envolvem.

“Os grandes diferencias da 
Amar a Vida, em comparação com

os canais existentes de mídias so-
ciais públicas como o Facebook e 
o Twitter, são a privacidade, pos-
sibilitada pelas comunidades com 
acesso moderado e restrito, moni-
toradas pela equipe da Abrasta e 
Abrale e a  credibilidade ambas as 
associações conferem ao conteúdo 
que é avaliado por profissionais es-
pecializados e compartilhado nas 
comunidades de interesse”, explica

Alexandre Melo, diretor geral da 
V&B Officeware.

Por falar em comunidades, a 
Amar a Vida nasceu com cerca de 
30 comunidades que exploram di-
ferentes ângulos a respeito do tra-
tamento das doenças do sangue, 
como a talassemia. Dentre elas 
estão:

Gravidez, sexualidade e fertilidade
Canal de comunicação para informação, orientação 
e discussão a respeito de temas vinculados a gravi-
dez, sexualidade e fertilidade, como riscos, cuidados 
e efeitos do tratamento. 

Beleza e Autoestima
Visa ser um ambiente de informação e troca de 
experiências para minimizar os efeitos secundários 
relacionados ao tratamento.

Transplante de medula óssea
Canal de comunicação para informação, orientação 
e discussão a respeito do transplante de medula 
óssea realizado em pacientes com talassemia ou 
câncer.

Testemunhos de superação
Pacientes e familiares relatam suas experiências vi-
vidas na luta contra a doença. Visa ser um ambiente 
motivador para a superação de dificuldades, medos 
e ansiedades.

Denúncias da saúde
Compartilhamento de denúncias das dificulda-
des enfrentadas, como falta de infraestrutura em 
hospitais públicos, atendimento médico precário, 
desqualificação profissional, falta de medicamentos 
e planos de saúde despreparados.

Nutrição
Informação, orientação e discussão a respeito do 
planejamento alimentar durante o tratamento.

Doe sangue, Doe Vida
Nesta comunidade é possível informar quais cen-
tros de tratamento estão sem determinado tipo de 
sangue, para quem pode ser doado em específico e 
como / onde pode acontecer a doação. 

Talassemia
Informações gerais a respeito da talassemia e seu 
tratamento.

Acesse www.amaravida.com.br, tire suas dúvidas 
e compartilhe suas experiências.

Caio Castro
Padrinho da 
Rede Social 

Amar a Vida

Imagem: Arquivo Abrasta
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Baseados nos temas “Guer-
reiros do Ferro” e “Borboletas”, 
crianças e adolescentes de todo 
o Brasil mostraram, por meio da 
arte, como veem o tratamento da 
talassemia. 

Ao total, foram enviados 16 
desenhos, nas categorias 4 a 8, 9 
a 15 e acima de 15 anos, que con-
correram a prêmios como bicicle-
ta, micro system, tablet e aparelho 
karaokê.

O objetivo deste concurso é 
disseminar a importância da que-
lação do ferro aos pacientes, para 
que tenham uma vida normal e 
com qualidade. Tudo começou du-
rante os acampamentos voltados 

O evento acontece nos dias 
28 e 29 de agosto, em Atibaia (SP), 
com o objetivo de manter os por-
tadores de talassemia e médicos 
atualizados sobre este tema. 

Este ano trazemos um novo 
pensamento: como envelhecer 
com a talassemia, mantendo a 
qualidade de vida? Afinal, graças à 

para os pacientes e organizados 
pelo Centro Integrado de Pesqui-
sas Onco-Hematológicas na Infân-
cia (CIPOI). 

Foi criado um calendário 
para os pacientes anotarem os dias 
da quelação, e uma das anotações 
chamou muito a atenção, pois a 
paciente desenhava borboletas. As 
asas fechadas marcavam o dia da 
quelação e ela não poderia voar. Já 
os desenhos de borboletas com as 
asas abertas explicavam os dias sem 
a aplicação. 

O primeiro concurso de dese-
nhos com os temas “Guerreiros do 
Ferro” e “Corações e Borboletas” 
aconteceu em 2005 no Brasil.

evolução do tratamento, os porta-
dores da doença estão superando 
os 50 anos de idade.

Também abordaremos: a im-
portância do diagnóstico precoce e 
correto, talassemia intermediária, 
sexualidade e fertilidade e endo-
crinopatias, que serão apresenta-
dos por especialistas nacionais e 

Os vencedores do Guerreiros do 
Ferro 2015 são: 

1º Emily Fellipe Rodrigues, 7 anos

1º Micaella Carvalho, 12 anos
2º Eduardo Lorenzon, 10 anos
3º Camille Carneiro, 10 anos

1º Thúlio Barbosa, 17 anos
2º Chao Miao Yi, 18 anos
3º Dayane de Oliveira, 19 anos

internacionais de renome.  
Ainda durante a Conferência, 

teremos espaço para 20 discussões 
individuais, para que o palestrante, 
médico da pessoa com talassemia 
e portador da doença possam con-
versar a respeito do tratamento.

Acesse a programação com-
pleta: www.abrasta.org.br 

Conheça os vencedores do 11º Concurso 
de Desenhos Guerreiros do Ferro

9ª Conferência 
Internacional de 
Talassemia

NOTA

Thúlio Barbosa
1º Lugar: Categoria 

acima de 15 anos
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Projeto Conexão

Se você quer voltar ao mercado de 
trabalho, essa é a oportunidade 

Por Tatiane Mota

Como já diria o sociólogo 
Max Weber, o trabalho enobrece o 
homem. E sem sombra de dúvidas 
ele estava certo, afinal, trabalhar 
significa manter a mente em ação, 
estar em contato com diferentes 
histórias e ambientes e se sentir au-
tossuficiente.

Pensando nisso, a Abrasta se 
uniu à Rede Cidadã, uma institui-
ção reconhecida por sua experiên-
cia em capacitação e inserção no 
mercado de trabalho, para criar o 
Projeto Conexão, que tem por ob-
jetivo promover a  reinserção das 
pessoas com talassemia ao merca-
do de trabalho. 

Mais informações: 
www.redecidada.org.br

Como funciona:

1º Nesta primeira etapa, 
apenas moradores de São Paulo, 
com idade mínima de 16 anos, po-
dem se candidatar;

2º Os interessados devem 
entrar em contato com a Abrasta 
pelo 0800 773 9973, (11) 3149-
5190 ou abrasta@abrasta.org.br, 
agendar uma entrevista e preen-
cher uma ficha de cadastro;

3º Este cadastro será envia-
do pela Abrasta à Rede Cidadã, 
que primeiramente realizará uma 
análise individual do perfil de cada 
candidato e depois irá encaminhá-
-lo para o melhor programa. E são 
eles: Programa de Aprendizagem, 
Programa Conexão e Programa de 
Recolocação para Sêniores. 

A Rede Cidadã

Organização social sem fins 
lucrativos, há mais de uma década 
trabalha para  maximizar os resul-
tados do  investimento social reali-
zado pelas empresas parceiras. 

Desde sua fundação, a Rede 
já inseriu 42 mil jovens e adultos 
no mercado de trabalho por meio 
de projetos de Empregabilidade e 
de Aprendizagem.

“Promovemos a sinergia en-
tre os setores privado, público e 
instituições sociais para a cons-
trução de uma aliança capaz de 
aumentar o impacto das ações de 
geração e trabalho e renda”, explica 
Damaris Dias, do setor de Empre-
gabilidade da Rede Cidadã.  

A Rede Cidadã atua no ter-
ceiro setor por meio de projetos 
sociais baseados na metodologia 
chamada RGTR – Rede de Gera-
ção de Trabalho e Renda. 

“A empregabilidade visa à in-
serção de jovens e adultos no mer-
cado de trabalho, e temos certeza 
que nosso trabalho em conjunto 
com a Abrasta trará importantes 
conquistas para todos em trata-
mento da talassemia”, diz Damaris. 

Imagem: LatinStock

PROJETO

.......................................................
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HISTÓRIA 
DE VIDA

“Minha mãe conta que eu era 
uma criança normal até meus 3 
meses de idade, quando comecei a 
apresentar febres altas e contínuas 
e meu abdome passou a ficar bas-
tante inchado. 

Meus pais, preocupados, me 
levaram ao hospital e, mesmo fa-
zendo uma bateria de exames, os 
médicos não conseguiam desco-
brir o que eu tinha. Até que um 
anjo, de nome Dr. Targino, do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, 
nos foi apresentado.

Com as informações em 
mãos, ele solicitou o exame de ele-
troforese. Resultado: fui diagnos-
ticada com a talassemia major. A 
partir deste momento, já dei início 
às transfusões de sangue e, quando 
completei 1 ano de idade, fiz a pri-
meira quelação de ferro. Ainda na 
infância e começo da adolescência 
passei por crises devido à doen-
ça. Tinha fortes dores no abdome 
e minha ferritina chegou a 5.000. 
Mas graças a Deus e aos meus pais, 
que sempre estiveram comigo e 
realizaram o tratamento certinho, 
hoje não tenho nenhuma defor-
mação óssea.

Aos 12 anos, descobri que ti-
nha adquirido hepatite C durante 
a transfusão de sangue. Infeliz-
mente, naquela época este não era 
um procedimento seguro como 
hoje, pois não era feita a sorologia.  

Eu sempre recebia sangue de 
pessoas conhecidas, como ami-
gos e parentes. Meus pais pedi-
ram para um primo doar, mas ele 
estava infectado com o vírus da 
hepatite e não sabia. Quando ele 

descobriu já era tarde, pois eu já ti-
nha realizado a transfusão. Fiz três 
tratamentos para a hepatite C, mas 
nos dois primeiros não tive êxito. Já 
no terceiro deu tudo certo e o vírus 
foi negativado. 

Aos 14 anos, precisei passar 
por uma consulta na Unicamp, 
para poder fazer a liberação do 
Desferal pelo governo. Os médicos 
chegaram a dizer que minha talas-
semia era, na verdade, intermédia, 
e pediram para eu retirar o baço, 
pois diziam que ele estava armaze-
nando muito sangue. Não tivemos 
êxito, pois eles viram que minha ta-
lassemia era realmente a major.

Hoje meu tratamento ainda é 
feito na Unicamp, 
com um médico mara-
vilhoso, o Dr. Kleber 
Fertrin. Minha ferri-
tina está 403, e sempre
mantenho minha 
hemoglobina acima 
de 9,5.

Nunca desisti e 
sempre tive força de 
vontade para viver bem 
e com qualidade. Em 2006, 
me casei com um homem 
incrível, o Marcos. No ano 
seguinte, adotamos o Mu-
rilo, nossa paixão e que 
chegou para alegrar ainda 
mais nossas vidas.

Graças a Deus tenho
uma vida normal e apro-
veito o máximo que posso 
meus dias ao lado das 
pessoas que amo. Só tenho 
a agradecer ao carinho, 
atenção e apoio de todos.”

8 de maio é uma data mais que especial!
Conheça a história de Ana Paula Teti, paulistana de 37 anos que 
nasceu no Dia Internacional da Talassemia

Nunca desisti e sempre 
tive força de vontade 
para viver bem e com 
qualidade.” 

Imagem: Arquivo Abrasta
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Uma longa história...
Conseguir uma nova bomba infusora 
ainda gera estresse e muita dor de cabeça

Por Andréa Bento
Advogada da Abrasta e Abrale

Não é de hoje que a ABRAS-
TA vem trazendo à tona as inúme-
ras dificuldades enfrentadas pelos 
portadores de talassemia que preci-
sam da bomba infusora para reali-
zar o tratamento.

No Brasil, temos mais de 500 
pacientes que, devido às transfu-
sões de sangue, precisam retirar o 
excesso de ferro de importantes ór-
gãos, como o coração, fígado e rins. 
Para isso, os avanços na medicina 
possibilitaram aos pacientes duas 
opções de medicamentos orais para 
este tratamento. O trabalho de po-
líticas públicas da Abrasta definiti-
vamente foi fundamental para que 
todos os portadores da doença ti-
vessem acesso a eles. 

Porém, nem todos os organis-
mos são iguais e algumas pessoas 
ainda precisam utilizar o primeiro 
quelante oral, de nome Desferal. 
Ele é utilizado por meio de uma 
bomba infusora para sua aplicação, 
aparelho portátil que, com uma 
agulha, injeta o medicamento por 

um período de 8 a 12 horas.    
Atualmente, a bombinha é 

produzida apenas na Itália, Grécia e 
nos Estados Unidos, o que dificulta 
a sua obtenção por motivos de cus-
to e tempo de entrega. Como o nú-
mero de portadores da talassemia 
no Brasil é considerado irrisório, a 
demanda passa a ser de pouco in-
teresse para as empresas e labora-
tórios no país, acarretando grande 
dificuldade para as pessoas com 
talassemia e outras hemoglobino-
patias que precisam do aparelho. 

Mas é direito do paciente re-
alizar o tratamento, essencial para 
sua qualidade de vida. Então, para 
conseguir a bomba de infusão 
existem dois caminhos: particular, 
quando é feita a compra do apare-
lho ou via SUS (Sistema Único de 
Saúde). 

A obtenção por meio do SUS 
é bastante burocrática, é verdade, 
mas você não deve desistir! O passo 
a passo é o seguinte:

1 - Para começar, é necessá-
rio que você procure a central de 
atendimento no local onde faz 
tratamento para se informar onde 
fica o posto de saúde ou farmácia 
de alto custo do SUS mais próxima 
na entrega de medicamentos.

2 - A próxima etapa é diri-
gir-se ao local informado e pedir 
um formulário que deverá ser en-
tregue ao médico responsável pelo 
seu tratamento, junto com os ou-
tros documentos também solicita-
dos pelo posto.

3 - Com o formulário preen-
chido e os documentos em mãos, 
entregar novamente no posto de 
saúde ou farmácia de alto custo. 
Neste momento, também será en-
tregue um protocolo de confirma-
ção.

4 - No prazo estimado de 30 
a 60 dias, haverá um telegrama in-
formando que a bomba infusora já 
está disponível para retirada.

5 - No caso de negação do 
posto ou farmácia de alto custo, 
a medida cabível é a via judicial. 
Neste caso, o paciente deve procu-
rar um advogado, seja este parti-
cular ou integrante da Defensoria 
Pública (para famílias que ganham 
até três salários mínimos). 

A ação deve conter o pedido 
de liminar em caráter de urgência, 
o qual o juiz apreciará em 48 horas. 
Porém, o paciente deve ter alguns 
documentos como: a negativa da 
bomba infusora pela Secretaria de 
Saúde por escrito e um relatório 
atual e detalhado do seu médico, 
demonstrando a necessidade clíni-
ca em utilizar o aparelho.

Na maioria das vezes o re-
sultado é positivo. A Abrasta está 
aqui para te ajudar. Se precisar de 
algum suporte, entre em contato 
com nosso Departamento Jurídi-
co pelo abrasta@abrasta.org.br ou 
(11) 3149-5190.

ARTIGO

Imagem: LatinStock
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