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Não há dúvidas. O ano de 2016 foi um daqueles para não esquecer 
tão cedo. Por um lado (e infelizmente), em razão de uma sucessão 
de crises sem precedentes em termos econômicos, sociais e, prin-
cipalmente, políticos. Denúncias de corrupção, prisões, propostas 
que representam um claro retrocesso para aqueles que mais pre-
cisam de apoio: a massa da população. 
No caso específico da hemofilia, foi um ano de batalhar – e bata-
lhar muito – para que nenhum direito fosse perdido ou sofresse 
qualquer tipo de retrocesso. Ano em que a Federação Brasileira de 
Hemofilia (FBH) se organizou e se articulou para que unida pudesse 
enfrentar as dificuldades e continuar exercendo o papel de con-
trole social diante das esferas governamentais para a garantia dos 
direitos ao melhor tratamento. 
Esta edição traz justamente a cobertura do último encontro rea-
lizado pela FBH com o intuito de reunir, oferecer informações e 
capacitação específica para os líderes atuais e as potenciais futu-
ras lideranças de várias partes do País. Na editoria Fatores, o CEO 
(Diretor Executivo) da National Hemophilia Foundation (NHF), Val 
Bias, fala sobre o panorama, desafios e características do sistema 
de atenção às pessoas com hemofilia e demais coagulopatias nos 
Estados Unidos. A entrevista traz dados interessantes e oferece 
uma grande oportunidade de aprendizado para nós, uma vez que 
os Estados Unidos também tem o desafio de advogar pelo trata-
mento de um país com grande extensão territorial e grande número 
de pessoas com coagulopatias.
Por fim, gostaria de agradecer a todos que de alguma maneira 
colaboraram ou entraram em contato com a FBH ao longo de 
2016 e dizer que graças a vocês, por vocês e para vocês é que todo 
esse trabalho é feito. Desejo que todos tenham um ótimo perí-
odo de festas e que 2017 seja um ano de muita saúde, alegria e 
mais conquistas.

Tenham todos uma boa leitura!
Mariana Leme Battazza Freire 
Presidente da FBH

Que ano!
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Por Mariana Battazza Freire

Apoio Rodrigo Moraes

Padrão 

EUa
Ceo (diretor executivo) da National 

Hemophilia Foundation (NHF) fala sobre 
o panorama, desafios e características do 

sistema de atenção às pessoas com hemofilia 
e demais coagulopatias nos estados Unidos 
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Confira a seguir a entrevista exclusiva feita pela Fator Vida 
com o CEO (Diretor Executivo) na National Hemophilia Fou-
ndation (NHF), Val Bias. Ele está à frente da entidade desde 
2008 e possui um grande histórico com a comunidade na 
qual a NHF opera. Bias é reconhecido pelo relacionamento 
com diversas áreas do governo - o legislativo, executivo e 
agências federais – e respeitado pelos Centros de Tratamen-
to de Hemofilia e pelos capítulos (associações de hemofilia) 
em todo o país.

fatores
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Qual é o panorama do trata-
mento da hemofilia nos EUA? 
A maioria dos pacientes com hemo-
filia tem seguro médico e, portanto, 
acesso a todas as terapias aprovadas 
pela Food and Drug Administration 
[FDA, órgão regulador similar à Anvisa 
no Brasil]. As pessoas com hemofi-
lia recebem cobertura por meio de 
um programa (público) patrocinado 
pelo governo, como o Medicare e o 
Medicaid, ou um plano de seguro 
privado, ou seja, um plano patroci-
nado pelo empregador, plano indivi-
dual ou familiar. A única parcela da 
população que pode ter dificuldade 
em obter tratamento são os pacien-
tes em situação irregular nos Estados 
Unidos e que, portanto, não têm 
acesso ao seguro público ou privado.

Quantas pessoas com hemo-
filia existem atualmente  
no país? Como é o registro  
desses pacientes?
De acordo com dados do Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC), um dos órgãos mais impor-
tantes do Departamento de Saúde e 
Serviços Sociais dos Estados Unidos, 
existem entre 20 e 30 mil pessoas 
com algum tipo de coagulopatia 
nos EUA. Aproximadamente 70% 
das pessoas com hemofilia rece-
bem tratamento em um Centro de 
Tratamento de Hemofilia (HTC, sigla 
em inglês) financiado pelo governo 
federal. A American Thrombosis and 
Hemostasis Network (ATHN) criou 
um banco de dados de pessoas com 
transtornos de sangramento. A ATHN 
colabora com o CDC em um pro-
grama chamado Community Counts 
para coletar dados sobre os principais 
resultados de saúde, como eventos 
de sangramento, desenvolvimento de 
inibidores e prática de tratamento.

Hemofilia fornecem cuidados inde-
pendentemente de idade, sexo, raça, 
sexo, religião, cultura e, em alguns 
casos, mesmo a capacidade de pagar. 
Os cuidados abrangentes (integra-
dos) incluem diagnóstico, visitas à 
clínica, procedimentos eletivos ou 
de emergência e internações hospi-
talares. Eles trabalham com escolas, 
empresas de seguros e empregado-
res para ajudar a promover a parti-
cipação no trabalho ou na escola e 
para manter o acesso aos cuidados.

Há centros de reabilitação mus-
culoesquelética para pessoas 
com hemofilia? Como funciona 
o tratamento ortopédico?
O modelo de cuidados abrangente 
dos HTCs envolve naturalmente a 
fisioterapia. Assim, os pacientes que 
recebem tratamento em um  Centro 
de Tratamento de Hemofilia são vis-
tos por um fisioterapeuta pelo menos 

Quantos HTCs existem nos 
EUA? Como é a estrutura des-
ses centros?
Existem aproximadamente 140 cen-
tros de tratamento nos EUA. O 
modelo de cuidados dos HTCs sugere 
uma abordagem multidisciplinar e 
integrada baseada em equipes. O pes-
soal do HTC presta serviços de forma 
coordenada para melhorar a saúde e 
a qualidade de vida das pessoas com 
hemofilia e demais coagulopatias. Os 
serviços dos HTCs incluem diagnós-
ticos especializados, avaliação, trata-
mento e reabilitação, além das áreas 
de pesquisa e divulgação. A equipe 
inclui hematologistas, enfermeiro, 
assistente social, fisioterapeuta e 
pode ainda ter um farmacêutico, psi-
cólogo, consultor genético, dentista, 
ortopedista, ginecologista, obstetra, 
apoio jurídico para processos em 
reembolso e outros profissionais.  

Os Centros de Tratamento de 

Val Bias é o CEO (Diretor Executivo) da NHF desde 2008

© Shutterstock     © Divulgação/NHF
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uma vez por ano. Se houver necessi-
dade de um tratamento específico, a 
maioria dos HTCs mantém algum tipo 
de contato com um ortopedista para 
essa finalidade. Dessa forma, o paciente 
tem acesso a um ortopedista que está 
familiarizado com a hemofilia. 

O tratamento é financiado  
pelo governo ou seguro de 
saúde privado?
O tratamento é coberto por pagadores 
públicos (governamentais) ou privados.

No caso de tratamento forne-
cido pelo seguro de saúde pri-
vado, os pacientes podem esco-
lher o tipo ou marca de anticoa-
gulante que vão usar? Como é 
o procedimento de compra e 
distribuição dos fatores de coa-
gulação nesses casos?
Atualmente, em seguros privados, a 
maioria dos pacientes tem acesso a 
todas as terapias aprovadas pela FDA, 
conforme prescrito por seu médico. 

O representante da NHF é reconhecido e 
respeitado pelos Centros de Tratamento de 
Hemofilia (CTHs)

Nos EUA, os pacientes podem obter 
fator de coagulação diretamente 
de um HTC pelo Programa 340B 
– que é um programa federal de 
desconto de medicamentos para 
pacientes ambulatoriais – e rein-
vestir o valor no próprio HTC con-
tratando pessoal para expandir os 
serviços e atender mais pacientes. 
Outra forma de compra é a partir 
de uma farmácia especializada. Em 
ambos os casos, o produto é entre-
gue em casa.

Como é o tratamento padrão 
para os pacientes financiados 
pelo governo?
Pacientes que são vistos por prove-
dores em um HTC recebem o mesmo 
nível de atendimento se sua cober-
tura for feita a partir de um paga-
dor público ou privado.

O governo oferece protocolos 
específicos sobre o tratamento 
da hemofilia? Como funciona 
o tratamento padrão?
O governo não oferece protocolos 
específicos. No entanto, a National 
Hemophilia Foundation (NHF) pos-
sui um Conselho Consultivo Médico 
e Científico (MASAC, sigla em inglês) 
que publica recomendações que des-
crevem o padrão de cuidados para os 
HTCs. Em 2016, a Fundação desenvol-
veu diretrizes oficiais de tratamento 
que foram publicadas em guideline.
gov, um recurso público para resu-
mos de diretrizes de prática clínica 
baseadas em evidências.

Existe alguma parceria gover-
namental com a NHF? Se sim, 
como funciona?
Sim, existe uma parceria por meio 
do Centers for Disease Control and 
Prevention. Recebemos uma doação 
do CDC a cada três anos para criar 
programas educacionais para pessoas 
com transtornos de sangramento. Os 
programas que criamos promovem 
metas compartilhadas do CDC e da 
NHF para a comunidade de hemo-
filia, como a saúde das articulações.

Quais os desafios enfrentados 
atualmente pela NHF?
O acesso a todos os produtos é sempre 
um desafio – muitos são novos e estão 
sendo liberados ou em fase final de 
aprovação. As seguradoras - públicas 
e privadas - estão criando mais res-
trições quanto à escolha do produto 
para os pacientes. A NHF vem traba-
lhando diretamente com os convênios 
para encontrar soluções.

Que tipo de apoio os pacien-
tes recebem da organização? 
A NHF fornece educação para pessoas 
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com coagulopatias por meio de nosso 
encontro científico anual e também 
nas atividades realizadas em capítu-
los (associações) espalhados por todo 
o país. Em nome da comunidade das 
pessoas com distúrbios hemorrágicos, 
nós também defendemos o acesso 
ao tratamento e aos cuidados - nos 
níveis locais, estaduais e nacionais 
–, garantindo que a voz do paciente 
seja ouvida. Fazemos um grande tra-
balho com os nossos capítulos locais 
para nos certificar de que eles estejam 
apoiando adequadamente as pessoas 
com coagulopatias em suas regiões. 

Que tipo de relação a NHF tem 
com associações regionais de 
pacientes com hemofilia nos 
EUA? Como essas associações 
se relacionam entre si e com 
a NHF? 
Há 54 capítulos (ou associações) esta-
duais - às vezes, mais de um capítulo 
por estado. Desses 54, sete capítulos 
são da própria NHF e o restante é 
composto por entidades autônomas 
filiadas à Fundação.

Fornecemos treinamento para 
seus funcionários e voluntários sobre 
as melhores práticas para ajudar os 
pacientes nas diferentes regiões. 
Também oferecemos programas educa-
cionais que os capítulos podem trazer 
para os pacientes que atendem, para 
que estes possam receber educação 
com pouco ou nenhum custo. É uma 
prioridade da NHF que todos os capí-
tulos locais permaneçam sustentáveis. 
Temos um departamento que se con-
centra exclusivamente nisso.

Trabalhamos diretamente com os 
capítulos para apoiar seus programas 
de advocacy - utilização do poder e 
do status para se comunicar melhor e 
conquistar os objetivos pretendidos –, 
para garantir que os capítulos sejam 
capazes de fazer com que pacientes e 
governantes possam interagir em prol 
da defesa de direitos e necessidades.

Qual é o número atual de fun-
cionários da NHF? Durante o 
último congresso da Federação 
Mundial de Hemofilia (WFH, 
sigla em inglês), em Orlando 

(EUA), foi reunido um grande 
número de voluntários. O 
senhor pode estimar o número 
de voluntários engajados no 
trabalho da NHF?
A NHF possui 68 funcionários regis-
trados. Em relação aos voluntários, 
eles estão envolvidos em uma grande 
variedade de papéis. É provável que 
tenhamos algumas centenas de volun-
tários que apoiem a nossa missão, 
contribuindo com sua experiência 
em novos programas, bem como 
muitos médicos, assistentes sociais, 
enfermeiros e fisioterapeutas que 
oferecem seus conhecimentos na 
criação de nossos materiais e sessões 
educacionais.

Por fim, quais são os princi-
pais eventos e projetos da NHF 
para 2017?
Temos poucas, porém importantes, 
ações previstas. Organizamos anual-
mente o maior encontro de pessoas 
com coagulopatias nos EUA - estamos 
nos preparando para isso. Também 
temos um evento de advocacy, cha-
mado Washington Days, em que mais 
de 300 pessoas com coagulopatias 
hereditárias virão para a capital do 
país a fim de se reunirem com sena-
dores e seus representantes para 
defender o reconhecimento e apoio 
do governo às suas necessidades. 
Também recebemos vários encon-
tros para pacientes afetados pelo 
inibidor. E continuamos a trabalhar 
na educação dos convênios por meio 
de webinars (sistema de conferência 
via internet) e reuniões presenciais. 
Além disso, março de 2017 será o 
mês de conscientização sobre os 
transtornos de sangramento e reali-
zaremos uma campanha nas mídias 
sociais para arrecadar dinheiro para 
a NHF e nossos capítulos. Val Bias durante uma das ações de conscientização promovidas pela NHF 

© Divulgação/NHF
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CapaCitar para  
multipliCar

Por Daniella Pina 

Imagens: Taba Benedicto
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Primeiro treinamento de Líderes e Novos Líderes da FbH 
promove aprimoramento em gestão e conhecimentos 
técnicos sobre a hemofilia e seu tratamento

14 setembro - Dezembro 2016
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EntrE 8 E 10 dE dEzEmbro, a FEdEra-
ção brasilEira dE HEmoFilia (FbH) 
organizou o 1º trEinamEnto dE lí-
dErEs E novos lídErEs da FbH. O en-
contro aconteceu no Hotel Panamby Guarulhos, na 
Grande São Paulo (SP), reunindo 50 membros das 
associações estaduais de hemofilia de todo o País, 
entre atuais e potenciais futuras lideranças.

De acordo com a presidente da FBH, Mariana  
Battazza Freire, a iniciativa surgiu da necessidade de 
oferecer treinamentos regulares às associações es-
taduais. “Criamos um programa de capacitação por 

considerarmos fundamental a educação continuada. 
Nossa ideia é que esse seja o primeiro evento de um 
amplo programa de capacitação. Começamos com 
temas básicos para que, nos eventos subsequentes, 
possamos aumentar gradativamente a profundidade 
de conhecimento. Buscamos um programa diversifi-
cado que pudesse abordar tanto a área de gestão de 
associações quanto de conhecimento técnico sobre 
a hemofilia e seu tratamento”, explica Mariana.

A capacitação de potenciais futuros líderes auxi-
liará a manutenção do trabalho das associações filia-
das e da Federação em âmbito nacional. “Há algum 
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tempo temos buscado engajar mais 
pessoas para trabalharem nas as-
sociações e também sucederem os 
líderes atuais, quando estes novos 
estiverem adequadamente prepara-
dos”, revela a presidente. Pensando 
nisso, a própria FBH e as associa-
ções estaduais indicaram potenciais 
futuros líderes para receberem os 
treinamentos. Essas pessoas foram 
identificadas por meio das redes so-
ciais e dos eventos presenciais nos 
quais a FBH participou. No geral, 
são pessoas engajadas nas discus-
sões e resolução de dúvidas propos-
tas por pacientes nas redes sociais 
e que de alguma maneira estão vin-
culadas ao trabalho das Associações 
e da FBH.

A oportunidade também con-
templou pessoas de estados que 
ainda não têm associações legal-
mente estabelecidas, como os ca-
sos do Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso do Sul e Distrito Federal. O 
propósito foi de que pudessem ser 
estimuladas ao voluntariado em 
defesa da causa das coagulopatias, 
recebessem informações sobre he-
mofilia e tratamentos, assim como 
orientação sobre o processo de for-
malização de uma organização. O 
próximo treinamento deve aconte-
cer no segundo semestre de 2017.

Panorama da HEmoFilia 
As boas-vindas ao 1o Treinamento 
de Líderes e Novos Líderes da FBH 
aconteceram no dia 8, com a apre-
sentação sobre o Panorama Brasi-
leiro de Tratamento da Hemofilia. 
A presidente da FBH falou sobre a 
distribuição demográfica dos pa-
cientes no País: segundo dados do 

1 e 2 - Treinamento recebeu 50 pessoas de todo o País
que participaram ativamente das atividades

1

2
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Ministério da Saúde (MS), o Brasil 
possui aproximadamente 23 mil 
pessoas com coagulopatias heredi-
tárias, sendo 9.919 com Hemofilia 
A e 1.948 com Hemofilia B.

O trabalho desenvolvido pela 
FBH em parceira com o MS, ór-
gãos de controle do governo e 
comunidade científica desde 2009 
resultou no aumento da aquisição 
de medicamentos pró-coagulantes 
de 1,2 UIs per capita de fator VIII 
de coagulação para quase 3,9 UIs 
per capita. Com o aumento do 
quantitativo de pró-coagulantes, 
foi possível a implementação dos 
programas de Profilaxia Primária, 
Secundária, Terciária e Imunoto-
lerância para erradicação do Ini-
bidor. Dados oficiais do governo 
mostram que aproximadamente 
42,5% das pessoas com hemofilias 
A e B estão em profilaxia atual-
mente. Além disso, 240 pessoas 
com hemofilia e inibidor estão em 

tratamento de Imunotolerância 
no momento.

Para estimular a adesão e con-
tinuidade do tratamento – funda-
mental à saúde e qualidade de vida 
das pessoas com hemofilia – as as-
sociações de hemofilia estão pre-
sentes em praticamente todos os 
estados brasileiros, promovendo 
reuniões e ações educativas com o 
apoio da FBH. À frente de diversas 
atividades, a Federação promove 
educação continuada por meio de 
publicações como a revista Fator 
Vida – Prevenção é Saúde, materiais 
educativos para cuidadores, equipes 
multiprofissionais, pacientes e fami-
liares, divulgações na imprensa, site 
e mídias sociais, eventos, concursos 
e treinamentos online e presenciais.

Programação 
multidisciPlinar
A manhã do segundo dia de evento 
foi dedicada à discussão de aspectos 
legais e jurídicos para a sustenta-
bilidade das associações. O conte-
údo foi apresentado pela Diretora 
Administrativa da FBH, Christianne 
Costa, MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Especialista em Gestão Pública que 
abordou questões como regulari-
dade fiscal e alinhamento entre os 
estatutos da FBH e das associações 
estaduais, além de abordar a visão 
da sustentabilidade social.

O período da tarde foi dedica-
do ao curso Gestão de Conflitos, 
liderado pelo consultor de análise 
comportamental Marcos Gross. O 
coaching abordou a comunicação 
interpessoal nas organizações e o 
relacionamento entre as pessoas, 

3

4

3 - Glenda Feldberg, fisioterapeuta
da Unidade de Hemofilia do
Hemocentro da Unicamp 
4 - Mariana Battazza Freire,
presidente da FBH
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dando dicas práticas de como lidar 
com conflitos relacionados às dife-
renças sociais, culturais e religiosas. 
De acordo com ele, é importante 
treinar a capacidade de se comu-
nicar com paciência, respeito e to-
lerância, já que os indivíduos têm 
ritmos, talentos e competências 
diferentes. “A comunicação eficaz é 
aquela que o outro compreende. A 
falta de clareza e de especificidade 
pode dificultar o diálogo, possibili-
tando conflitos.”

Gross propôs dinâmicas de gru-
po para facilitar o entendimento 
do conteúdo, reforçando o papel 
de líderes e liderados, envolvendo 
conceitos de estratégia, tática e 
operação. O curso se estendeu até a 
metade do dia seguinte.

A parte da tarde do 3o dia foi re-
servada ao conhecimento técnico 
sobre a hemofilia. A fisioterapeuta 
Glenda Feldberg, da Unidade de He-
mofilia do Hemocentro da Unicamp, 
abordou o papel da fisioterapia na 
prevenção da lesão articular no tra-
tamento da hemofilia, apresentan-
do a avaliação musculoesquelética 
como uma importante aliada na 
identificação precoce de qualquer al-
teração passível de intervenção tera-
pêutica, antes que o quadro articular 
evolua para comprometimentos de 
maior extensão.

A fisioterapeuta fez uma de-
monstração prática da avaliação 
com a ajuda de um voluntário. 
Além de fazer várias perguntas refe-
rentes ao diagnóstico e histórico do 
paciente, avaliou diferentes aspec-
tos de cada uma de suas articula-
ções, anotou os achados e observou 
diferentes movimentos, sempre ex-
plicando aos presentes o objetivo e 
importância de se obter cada uma 
das informações. Também verificou 

a existência de atrofia muscular e 
o grau dessa atrofia, avaliou a cre-
pitação do movimento, amplitude, 
dor articular, graduação da força e 
qualidade da marcha.

Dando sequência ao treinamento, 
a hematologista e membro do Co-
mitê de Assessoramento Técnico da 
FBH, Dra. Claudia Lorenzato, do Cen-
tro de Hematologia e Hemoterapia 
do Paraná (HEMEPAR), falou sobre a 
Profilaxia e o protocolo brasileiro de 
tratamento. A médica detalhou os di-
ferentes tipos de tratamento, o per-
fil dos pacientes elegíveis para cada 
um deles e os critérios avaliados pela 
equipe multidisciplinar para o início 
e a manutenção do tratamento. 

De acordo com ela, é importante 
que a profilaxia seja adaptada às ati-
vidades profissionais, anseios e rotina 

de exercícios físicos do paciente. Ape-
sar de toda a facilidade conquistada 
com a possibilidade da realização dos 
tratamento de Profilaxia, Dra. Claudia 
afirma que é preciso que as associa-
ções participem da educação dessas 
famílias, para que o tratamento se 
mantenha com alto nível de qualida-
de. A hematologista também abordou 
o tratamento de imunotolerância, in-
dicado àqueles que desenvolveram 
inibidores. Após as apresentações, os 
participantes puderam esclarecer vá-
rias dúvidas. 

Encerrando o evento, a presiden-
te da FBH agradeceu a presença de 
todos, ressaltando a importância des-
sa oportunidade. “A tarefa de todos 
agora é a de multiplicar esses conhe-
cimentos para a comunidade de he-
mofilia em seus estados, seus amigos, 
familiares e sociedade em geral. A 
informação é o fator decisivo na bus-
ca do melhor tratamento, é o nosso 
maior poder!” 

Palestra da hematologista, Dra. Claudia 
Lorenzato abordou a Profilaxia e o  
protocolo brasileiro de tratamento
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Confira a opinião  
de alguns partiCipantes

Alexandre Santana, presidente da Sociedade
Pernambucana de Hemofilia (SPH):
“O treinamento trouxe muito aprendizado, tanto em administração e ges-
tão quanto na área humana. Farei o possível para que a comunidade de 
Pernambuco tenha acesso a esse conhecimento para, assim, formarmos 
novos líderes no estado.”

Maria Helena Moura, participante do Rio Grande do Norte:
“O evento foi muito proveitoso e recebemos muitas informações impor-
tantes para o Rio Grande do Norte. Nossa maior urgência é a informação e 
espero que cada vez mais possamos receber treinamentos como esse. Pre-
tendo levar o conhecimento adquirido aqui a cada mãe e pai que eu puder, 
para que saibam de seus direitos e da evolução do tratamento que tem sido 
facilitado graças à FBH.”

Nelma Martins Castilho, membro da Associação Paraense de
Portadores de Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias (Aspahc):
“A formação de novas lideranças é muito importante. Hoje, em nossa asso-
ciação, o maior desafio é o engajamento. Pretendo propor uma reunião entre 
diretores para repassar as informações adquiridas aqui para a Aspahc. Temos 
pessoas com perfil de liderança, mas também faltam recursos para fazer com 
que esses líderes estejam presentes nas reuniões e eventos.”

Andrea Costabile, participante de Campinas (SP):
“Percebo que, por conta do tratamento domiciliar, as pessoas estão cada 
vez mais longe dos hemocentros, dificultando a troca de informações com 
aqueles que têm mais experiência. Para que isso aconteça, é fundamental 
haver essa troca que está sendo estimulada hoje neste treinamento.”



Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) 
proporciona treinamentos presenciais às 
associações estaduais para aprimoramento da 
gestão e capacitação sobre a coagulopatia

© Shutterstock

Programa de 
CaPaCitação 
PresenCial 

REpoRtagEm
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Com o objetivo de proporcionar 
conhecimento aos membros das 
associações estaduais de hemofilia, 
assim como incentivar o recruta-
mento de voluntários atuantes nas 
organizações, a FBH está promo-
vendo o Programa de Capacitação 
para Associação de Pacientes (PCAP), 
com o apoio da Baxalta/Shire.

O PCAP está sendo disponibili-
zado para todas as associações de 
pessoas com hemofilia filiadas à FBH, 
por meio de treinamentos presen-
ciais na sede das próprias entidades 
ou nos respectivos hemocentros. O 
conteúdo da capacitação contempla 
inicialmente cinco módulos sobre 
hemofilia e, nos módulos subsequen-
tes, serão abordados assuntos relati-
vos à gestão das organizações. 

Os líderes atuais das associações 
tiveram a oportunidade de indicar 
até 10 pessoas para serem integradas 
ao Programa. A ideia é identificar e 
incentivar que mais pessoas se dedi-
quem à causa da hemofilia, fortale-
cendo a atuação e controle social nos 
estados brasileiros.

Para a presidente da FBH, Mariana 
Battazza Freire, “o Programa faz parte 
de um dos pilares da FBH - promover 
educação e informação continuada às 
associações filiadas -, de modo que as 
pessoas com hemofilia e outras coa-
gulopatias do Brasil tenham acesso 
ao tratamento individualizado e aos 
melhores recursos de prevenção e 
reabilitação disponíveis no País, lhes 
proporcionando autonomia, indepen-
dência e qualidade de vida”.

Os treinamentos iniciaram em 
outubro e o primeiro evento aconte-
ceu na Associação dos Hemofílicos do 
Estado do Ceará (AHECE). Já em novem-
bro, a Associação dos Hemofílicos no 

Estado do Amapá (AHEAP) recebeu o 
treinamento. Segundo o presidente 
da Associação, Claudionor de Oliveira 
Filho, o Programa é uma oportuni-
dade para receber novas informações 
e aprimorar os projetos que já estão 
sendo desenvolvidos. “A capacitação 
contribui com o desenvolvimento de 
líderes mais instruídos, esclarecidos e 
com um compromisso muito maior 
para cada associação”, descreve.

Na Associação dos Hemofílicos 
da Região Nordeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (AHEMORS), o 
treinamento superou as expecta-
tivas. Foram 18 os indicados para 
integrar o PCAP e todos participa-
ram do evento. “Após duas sema-
nas, uma das pessoas que recebeu 
o treinamento conseguiu identificar 
uma criança com características da 
hemofilia durante uma conversa. 
Depois de visitá-la, o diagnóstico foi 
confirmado. Ou seja, uma vida foi 
salva graças ao treinamento. Isso nos 
enche de alegria e motivação para 
continuar”, afirma a presidente do 
Comitê Técnico (CAT) da FBH e pre-
sidente da AHEMORS, Tania Maria 
Onzi Pietrobelli. Para ela, é muito 
importante que as associações iden-
tifiquem líderes nas regiões em que 
existem hemocentros, pois essas 
pessoas poderão contribuir com 
informações estratégicas para o 
trabalho das entidades. Além disso, 
Tania lembra a importância de con-
tinuar interagindo com esse grupo, 
mantendo-o engajado e informado 
para que não se enfraqueça com 
o tempo. “Usamos as redes sociais 
para que essas informações possam 
ser repassadas de forma fidedigna, 
de forma a multiplicar o nosso  
trabalho”, conclui. 

REpoRtagEm
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A históriA de sidnei MArcondes de 
Jesus é daquelas que merecem ser contadas nos 
almoços de família, reuniões de trabalho e, principal-
mente, naqueles momentos em que duvidamos de nos-
sas capacidades. Não apenas pelos vários obstáculos e 
desafios impostos pela vida, mas pela força interior e 
capacidade de resiliência diante de tais problemas. 

O jovem de 23 anos é natural de Guarapuava (PR), 
estudante de engenharia civil na Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e venceu a primeira dessas batalhas 
aos três meses, quando teve uma séria pneumonia. 
Como parte do tratamento, tomou uma medicação, 

via injeção nos músculos, que o deixou completa-
mente inchado. “Na época, minha mãe já imaginou 
que eu poderia ter hemofilia, porém, ela acreditava 
que o exame diagnóstico só podia ser feito após os seis 
meses de vida”, explica Mars, como gosta de ser cha-
mado, que teve a hemofilia A diagnosticada aos oito 
meses. Aliás, a maior parte dos homens da família tem 
a coagulopatia, além de uma prima. 

A segunda grande batalha pela vida aconteceu aos 
seis anos. Na ocasião, ele teve muitos sangramentos e 
como resultado apresentou sintomas de meningite, o 
que o deixou internado por um longo período. “Minha 

Jovem paranaense que se divide entre as artes e os 
cálculos ganha cada vez mais projeção nacional

Por Fernando Inocente

© Arquivo Pessoal

TalenTo
ao exTremo
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audição ficou comprometida e não 
pude andar durante um período. 
Depois, aos poucos, fui recuperando 
os movimentos. Hoje, tenho 30% de 
audição com o auxílio de um apare-
lho auditivo.”

Mesmo com todas as dificulda-
des, Mars deu início aos estudos. 
Aos 12 anos, teve uma hemorragia 
cerebral. Ficou dois dias em coma 
e outros sete na unidade de tera-
pia intensiva (UTI). “Costumamos, 
minha família e eu, dizer que esse 
foi meu terceiro renascimento. 
Hoje, estou bem, felizmente, gra-
ças aos médicos e psicólogos que 
sempre me acompanharam e foram 
fundamentais, embora eu tenha 
tido, por muito tempo, dificuldade 
de lidar com a questão devido a 
esses acontecimentos”, atesta. 

"Hoje, continuo 
fazendo exames a 
cada quatro meses 
e o inibidor já está 
negativo há mais de 
um ano. Consigo levar 
uma vida normal e 
faço profilaxia com o 
fator VIII”
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O artista possui mais de 200 
desenhos produzidos e já expôs 
sua obra em diversos eventos 
regionais

AdAptAções
Depois de passar grande parte da 
infância fazendo fisioterapia, em 
setembro de 2014 ele começou a fazer 
tratamento de imunotolerância, para 
negativar o inibidor. “Hoje, continuo 
fazendo exames a cada quatro meses 
e o inibidor já está negativo há mais 
de um ano. Consigo levar uma vida 
normal e faço profilaxia com o fator 
VIII. Sou muito grato à Dra. Claudia 
Lorenzato, hematologista do Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do 
Paraná (Hemepar) e do Hospital de 
Clínicas de Curitiba, por ter me pro-
porcionado isso”, comenta, ao reve-
lar que começou a jogar futebol e a 
correr, atividades que não fazia na 
infância.

Se aos 12 anos ele passou pelo 
grave problema da hemorragia 
cerebral, foi também nessa idade 
que descobriu um dom que muda-
ria sua vida: a arte, mais especifi-
camente o desenho. “Quando saí do 
hospital, o médico do Hemocentro 
de Guarapuava, disse que certa-
mente eu havia ganhado um dom.”

Presente ou providência divina, 
o fato é que Mars começou a dese-
nhar mais e cada vez melhor, sem 

ter frequentado qualquer tipo de 
curso. O primeiro desenho? Um 
ursinho cartoon, que havia na 
parede de um hospital,  feito após 
uma enfermeira lhe entregar um 
lápis e uma folha de papel sulfite.

© Divulgação
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inspirAções
A descoberta do desenho proporcio-
nou uma verdadeira guinada na vida 
de Mars. O mundo ganhou um novo 
significado e a arte tornou-se uma 
das principais maneiras de ele se 
expressar. “Minha inspiração são as 
faces humanas. Gosto de ver as pes-
soas e desenhar: os olhos, os sorrisos 
ou até uma fisionomia triste. Tudo 
isso diz muito sobre o que a pessoa é 
ou está passando naquele momento”, 
explica o artista. Ele produz os dese-
nhos a partir de fotos ou observando 
a pessoa.

Com mais de 200 desenhos no 
currículo, ele afirma que a arte é um 
hobby que se transformou em profis-
são. E tamanho talento não demorou 
a ser descoberto. “Minha primeira 
exposição foi na Casa de Cultura de 
Guarapuava, em 21 de julho de 2014. 
Logo depois, participei de um con-
curso de artes visuais e fiquei em 
segundo lugar. Graças a isso, fui con-
vidado para expor em outro local da 
cidade e não parei mais.”

O jovem artista participou tam-
bém da Virada Cultural do Paraná, 
em 2014, onde expôs 20 trabalhos. Em 
fevereiro de 2015, fez outra exposição, 
no Centro de Artes Iracema, também 
em Guarapuava, e no hemocentro 
da cidade, em novembro, durante a 
campanha de doação de sangue. Em 
fevereiro deste ano, expôs suas cria-
ções novamente no Centro de Artes 
Iracema. Recentemente, em outubro, 
participou da exposição Um Sonho 
Começa Agora, que ocorreu entre os 

dias 3 e 14 na UFPR. A divulgação do 
trabalho deu resultado. Tanto que 
constantemente chegam encomen-
das de obras do artista, não apenas 
do Paraná, como também de Minas 
Gerais e São Paulo. “Sou apaixonado 
pelo que faço e desenho em qual-
quer lugar. Meu processo criativo 
começa a partir de fotos, revistas 
ou qualquer imagem que eu possa 
olhar. Muitas vezes também vem da 
minha imaginação”, revela o artista, 
que dependendo do tamanho do 
desenho, pode levar até 30 dias para 
ficar pronto.  

Todo grande artista tem uma 
assinatura, pseudônimo ou nome 
artístico. Todas as criações de Mars 
são assinadas com o nome Sidnei 
Mars. Confira mais sobre seu traba-
lho: facebook.com/artsmars08.

o futuro
Cada vez mais independente gra-
ças a negativação do inibidor, ele 
leva os estudos adiante e pro-
jeta conseguir um bom emprego 
no futuro. “Felizmente, a profi-
laxia oferece uma qualidade de 
vida praticamente normal. Graças 
a isso, as empresas não têm com 
que se preocupar, ter qualquer 
receio ou preconceito na hora de 
contratar uma pessoa com hemo-
filia. Fora isso, fico atento com a 
alimentação e faço as infusões 
três vezes por semana. Gosto de 
sair com meus amigos, jogar tênis 
de mesa e videogame.”
Sidnei Mars sabe muito bem o 
que quer. “É perfeitamente pos-
sível ter uma vida normal e ser  
um vencedor.” 
  

"minha inspiração são as faces 
humanas. Gosto de ver as pessoas 

e desenhar: os olhos, os sorrisos ou 
até uma fisionomia triste. Tudo isso 

diz muito sobre o que a pessoa é ou 
está passando naquele momento”
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POR AnA CArolinA D’Angelis

Além das atividades educacionais, simpósios e reuniões, Federação manteve um 
estande de exposição no terceiro maior congresso mundial de doenças do sangue

© ABHH / Divulgação

FBH participa 
do Hemo 2016
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EntrE os dias 09 E 13 dE 
novEmbro, a FBH participou do 
Congresso Brasileiro de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Celular (Hemo 
2016), terceiro maior congresso do 
mundo na área, que aconteceu na 
cidade de Florianópolis (SC). 

A FBH organizou atividades edu-
cacionais com o apoio da Federação 
Mundial de Hemofilia (WFH, sigla 
em inglês), como o Simpósio sobre 
a Doença de von Willebrand e o 6oº 
Fórum Educacional das Instituições 
de Apoio a Pacientes Portadores 
de Doenças Hematológicas e 
Onco-Hematológicas, com apoio 
da Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia e Terapia 
Celular (ABHH) e em parceria com 
a Associação Brasileira de Linfoma 
e Leucemia (Abrale) e Associação 
Brasileira de Talassemia (Abrasta). 

Além de tais encontros para 
intercâmbio de conhecimento, a 
Federação promoveu reuniões ins-
titucionais e manteve um estande 
no setor de exposição para que os 
congressistas tivessem a oportuni-
dade de conhecer o trabalho exer-
cido nacionalmente pela entidade. 

O Simpósio sobre a Doença 
de von Willebrand foi realizado 
no dia 9 de novembro, como 
parte da grade pré-congresso do 
Hemo. Com sucesso absoluto de 
público, profissionais renoma-
dos e experientes atualizaram os 
participantes sobre diagnóstico, 
tipos da coagulopatia, conscien-
tização, trabalho e manejo do 
von Willebrand. O evento teve a 
moderação do membro do Comitê 
de Assessoramento Técnico (CAT) 
da FBH e coordenador de Sangue 
e Hemoderivados do Ministério 
da Saúde entre 2008 e 2014, Dr. 
Guilherme Genovez. A gerente de 
Programas para as Américas da 
Federação Mundial de Hemofilia, 
Luisa Durante, participou das ati-
vidades e declarou que o trabalho 
realizado pela FBH é muito abran-
gente e exemplar por informar e 
educar uma comunidade muito 
grande, num país com diferenças 
regionais complexas e importan-
tes. Luisa mostrou-se muito satis-
feita e garantiu que o Simpósio 
sobre a DVW foi um sucesso e 
superou todas as expectativas de 

Palestrantes e 
participantes do 
Simpósio sobre 
a Doença de von 
Willebrand (DVW)
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público, engajamento e qualidade 
dos temas apresentados.

No âmbito institucional, duas 
reuniões aconteceram: uma da 
Diretoria da FBH e outra com os 
membros do CAT. A Diretoria rea-
lizou a avaliação do planejamento 
estratégico da entidade programado 
para 2016, assim como discutiu sobre 
o direcionamento das ações para 
2017. Os membros do CAT da FBH 
trataram sobre a elaboração de um 
projeto na área musculoesquelética, 
para tratamento e reabilitação de 
pessoas com sequelas articulares 
resultantes da falta do tratamento 
profilático antes de 2012. Foram defi-
nidas as diretrizes e estratégias de 
realização desse projeto, assim como 
a realização de um evento musculo-
esquelético em parceria com a WFH 
em 2017. O Fórum Educacional che-

gou à sua sexta edição no Hemo. O 
propósito foi discutir temas relacio-
nados ao diagnóstico e adesão ao 
tratamento das pessoas com doen-
ças hematológicas e onco-hemato-
lógicas para que tenham cada vez 
mais independência e autonomia. 
Representada por sua presidente, 
Mariana Battazza Freire, a FBH 
abordou o tema Conceituação e 
ações para promoção da adesão ao 
tratamento, cuja apresentação está 
disponível em vídeo no Facebook 
da FBH. Além de Mariana, Márcia 
Pereira, membro do CAT da FBH, 
abordou o tema Papel do assistente 
social na equipe multidisciplinar de 
hemofilia e a importância do diag-
nóstico precoce. 

“É uma alegria poder compar-
tilhar o trabalho das associações 
de pacientes dentro de um con-

© FBH/Arquivo

1. Diretoria da FBH e membros da AHESC reunidos em frente ao estande no congresso 
2. Reunião dos membros da diretoria durante o congresso
3. Márcia Pereira, assistente social do Hemorio e membro do Comitê de Assessoramento Técnico da FBH

gresso médico. Neste ano, foi esco-
lhida a abordagem do tema sobre 
adesão devido à sua relevância e 
impacto na qualidade de vida de 
todas as pessoas com hemofilia e 
outras coagulopatias hereditárias”,  
explica Mariana. 

O envolvimento da FBH em 
eventos médico-científicos reforça 
um dos pilares do trabalho da 
Federação: proporcionar e levar 
às pessoas com coagulopatias 
orientações e informações segu-
ras e comprovadas cientifica-
mente sobre o melhor tratamento 
e garantir o acesso de todos os 
brasileiros aos medicamentos e 
tratamentos adequados para que 
tenham vida plena, autonomia  
e independência. 

Saiba mais sobre o evento no 
site e nas redes sociais da FBH. 

1

2

3
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O dia 29 de novembro foi intitulado 
“Dia de Doar” e, durante o mês de 
novembro a Federação Brasileira de 
Hemofilia (FBH) promoveu uma cam-
panha de doação, com o objetivo de 
oferecer às pessoas que se beneficiam 
de suas ações, assim como à sociedade 
em geral a oportunidade de colaborar 
com a Instituição.

A FBH advoga pelo melhor trata-
mento e qualidade de vida das pes-
soas com hemofilia, von Willebrand  e 
outras coagulopatias hereditárias no 
País.  A hemofilia é uma disfunção 
hemorrágica caracterizada pela defi-
ciência ou anormalidade da atividade 
do fator VIII (hemofilia A) ou do fator 

IX (hemofilia B) da coagulação san-
guínea. Essa deficiência de um dos 
fatores faz com que o sangue não 
seja coagulado devidamente, ocasio-
nando  hemorragias articulares que 
destroem a cartilagem e os ossos, 
levando à deficiência física e dores 
permanentes que impedem uma vida 
feliz e integrada na sociedade. 

O principal tratamento é a reposi-
ção do fator que está insuficiente no 
sangue. E é por isso que a FBH advoga, 
para que todas essas pessoas tenham 
direito a um tratamento digno, ade-
quado as suas necessidades e que pro-
porcione qualidade de vida, inserção 
social e independência.

FBH apoia movimento a favor da doação  
para Associações de pacientes

MS divulga manual de 
diagnóstico laboratorial 
de coagulopatias 
hereditárias
O Ministério da Saúde e o 
Departamento de Atenção Espe-
cializada e Temática (DAET) da 
Secretaria de Atenção à Saúde 
distribuíram recentemente o 
Manual de Diagnóstico Labora-
torial das Coagulopatias Here-
ditárias e Plaquetopatias. O 
conteúdo foi elaborado por 
profissionais de laboratório que 
atuam na área de hemostasia 
e tem como objetivo reunir os 
principais aspectos dos testes 
laboratoriais necessários para 

o diagnóstico das coagulopa-
tias e plaquetopatias. 

Nessa edição do docu-
mento, são apresentadas algu-
mas alterações e complemen-
tações de procedimentos e 
técnicas referentes ao con-
trole de qualidade dos tes-
tes, determinação de fatores 
de coagulação, quantificação 
de inibidor específico, testes 
de atividade do fator de von  
Willebrand e avaliação da fun-
ção plaquetária.

As doações podem ser feitas em 
qualquer quantia, por meio de 
depósito bancário para:

 
Federação Brasileira de Hemofilia  

CNPJ: 27.638.410/0001-19
 
Banco Itaú
Ag: 0480
Cc: 50744-1

Saiba mais sobre a campanha em

www.hemofiliabrasil.org.br.
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A Associação dos Hemofílicos do Estado 
do Ceará (AHECE) participou da XV 
Jornada Cearense de Hematologia e 
Hemoterapia e do III Simpósio Cea-
rense de Coagulopatias e Hemoglobino-
patias, realizados simultaneamente nos 
dias 22 e 23 de setembro, no auditório 
do Centro de Hematologia e Hemote-
rapia do Ceará (Hemoce).

Os eventos tiveram quase 200 ins-
critos, entre médicos, biomédicos, far-
macêuticos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, que participaram de 
mesas-redondas, palestras, discussões 
temáticas e conferências. As princi-
pais pautas discutiram tratamentos 
e a importância da individualização 
na hemofilia, assistência farmacêu-
tica, hemorrede, descentralização do 
atendimento das coagulopatias, trans-
fusão sanguínea e doença falciforme. 

AHECE participa 
de eventos sobre 
hematologia, 
hemoterapia e 
coagulopatias 
hereditárias

O Patient Reported Outcomes Burdensand Experien-
ces Study (PROBE) é uma pesquisa global sobre a qua-
lidade de vida das pessoas com hemofilias A e B e seus 
familiares. Tem o objetivo de conhecer como a Hemo-
filia influencia a vida cotidiana das pessoas que convi-
vem com essa coagulopatia, assim como na vida de 
seus familiares, no Brasil e no mundo.  Entre os aspec-
tos abordados, estão perguntas detalhadas sobre san-
gramentos, tipo de tratamento, inibidores e articula-
ções. De acordo com o autor principal do estudo, Mark  
Skinner, a pesquisa pretende obter argumentos base-
ados em evidências que possam auxiliar as organiza-
ções de pacientes nas ações de advocacy em prol de 
tratamentos cada vez melhores.

O Brasil já participou das fases 1 e 2 do estudo e os 
resultados da segunda fase serão publicados no início 
de 2017. Ao participar, você contribui para a elabora-
ção de um levantamento científico que poderá auxi-
liar os tomadores de decisões a identificar quais con-
dutas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas 
com hemofilia. Incentive seus conhecidos e familiares 
a participarem também. É simples, basta acessar: plus.
mcmaster.ca/PROBE.

Pesquisa global sobre 
a qualidade de vida de 
pessoas com hemofilia

Evento aconteceu no auditório do Hemoce
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Referência em radiossinovior-
tese, o Serviço de Medicina 
Nuclear do Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), no Rio de Janeiro, 
organizou o Ciclo de Educa-
ção Multiprofissional, nos dias 
4 e 17 de novembro e 2 e 16 
de dezembro. Os encontros, 
direcionados aos profissionais 
da saúde que atuam na aten-
ção às pessoas que realizam 
esse tipo de procedimento, 
discutiram o fluxo de enca-
minhamentos, as formas de 
avaliação das pessoas com 
coagulopatias e as doenças 
reumatológicas e ortopédi-
cas, entre outros temas. 

A radiossinoviortese, ou 
sinovectomia radioisotópica, 
é um tratamento que consiste 
na injeção intra-articular de 
um radiofármaco, com o obje-
tivo de inativar o processo de 
hiperplasia e inflamação que 
ocorre nas artrites inflama-
tórias, sinovite hemofilica e 
sinovite vilonodular. O tra-
tamento reduz em cerca de 
80% o número de hemartro-
ses nas articulações tratadas.

Ciclo de 
Educação 
Multiprofis-
sional em 
Radiossino-
viortese

Contato com a FBH
A Federação Brasileira de Hemofilia 
(FBH) solicita ao pacientes familia-
res e demais pessoas interessadas 
pelo tema da hemofilia encaminhem 
solicitações, dúvidas e sugestões via 
e-mail, utilizando o meio de comu-
nicação oficial com a FBH. Devido 
ao grande fluxo de mensagens pelo 
Facebook e WhatsApp, informações 
importantes podem acabar se per-
dendo. Dessa forma, para que todos 

possam ser atendidos da melhor 
maneira, seguem os contatos da 
Federação:
comunicacao@hemofiliabrasil.org.br 
secretaria@hemofiliabrasil.org.br

Contamos com o apoio e colabora-
ção de todos. Isso ajudará a FBH a 
dar um melhor encaminhamento 
às demandas da comunidade de 
hemofilia.

Campo Grande recebe  
evento sobre profilaxia e 
autoinfusão na hemofilia
Profilaxia, infusão domiciliar e 
autoinfusão na hemofilia. Esses 
foram os temas de um evento gra-
tuito realizado em Campo Grande 
(MS) e apoiado pela Federação 
Brasileira de Hemofilia (FBH), em 
27 de setembro. O encontro acon-
teceu no Hospital Regional de 
Campo Grande e recebeu pessoas 
com hemofilia, familiares, profis-
sionais tratadores e estudantes da 
área de saúde. 

A grade do evento foi dividida 
em palestras sobre reconhecimento 
de sangramentos e profilaxia. Tam-
bém houve espaço para pergun-
tas e respostas e treinamento de 
autoinfusão com braço simulador 
para reconstituição de amostras 
dos fatores de coagulação e pun-
ção venosa. O exercício contribuiu 
para propagar conhecimento, auto-
nomia e independência às pessoas 
com hemofilia e familiares.
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Vinho Solidário apoia o 
tratamento da hemofilia
A ação solidária da Viní-
cola Perini, localizada na 
Serra Gaúcha, continua 
contribuindo para a edu-
cação e melhoria do tra-
tamento de pessoas com 
hemofilia e câncer de 
mama. A cada rótulo do 
Vinho Solidário vendido, 
a Federação Brasileira de 
Hemofilia (FBH) e o Ins-
tituto da Mama (Imama) 
recebem um valor que 
é direcionado para suas 
ações que visam melho-
res terapias e qualidade 
de vida dessas pessoas.

De acordo com a pre-
sidente da FBH, Mariana 
Battazza Freire, a Fede-
ração foi escolhida pelo 

reconhecimento da polí-
tica de atuação e serie-
dade, bem como pela 
credibilidade perante o 
Ministério da Saúde e 
dedicação às pessoas com 
hemofilia. 

O Vinho Sol idário 
pode ser adquirido no 
site da Vinícola Perini e 
é uma ótima opção para 
empresas que queiram 
presentear clientes e 
fornecedores com um 
produto com alto valor 
agregado, unindo ação 
filantrópica, qualidade 
e um custo convidativo.  
Visite o site: 

vinicolaperini.com.br.

© Reprodução

Nos dias 22 e 23 de setembro, a 
Associação Paraense de Portadores 
de Hemofilia e Outras Coagulopa-
tias Hereditárias (ASPAHC) reali-
zou a I Capacitação do Projeto da 
Rede de Cuidados em Hemofilia e 
Educação dos Tratadores (Rehe-
duca). O projeto tem a parceria 
da FBH e da Fundação Hemopa 
e busca preparar os profissionais 

de saúde dos municípios, bem 
como orientar as pessoas com 
hemofilia e seus familiares sobre 
a coagulopatia.

A I Capacitação do Reheduca 
teve apoio da Secretaria Munici-
pal de Ponta de Pedras (PA) e ofe-
receu atendimento ambulatorial 
às pessoas com hemofilia, além 
de um ciclo de palestras educa-

tivas para pacientes, familiares, 
profissionais de saúde e agentes 
comunitários. Por meio de ferra-
mentas e técnicas, a ação também 
auxiliou o público a desenvolver 
capacidades e competências para 
o autocuidado, além de incentivar 
a expansão da rede de tratamento, 
de acordo com os programas do 
Ministério da Saúde.

Primeira capacitação do Projeto Reheduca
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