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Carta da liderança

1

2020 foi um ano atípico e desafiador para todo o mundo. Foi também um ano de muito aprendizado.
Nossa comunidade sofreu perdas irreparáveis e conquistas sólidas. Nós, da ABRAF, agradecemos a todos
vocês pela confiança e pela companhia ao longo do ano. Planos e eventos precisaram ser revistos e
repensados por causa da pandemia; as organizações de pacientes desempenharam um papel importante de
compartilhamento de informação e de educação. Fizemos muitas lives, oficinas da quarentena, um encontro
cheio de palestras de especialistas.

Estivemos juntos, e isso é o mais importante.
Agradecemos aos nossos voluntários e apoiadores pelo trabalho dedicado nos grupos de apoio ao
paciente e em todos os projetos que já saíram ou estão saindo do papel. Nossa gratidão aos que, mesmo em
tempos difíceis, decidiram se juntar ao nosso time por acreditarem que sua ação e doação podem ajudar as
outras pessoas. Ter vocês com a gente é uma grande honra. Recebam nossos agradecimentos!
O futuro promete muito trabalho. Além de mantermos o enfrentamento à COVID-19, tendo em vista
as consequências da pandemia, novos projetos serão lançados. Teremos o Capacit-AS um curso de
aperfeiçoamento voltado para profissionais da assistência social; a Central do Pulmão, uma central telefônica
e de chat gratuita para atendimento e orientação para pessoas com acometimento pulmonar; e a Asmaland,
um game para ensinar crianças, de forma lúdica, a conviverem melhor com a asma.
Quando o mundo todo passou a discutir doenças cardiorrespiratórias, respirar tornou-se um ato a se
pensar. Nós vamos seguir lutando para atender vocês de forma integral. Saúde e coragem para todos nós!

Paula Menezes
Presidente da ABRAF e do Team PHenomenal Hope Brasil
Advogada e Patient Advocacy Expert
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Este relatório tem como objetivo apresentar de forma consolidada as ações da Associação Brasileira
de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, a ABRAF, no exercício do ano de 2020.
A associação busca apoiar toda a comunidade de Hipertensão Pulmonar (HP) e doenças correlatas, como

Asma Grave (AG), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), Alfa-1 e
Insuficiência Cardíaca (IC). A associação não tem fins lucrativos, filiação política ou religiosa e seus
responsáveis também não exercem cargos políticos e/ou públicos.

Em março, a pandemia do novo coronavírus ocasionou várias medidas públicas de isolamento social

e restrição de atividades. Em resposta à realidade daquele momento, todas as ações presenciais da ABRAF
tiveram de ser adaptadas para a realidade virtual. A equipe da sede administrativa já prestava suporte aos

grupos de apoio de pacientes em 10 estados de forma remota. Assim passou a administrar todos os demais
projetos da instituição, que passaram a ter maior alcance territorial.

Ainda, em vias de expandir e sempre qualificar sua atuação, em setembro, além da coordenação de

Projetos em Santa Catarina e a de Sustentabilidade Institucional, a ABRAF também acolheu uma nova área
e equipe para Projetos Sociais. A área terá como responsabilidade realizar as atividades dos projetos que
beneficiam a comunidade de doenças cardiorrespiratórias atendida pela organização, que se encontraram
em expansão em 2020.

Neste documento, você verá os desdobramentos das ações acima descritas, que potencializaram a

estrutura da organização para atendimento ao paciente e cuidador.
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Ações de Apoio à Família
5

2

Respostas à Pandemia do Coronavírus

Apoio imediato, recuperação e reconstrução para manter a qualidade de vida do
paciente durante a pandemia do coronavírus

Programa de informação sobre a COVID-19
Após as primeiras implementações de medidas de proteção no Brasil, a ABRAF promoveu diversos
bate-papos com especialistas ao vivo pelo Facebook, YouTube e Instagram para divulgar conteúdo

informativo e esclarecer dúvidas sobre a pandemia e outros temas relacionados sugeridos pela própria
comunidade assistida, que compartilhou seus interesses em levantamento feito nas redes.
No dia 18 de março, logo após a promulgação das primeiras medidas de restrição social no país, a

instituição organizou a primeira live sobre “Coronavírus e Doenças Pulmonares”. Mais de 3.500 usuários do
Facebook assistiram a Dra. Flávia Navarro, coordenadora do ambulatório de Hipertensão Pulmonar da Santa

Casa da Misericórdia de São Paulo e membro do comitê científico da ABRAF, respondendo perguntas sobre
infecção, contágio, quarentena, uso de máscara, suspensão de consultas presenciais e manutenção do
tratamento. Após a live, o conteúdo também foi editado em pequenos vídeos para divulgação viral.
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Dando início a uma série de lives no Instagram mediadas pela

presidente Paula Menezes, no dia 1º de abril foi a vez da palestra online

“Cloroquina e COVID-19: O que podemos esperar?”, com a farmacêutica
clínica Tatiane Bomfim Ribeiro, pesquisadora do Departamento de

Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Além de discutir sobre as pesquisas em andamento em resposta à COVID-19
e doenças cardiorrespiratórias, a especialista também tirou as dúvidas dos
pacientes e internautas sobre pesquisas clínicas.
Em resposta à preocupação da comunidade com a veracidade das
informações compartilhadas em grupos de pacientes, dois dias depois o tema
discutido com a jornalista Érica Amorim foi “Fake News: como reconhecer e
não se enganar com notícias falsas na internet”. Érica colaborou com a
pesquisa “Fake News – a força da (des)informação na rede” e deu dicas de
como checar fatos e compartilhar informação de forma segura.

Já no dia 7, a conversa foi com Dra. Cláudia Nakano, membro das

Comissões de Direito do Consumidor, Saúde, Planos de Saúde, Odontológico,

Ação Social e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
de São Paulo. Falando sobre “Direitos dos Pacientes em tempos de

pandemia”, a advogada tirou as dúvidas sobre aposentadoria, benefício de

prestação continuada e judicialização de medicamentos e equipamentos para

tratamento durante o período de paralização das atividades presenciais de
órgãos públicos.

A última live de abril foi sobre “Insuficiência Cardíaca e Coronavírus”

com a Dra. Ariane Macedo, coordenadora de Miocardiopatias e CardioOncologia e professora na Santa Casa de São Paulo. A palestrante convidada
respondeu dúvidas dos pacientes sobre consultas, medicações, exames e
cirurgias durante a pandemia.
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Já no início de novembro, mês de conscientização da hipertensão pulmonar, a ABRAF realizou uma

live sobre o papel da imprensa e das redes sociais na divulgação da nossa causa.
A jornalista e líder da ABRAF em Brasília, Flávia

Lima, conversou com a jornalista especializada em saúde

Natália Cuminale, diretora de conteúdo e CEO do Futuro
da Saúde, e com a Marina Kolya, que tem hipertensão

pulmonar e criou o canal no YouTube Não Viaja, Marina.
As especialistas conversaram sobre o alcance da
informação através do conteúdo de vídeos e textos,

dicas para que mais pacientes produzam conteúdo e
educação midiática contra as fake news.

Ainda, para manter os pacientes e familiares informados a respeito do que é correto fazer para se
proteger contra o coronavírus, com o apoio da Roche, a ABRAF promoveu uma séries de pequenos vídeos e

posts para difusão nas redes sociais e WhatsApp. Ainda no mês de abril, a organização compartilhou vídeos
com a Dra. Gisela Meyer, da Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre. No mês de junho, foi a vez da Dra.
Marina Lima, membro do comitê científico da ABRAF, para dar à comunidade instruções de como usar a
máscara corretamente.

Posts realizados em março, abril e novembro e vídeo de junho.
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Pesquisa sobre o Impacto da COVID-19
Para identificar as necessidades dos pacientes no início da pandemia, de abril a maio a ABRAF realizou

a pesquisa “Impacto da COVID-19 na Vida dos Pacientes de Doenças Cardiopulmonares” com 298 pacientes
e cuidadores. Com a conclusão da coleta dos dados, os resultados encontrados foram um determinante para
a definição de programas e projetos da organização ao longo do ano de 2020. Entre eles, destacam-se:

36% dos pacientes de hipertensão pulmonar estavam com medo de morrer da COVID-19;
40%

dos pacientes de hipertensão pulmonar acreditavam que não seriam escolhidos para receber

ventilação mecânica se houvesse falta do equipamento;

71% dos pacientes com DPOC afirmaram que somente iriam ao pronto-socorro se perceberem que
estavam em uma situação muito grave;

64% dos pacientes com insuficiência cardíaca tinham medo de sair de casa por causa da COVID-19;

53% dos pacientes com insuficiência cardíaca estavam com medo de morrer em decorrência da COVID-19.
Oficinas
Com a preocupação de estimular o

cuidado com a saúde física e emocional
da comunidade durante o isolamento

social, a ABRAF também ofereceu

gratuitamente 20 oficinas de origami,
canto, yoga, exercício físico e ballet blend

para 100 pacientes e familiares. Em
parceria com as professoras Adriana Ferreira, Amélia Cardoso, Anninha Martins, Bianka Tomie e Liége
Gautério, as atividades foram realizadas durante todo o mês de abril ao vivo na plataforma Zoom.
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Fundo de Apoio ao Paciente “Um Ar de Esperança”
Em resposta aos resultados da pesquisa “Impacto da

COVID-19

na

Vida

dos

Pacientes

de

Doenças

Cardiopulmonares”, em maio, a ABRAF e o Team PHenomenal

Hope Brasil também lançaram a campanha de arrecadação

emergencial contra a pandemia para o fundo de apoio ao
paciente “Um Ar de Esperança”. O fundo foi criado para suprir as necessidades não-farmacológicas que não
são atendidas (ou dificilmente atendidas) pelas políticas públicas, que se intensificaram com o agravamento
da pandemia.
A vaquinha online, em formato de arrecadação flexível, recebeu R$ 11.840 em doações. Assim, graças

às 97 contribuições de pessoas solidárias, 23 pacientes de todo o Brasil em situação de vulnerabilidade
socioeconômica receberam 45 itens de necessidade básica, como oxímetros, máscaras, luvas e cestas
básicas.
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Atenção e Cuidado ao paciente e família

Acolher para aumentar a adesão ao tratamento e melhorar a qualidade de vida

Grupos de Apoio a Pacientes e Cuidadores: encontros online
O grupo de apoio de Santa Catarina realizou o primeiro encontro virtual durante a pandemia. A ação

teve como objetivo manter o vínculo entre os participantes do grupo e aproximar pacientes recém-

diagnosticados e familiares. O encontro foi realizado no dia 31 de maio, pelo aplicativo TeamLink. O uso da
tecnologia permitiu a participação de pacientes de cidades diferentes e com dificuldade de locomoção.

Em setembro Santa Catarina se reuniu novamente no dia 6. O encontro virtual teve como ponto de

partida da conversa, coordenada pela líder e colaboradora da ABRAF Rosemari Haak Tieges, a pergunta “O
que você tem feito nesta pandemia?”.

Já no dia 20 de agosto, os grupos de apoio junto à ABRAF organizaram um encontro virtual transmitido

ao vivo nas redes sociais da organização. Com o tema “Como fazer valer seu direito à saúde”. A convidada foi

a advogada Cláudia Nakano, que atua com direito à saúde. O encontro foi mediado pela presidente da
associação, Paula Menezes, e pelas líderes de grupos de apoio Ena Grimaldi, de Pernambuco, Teresina Paura,
do Rio de Janeiro, e Rosemari Haak Tieges, de Santa Catarina.

A advogada respondeu às

perguntas das mediadoras, enviadas
pelos pacientes dos grupos de apoio,

e

também

de

pessoas

que

acompanhavam o encontro pelo
Facebook e YouTube. Entre as

principais

dúvidas,

estavam

questões relacionadas à previdência

social

e

a

medicamentos.

ações

judiciais

de
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Respondendo às preocupações sobre ansiedade e depressão trazidas por pacientes aos canais de

atendimento da organização, a ABRAF convidou a psicóloga Adelaide Graeser Kassulke para um encontro
com pacientes e cuidadores. O bate-papo foi realizado no Zoom, no dia 17 de setembro, e transmitido ao vivo

também nas redes sociais da organização. Participaram as pacientes Andrea Clivati, Poliana Queiroz e Gaby
Macedo e as cuidadoras Luciane Paquet e Rubiani Liebel que, juntas, compartilharam suas experiências com
o isolamento social ocasionado pela pandemia e a convivência com a hipertensão pulmonar.

Coral

Um estudo publicado no European Respiratory Journal de 2018 realizou testes com pacientes de
DPOC antes e após participarem de um coral. Os resultados mostraram que a atividade triplica a performance
no teste de caminhada (TC6) e diminuiu 23% o volume residual de ar no pulmão.

Para trazer a experiência para o Brasil, a ABRAF passou a organizar um coral após receber demonstrações
de interesse dos grupos de apoio de pacientes. Assim, no dia 8 de fevereiro, ocorreu o primeiro ensaio do

coral de pacientes da ABRAF com o apoio da Igreja Metodista da Luz na cessão do espaço em São Paulo e
com a condução do maestro Rubens Cardoso. Os participantes não precisavam obrigatoriamente ter

experiência em canto ou música, podiam ter qualquer idade e usar oxigênio suplementar também. Com a
pandemia do novo coronavírus, a partir de março os cantores ensaiaram duas vezes por semana em
encontros no Zoom. Além de as técnicas vocais da prática proporcionarem melhoras na capacidade

respiratória, os ensaios também serviram para promover interação social mesmo em tempos de paralisação
de atividades presenciais.
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Central do Pulmão
Nos primeiros meses da pandemia, a ABRAF realizou, em média

mensal, 90 atendimentos a dúvidas da comunidade em seus canais públicos
de atendimento (redes sociais e WhatsApp). Com esta preocupação, uma das
iniciativas tomadas foi elaborar e realizar a arrecadação para implementar

a Central do Pulmão, o primeiro call center gratuito de atendimento
orientativo e psicológico por telefone e chat a deficientes

cardiorrespiratórios do Brasil.

Serão fornecidas sessões gratuitas com psicólogos especializados no tema além de informações

sobre auxílio-doença do INSS, aposentadoria por invalidez (BPC e LOAS), gratuidade no transporte público,

entre outras garantias da legislação. Além das doenças cardiorrespiratórias, também será contemplado pelo
projeto o acometimento cardiopulmonar por HIV/AIDS, hepatites virais e sequela da COVID-19.
No final de setembro, graças ao programa de apoio comunitário da Gilead, já em 2020 a ABRAF pôde
detalhar o cronograma de execução do projeto, iniciar a pesquisa e desenvolvimento do roteiro do
atendimento para a equipe de atendentes; a contratação para o desenvolvimento da identidade visual do
projeto; e o agendamento das primeiras reuniões com fornecedores e parceiros para o lançamento da linha
no primeiro semestre de 2021.

Asmaland
Em agosto, o projeto Asmaland da
ABRAF foi premiado pela Fundação do
Colegiado Americano de Pneumologistas

(CHEST Foundation) como recipiente do
edital de Apoio a Serviços Comunitários de
2021.
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Com o apoio técnico da Dra. Marina Lima, pneumologista e pesquisadora do hospital Dia do Pulmão,

a ABRAF irá desenvolver um aplicativo para celular com jogos em português para ensinar, de forma lúdica, o

público infantil sobre as causas e manejo da asma. Além disso, o projeto contará com uma visita educativa

em uma escola de Blumenau para, através de jogos e dinâmicas, interagir com as crianças e educá-las sobre
o tema.
Graças ao apoio da fundação, a associação pôde reunir designers

de projeto, redatores, ilustradores e especialistas em UX/UI para
desenvolver uma identidade visual e linguagem acessível para crianças
em setembro de 2020. A primeira reunião de equipe virtual deu início

ao processo de brainstorming do enredo. Com as aprovações para o

enredo, de outubro a novembro, a equipe finalizou a identidade da
marca e esboçou os primeiros personagens.

No último mês do ano, a equipe mapeou as comunidades escolares para parceria, e iniciou o processo

para a realização de uma pesquisa qualitativa em cinco entrevistas e quantitativa com 70 cuidadores de
crianças que vivem com asma no Brasil.
Os resultados vão revelar se as crianças têm informações para compreender e controlar seus

sintomas, se a asma interfere na rotina das crianças, se a escola oferece um ambiente asma-free e se os pais
têm dúvidas sobre diagnóstico e tratamento. Além da elaboração de material educativo para oficinas

escolares, com os resultados da pesquisa, a equipe desenvolverá a persona do público-alvo, a ideação dos
mini-jogos, desenho de cenários e interface e programação do jogo, que deverá ser lançado em agosto de
2021.
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Eventos
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Visibilização e educação

Proporcionar o autorreconhecimento e o encontro de vivências e aprendizados

Exposição (In)visível
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo acolheu a exposição (in)visível, que traz à visibilidade

a condição de saúde de 24 pacientes de hipertensão pulmonar em retratos e depoimentos sobre suas
dificuldades diárias e sonhos. A mostra fotográfica decorou o saguão do prédio do órgão do dia 28 de
fevereiro até 5 de março.

No dia 14 foi a vez do hospital Dia do Pulmão, em Blumenau, Santa Catarina, de receber os retratos.

Com o lema “Saúde é para todos e ninguém pode ficar para trás”, a intervenção foi originalmente concebida

para receber as atividades oficiais no Brasil do Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde em prêmio
concedido pelas Nações Unidas à ABRAF em 2019. Durante o lançamento da exposição, o hospital parceiro

lançou o programa de educação continuada em Hipertensão Pulmonar com aulas para a classe médica, que
contaram com a participação da Coordenadora de Projetos de Santa Catarina da ABRAF, Rosemari Haak
Tieges.

16

Dia Mundial do Pulmão
No Dia Mundial do Pulmão, dia 25 de setembro, a ABRAF promoveu uma live para discutir as

necessidades dos pacientes com doenças respiratórias e apresentar à comunidade a necessidade e

oportunidade da criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves na Câmara dos Deputados
no Congresso Nacional.

O evento contou com apoio da ACAM-RJ, da Fundação ProAr e da Unidos Pela Vida – Instituto
Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Os participantes foram: deputado Pedro Westphalen, médico e

propositor da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves; dr. Rafael Stelmach, professor doutor
colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Fundação ProAr; dra.

Marina Lima, pneumologista, coordenadora de pesquisa Hospital Dia do Pulmão (SC); Cristiano Silveira,

presidente da ACAM-RJ e colaborador do Instituto Unidos pela Vida; Antenor Melchioretto, paciente de asma
grave e hipertensão pulmonar; Rosemari Haak Tieges, paciente de DPOC e coordenadora de Atividades da
ABRAF; e Paula Menezes, presidente da ABRAF.
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Festival Raridades
A ABRAF produziu e realizou de 1º a 25 de novembro o Festival

Raridades, um evento cultural destinado a ampliar e ressignificar o lugar
social das pessoas que convivem com condições raras por meio da arte.
O festival foi pensado para acontecer presencialmente, mas foi

reajustado para o formato online devido à pandemia. A programação,
toda gratuita, reuniu música, cinema, artes plásticas e debates.
A associação desenvolveu especialmente para o projeto o www.festivalraridades.com.br, um
website interativo, responsivo e multilíngue que contou com informações atualizadas da programação e

material informativo sobre as doenças abordadas por cada filme, retrato artístico, apresentação de música e
tema de debates.

Para a primeira edição do festival, a ABRAF

conseguiu reunir a autorização de 30 filmes nacionais
e internacionais exibidos gratuitamente em 345

sessões online, por 46 cidades no território nacional,
na plataforma parceira Videocamp, do Instituto

Alana. Eclética, a mostra contou com curtas e longametragens documentais, ficcionais e de animação,
todos dentro da temática.
A programação musical foi transmitida ao vivo no Facebook e YouTube da instituição. No dia 10 de

novembro, houve a apresentação de MPB ao vivo de Laura França, cantora e artesã que convive com a
hipertensão pulmonar. No dia 17, foi a vez do cantor e compositor Alexandre Z se apresentar. Integrante do

grupo Alexandre Z, o músico vive com fibrose cística. Juntas, as apresentações alcançaram mais de 6.000
visualizações e mais de 800 engajamentos no Facebook.
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A ABRAF também realizou parceria com a instituição Beyond the Diagnosis, dos Estados Unidos, para

trazer à programação do festival a exposição virtual Além do Diagnóstico, com pinturas a óleo doadas por
diversos artistas que retratam crianças com doenças raras.

Para potencializar o conteúdo informativo da programação do do festival, a ABRAF ainda organizou

três debates sobre doenças raras no Brasil. No dia 4 de novembro, os cantores Laura França, Alexandre Prado

voltaram às telas da live do festival junto da artista plástica Patricia Krug, que vive com esclerose sistêmica,

os cuidadores de paciente de Doença Mitocondrial Stacy e Ari Gold, dos Estados Unidos, e a presidente da

ABRAF, Paula Menezes. Os participantes conversaram sobre diagnóstico, mudança de vida, futuro e a arte
como inspiração de vida.
O segundo debate, no dia 11 de novembro, foi sobre o uso da cannabis no tratamento de doenças
raras. A conversa reuniu Viviane Sedola, fundadora da plataforma Dr. Cannabis; a advogada Margarete Brito,
ativista da cannabis medicinal no Brasil; a pedagoga Tatiana Moraes Costa, graduada em Ciências Biológicas

e paciente da doença rara Machado-Joseph; Ailane Araújo, que tem experiência no manejo e ensino de
cannabis medicinal; e o deputado Luciano Ducci, relator do projeto de lei sobre a liberação de medicamentos
formulados com a planta cannabis, o PL 399/15. O debate foi mediado pela advogada Maria José Delgado,
fundadora e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde.
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Encerrando a programação de debates do Festival Raridades, o último encontro transmitido ao vivo

aconteceu no dia 18 de novembro. Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência em São

Paulo, Ida Schwartz, médica geneticista e chefe do serviço de Genética Médica do Hospital das Clínicas de

Porto Alegre, e o paciente Patrick Dornelles discutiram o tema “Acesso à Saúde para os Raros”. A conversa
foi mediada por Gláucia Cristina, pesquisadora de neuroética da Universidade de Brasília.

A ABRAF também enviou a influenciadores da área cultural e do tema do

festival kits com caixa customizada, pipocas e um material sobre o projeto para

sessões em casa. Além de atingir mais de 300 mil usuários nas redes sociais, o
Festival Raridades ganhou destaque na mídia e contou com 60 registros na
imprensa. Foram 44 matérias e notas online, incluindo um artigo assinado pela
geneticista Ida Schwartz no blog da revista Veja Saúde. Duas matérias em veículos

de televisão, na TV Brasil e na TV Andradas, além de quatro matérias em jornais,
como Estadão (SP), Jornal da Cidade de Sergipe (SE), Folha de Campo Grande (MS) e
A Tribuna (RJ). O festival ganhou também uma chamada em rádio, na Band FM (SP),
e nove posts gerados em páginas de veículos da imprensa.
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Festival Sem Barreiras
Seguindo o sucesso na visibilidade da exposição Além do Diagnóstico no Festival Raridades, a ABRAF

foi convidada para levá-la à segunda edição do “Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com
Deficiência”, realizado pelas Secretarias Municipais de Cultura e da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de

São Paulo. O evento foi realizado entre os dias 07 e 13 de dezembro, e a ABRAF participou com a exposição
itinerante online, que reuniu 18 pinturas a óleo que retratam crianças e adolescentes com doenças raras.

A curadoria da exposição é da Rare Disease United Foundation, sediada em Rumford, Rhode Island

(EUA), que convidou artistas de todo o mundo para pintar retratos de diversos estilos que vão do realismo

clássico à pintura abstrata. Na mostra online e gratuita estão trabalhos de 18 artistas que doaram seu tempo
e talento para apresentar crianças além do diagnóstico, alegres e cheias de sonhos e planos. Cada obra
representa uma das 7 mil doenças raras.

11º Encontro Nacional
Tradicionalmente realizado de forma presencial em São Paulo, a 11ª edição do Encontro Nacional da

ABRAF foi transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube por conta da pandemia do novo coronavírus. Foram
cinco dias de programação, entre 23 a 27 de novembro, com encontros mediados pela presidente da ABRAF,
Paula Menezes, e pela líder da ABRAF em Brasília, Flávia Lima.
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Em cada dia do encontro, foi tratado um tema diferente. Os especialistas convidados, ao final de cada

painel, tiraram dúvidas das pessoas que estavam assistindo ao evento e participando por meio dos

comentários nas redes sociais. Se a pandemia nos obrigou a manter o distanciamento social, o encontro

online possibilitou que as informações compartilhadas pelos nossos convidados chegassem a mais de 6.000
pessoas em todas as regiões e capitais do Brasil..
No primeiro dia, Flávia Lima recebeu Carlos Pappini, fundador do Conecta Médicos no painel “A

telemedicina veio para ficar?”. O especialista em Saúde discutiu sobre a legislação, os avanços durante a

pandemia e as oportunidades para o futuro da Telemedicina. No painel seguinte, o Dr. André Siqueira,

pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), discute o tema “Nunca
mais seremos os mesmos após a COVID-19?”. O infectologista compartilhou seu conhecimento sobre
história das pandemias, desenvolvimento de pesquisa clínica e tipos de vacina, planos de vacinação para a
imunização da população e recomendação de medidas de prevenção.

A próxima live trouxe duas referências médicas para discutir os “Avanços na medicina: o que as

pesquisas trazem de novidade”: a pneumologista Dra. Marina Lima e Dr. Raymond Benza, cardiologista e

professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de Ohio, Estados Unidos. A pesquisadora
principal do Hospital Dia do Pulmão discutiu e tirou as dúvidas do público online sobre quais são os

tratamentos para doenças pulmonares em estudo no Brasil, como encontra-los, como participar das
pesquisas clínicas e qual é a legislação que protege o paciente. O Dr. Benza compartilhou avanços nos
estudos e produção de novas tecnologias para cateterismo e controle de doenças cardiopulmonares.
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O terceiro dia da programação contou com a

participação da Dra. Marta Leite, pneumologista do hospital

universitário da Universidade Federal da Bahia para explicar a

necessidade da oxigenoterapia. A fisioterapeuta Ariane Prates
para discutir sobre os equipamentos atualmente disponíveis e
ensinar o público como calibrar o concentrador de oxigênio.

Ainda, a Dra. Cláudia Nakano tirou dúvidas de acesso à
oxigenoterapia no SUS e planos de saúde.
No quarto dia da programação, a ABRAF também
promoveu o painel “Políticas públicas para doenças
respiratórias. A discussão com os especialistas foi sobre as

necessidades dos pacientes e cuidadores, bem como sobre a
importância da criação da Frente Parlamentar de Doenças

Pulmonares Graves no Congresso Nacional. A presidente
Paula Menezes mediou as participações de Aline Câmara,
paciente de Hipertensão Pulmonar e colunista do site da
ABRAF, o deputado federal Pedro Westphalen, Dra. Daniela
Blanco, pneumologista da Pontifícia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul (PUC-RS), Dra. Flávia Navarro, cardiologista
da Santa Casa de São Paulo, e Dra. Gisela Meyer, cardiologista

da Santa Casa de Porto Alegre, ambas do Comitê Científico da
ABRAF.

Para fechar a programação do evento, no último dia a presidente da ABRAF Paula Menezes recebeu

o Dr. Marcelo Bandeira, cardiologista do ambulatório de Hipertensão Pulmonar do Hospital Clementino Fraga

da UFRJ e membro do comitê científico ABRAF. No painel “Opções Terapêuticas para Hipertensão Pulmonar”,
o médico explicou quais são e como funcionam os tipos de tratamentos disponíveis para a doença. O
especialista ainda tirou dúvidas dos pacientes e familiares sobre cateterismo, classes funcionais e
medicamentos.
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Advocacy
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Mobilização para defender direitos

Incidência política para melhorar condições de diagnóstico e tratamento

Ação pela Incorporação do Tratamento para HPTEC
A ABRAF iniciou 2020 recorrendo da manifestação de não-inclusão do Riociguate no rol de

medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após a 83ª reunião ordinária da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) em novembro de 2019.

A associação também peticionou a prorrogação da consulta pública realizara pela comissão por ter
sido aberta em período de festas de final de ano. Com a ação, foi deferida a prorrogação do prazo até 16 de
janeiro para ouvir a população. O medicamento é o único tratamento disponível para a hipertensão pulmonar
tromboembólica (HPTEC) com aprovação da ANVISA.

Junto à classe médica e o laboratório que produz

a medicação, a ABRAF apoiou a mobilização de mais de
3500 contribuições, das quais 850 foram autodeclaradas
por pacientes e familiares, majoritariamente favoráveis

à incorporação. Além de criar uma URL para
direcionamento à página da consulta pública e publicar
uma manifestação oficial, a organização realizou posts e
stories no Facebook, Instagram e mensagens em listas

de transmissão no WhastApp, o qual tornou-se
importante canal de engajamento político para pacientes
no ano de 2020.
Após a decisão final de não-incorporação, em março a ABRAF acompanhou o processo para recorrer
à decisão. Ainda, em agosto a organização também realizou uma pesquisa com pacientes que estão
aguardando a entrega do remédio por via administrativa ou judicial. O time de Advocacy da ABRAF seguiu
acompanhando o caso.
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Ação pela Incorporação do Tratamento LAMA+LABA para
DPOC

Em setembro, a ABRAF também conseguiu expor ao gabinete do
deputado estadual do Rio de Janeiro Coronel Salema a importância da

atualização do protocolo de tratamento da DPOC de 2013, que necessitava
dispor sobre tecnologias LAMA+LABA. Indispensável para o tratamento da

doença atualmente, a abordagem clínica analisada associa os

broncodilatadores antagonistas muscarínicos de longa ação (LAMA) e os
agonistas beta2 adrenérgicos de ação longa (LABA). Assim, melhora-se o
fluxo de ar nos pulmões, aliviando os sintomas da doença.

Após parecer favorável para a incorporação do umeclidínio, em outubro a CONITEC abriu consulta

pública para a incorporação do tratamento para a doença. A ABRAF apoiou a mobilização de 430
contribuições sobre experiência ou opinião, além das mais de mil contribuições técnico-científicas.

Campanha pela Manutenção do Ambulatório de Hipertensão Pulmonar na Bahia
No mês de fevereiro, a ABRAF foi notificada de que a coordenadora do

ambulatório de hipertensão pulmonar do Hospital Universitário Professor Edgar

Santos (HUPES), em Salvador, Dra. Marta Ferreira Leite de Sá, seria exonerada.
Com isso, o único centro de referência no estado da Bahia teria seus pacientes
desassistidos, contando apenas com o atendimento não-orientado de residentes
e graduandos em Medicina. A associação buscou esclarecimentos via Lei de Acesso
à Informação, da qual recebeu retorno de que não havia nenhuma mudança
prevista.
Porém, em julho, a exoneração sem motivação e sem indicação de

substituto foi publicada em portaria. Assim, a ABRAF encaminhou junto à médica
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uma denúncia ao Ministério Público do Estado da Bahia para obter esclarecimentos e medidas de proteção

aos pacientes. O ofício também foi divulgado na íntegra no perfil da instituição nas redes sociais.
Internamente no ministério público, o processo foi encaminhado à promotora Ana Luíza Menezes Alves, pelo
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde do
ministério.
Como resposta, em outubro e dezembro, a ABRAF compareceu a audiências convocadas pelo órgão,

que, ao final do ano, estava em processo de encaminhar a ação à Promotoria de Justiça de Saúde do estado.
O time de Advocacy da ABRAF seguiu acompanhando o caso.

Campanha pelo Fornecimento de Medicamentos
O medicamento Bosentana esteve em falta nas farmácias de alto custo da Secretaria de Saúde do
Distrito Federal desde novembro de 2019. Em janeiro, a ABRAF solicitou informações ao gabinete do
secretário de Saúde do estado, que informou estar resolvendo o desabastecimento. Com trocas de gestão e

sem respostas do órgão, a associação acionou o Ministério Público do estado (MPDF). A Promotoria de Justiça

de Defesa da Saúde do órgão comunicou à ABRAF o reabastecimento em fevereiro. Porém, o pequeno
estoque recebido deixou vários pacientes ainda sem medicação.

Em resposta, a associação acionou o Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que enviou

ofício ao Tribunal de Contas do estado em março. Já em abril, órgãos da Secretaria de Saúde afirmaram não
ter informações sobre desabastecimentos. A associação, porém, conseguiu uma matéria no DFTV, da
emissora Globo, sobre a falta de medicamentos.

Em maio, a associação também acionou a ouvidoria do governo estadual e conseguiu retorno da
secretaria de saúde de que estavam em andamento os processos de compra regular e emergencial de

Bosentana. Uma grande conquista foi a liminar favorável aos pacientes concedida em Ação Civil Pública pelo
MPDF.
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Em julho, também havia relatos de

pacientes sem acesso ao medicamento

Ambrisentana na farmácia judicial do estado. A
Secretaria de Saúde continuava descumprindo

a liminar. Em resposta, o grupo de apoio ao
paciente de Brasília e ABRAF produziram uma
campanha cobrando as autoridades públicas

responsáveis para que regularizassem o
fornecimento dos remédios para o tratamento
da hipertensão pulmonar nas farmácias
especializadas do distrito.

As líderes do grupo de apoio Flávia Lima
e Rita Balota produziram um vídeo com o

depoimento de 12 pacientes falando sobre a
doença e como estavam se sentindo sem
poder dar continuidade ao tratamento. Ainda,
uma página no site da ABRAF foi desenvolvida
para disponibilizar à população o envio de email

com uma mensagem de apelo diretamente às
caixas de mensagem do governador e do
secretário de saúde.

Em agosto, o vídeo foi encaminhado ao
juiz da ação civil pelo MPDF, que solicitou
antecipação do julgamento. No mês seguinte,
os pacientes foram novamente à DFTV.
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Em articulação com a ABRAF, o deputado distrital Robério Negreiros também solicitou a regularização

na secretaria. O juiz condenou a Secretaria de Saúde e citou o vídeo manifesto na condenação. O time de
advocacy da ABRAF seguiu acompanhando o caso.

No Rio de Janeiro já havia relatos de falta de medicamentos para a hipertensão pulmonar em maio, o
que levou a ABRAF a se comunicar com a ouvidora da farmácia estadual de medicamentos especiais, a
RioFarmes. A mobilização da organização conseguiu uma reportagem com pacientes na porta do órgão no

Bom Dia Rio - RJTV, da emissora Globo. Em maio, a associação também enviou um comunicado à Deputada
Martha Rocha, presidente da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ).
Após encaminhamento da demanda da RioFarmes à Secretaria Estadual de Saúde, em junho, a ABRAF
mobilizou pacientes e familiares para que também preenchessem o formulário do Sistema de Ouvidoria do

SUS, a pedido da secretaria. Apesar da resposta de que a secretaria estava na espera da conclusão do

processo de compra, em agosto o grupo ainda não havia obtido acesso aos tratamentos e conseguiu outra
reportagem no programa RJTV. A ABRAF enviou nova mensagem à deputada Martha Rocha sobre os óbitos
de pacientes pela falta dos remédios, que informa as irregularidades ao Ministério Público. Também foi
enviado ofício ao secretário de Saúde
Alex

Bousquet,

solicitando

providências.

Assim, em setembro foi a vez da

mobilização do grupo de apoio a

pacientes no estado, que reuniu o
depoimento

de

10

pacientes.

Organizado pela líder dos grupos da
região, Teresina Paura, com o apoio da

ABRAF, o vídeo reforça a denúncia da
falta

no

fornecimento

medicamentos na RioFarmes.

dos
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A associação também enviou à ALERJ uma carta aberta em denúncia, que resultou no convite de

reunião no dia 30 com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da casa. Em reunião, a
ABRAF conseguiu expor a falta de remédios e a situação precária dos centros de referência da região à

assessoria do gabinete do deputado Coronel Salema, que enviou ofício à RioFarmes e solicitou reunião com
o secretário Bousquet.
Diante da não-regularização do fornecimento, no último trimestre, a associação buscou uma data

para audiência pública na Assembleia com a presença da presidente Paula Menezes, um pneumologista, um
cardiologista e dois pacientes, além de enviar denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro.
Os vídeos dos dois grupos, que foram ao ar no dia 28 de julho e 2 de setembro, tiveram como objetivo
sensibilizar os governantes, mostrando o rosto e a voz de quem sofre com o tratamento interrompido. Ainda,
as ações promoveram não apenas reconhecimento como também engajamento da comunidade atendida e

sua rede de contato, que mobilizaram mais de 1.600 alcances, mais de 2.200 visualizações dos vídeos e 180
envios de email pelo site da ABRAF às autoridades.

Campanha pela Criação da Frente Parlamentar
Com a pandemia, as ações de Advocacy da ABRAF junto à sociedade civil organizada demandaram
uma reação da Câmara dos Deputados para proteger e assegurar os direitos dos pacientes de doenças
cardiorespiratórias. Como resposta, em julho, o deputado federal e médico Dr. Pedro Westphalen propôs na

Casa a criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves. A ABRAF entende que frentes

parlamentares são importantes espaços de debate público entre legisladores e a comunidade. Incorporações

de novas tecnologias no SUS e casos de falta de medicamentos para pacientes de hipertensão pulmonar
terão mais visibilidade e, possivelmente, uma resposta mais imediata das autoridades. Contudo, a frente
ainda precisava das 198 assinaturas para o protocolamento da sua criação.
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Assim, a ABRAF desenvolveu um email

padronizado de envio direto a deputados
federais para que pacientes e familiares

pedissem o protocolamento através do site
www.abraf.ong/frente.
No Dia Mundial do Pulmão, dia 25 de

setembro, a ABRAF promoveu uma live para

discutir as necessidades dos pacientes com
doenças

respiratórias

e

apresentar

à

comunidade a necessidade e oportunidade da

criação da frente. O evento contou com a
participação do deputado proponente, médicos,
pacientes e mediação da presidente da ABRAF,
Paula Menezes.

Como parte do 11º Encontro Nacional de

Pacientes, realizado em novembro, o deputado

também foi convidado para participar de debate
com médicos e pacientes novamente para
ressaltar a importância da criação da frente e

convidar os espectadores a enviarem o email

através da página. Até o final do ano, mais de

800 emails foram diretamente enviados para
mais de 40 parlamentares.
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Atuação em Rede com Organizações Internacionais
A ABRAF participou do Encontro Latinoamericano de Pacientes com Doenças Respiratórias,

organizado pela Fundação Lovexair, da Espanha e Portugal. Pela primeira vez, o encontro teve uma

programação em português. Foram três dias de encontro, realizado de forma on-line, entre 6 e 8 de
dezembro. A ABRAF participou de três painéis da programação.

No primeiro dia de participação, a Dra. Marina Lima,
pneumologista Hospital Dia do Pulmão-SC e membro do Comitê
científico da ABRAF, discutiu com pacientes sobre tratamento e

qualidade de vida dentro do tema “Asma e vida ativa - promoção
e proteção de nossas comunidades”. O painel também contou

com a participação de depoimento de Maria José Buss, paciente
com asma.
Já no 2º dia, a presidente da ABRAF Paula Menezes
discutiu as ações de apoio à comunidade durante a pandemia no

painel “Enfrentando COVID-19 como indivíduo vulnerável Relato de caso sobre o projeto Ar de Esperança da ABRAF”.

Beatriz Valentim, paciente com hipertensão pulmonar do Rio de
Janeiro, também contou em depoimento como foi ser

beneficiada pelo programa de doação de cestas básicas e
oxímetros.

No painel “Gestão de comunidades online, através do
atendimento remoto durante a pandemia”, Flávia Lima, a
jornalista e líder do grupo de apoio do Distrito Federal,

compartilhou as experiências e boas práticas da ABRAF para

comunicar e mobilizar pacientes nas redes sociais e aplicativos
de mensagem instantânea em tempos de isolamento social.

32

Ainda em setembro, a ABRAF também representou o Brasil na

campanha mundial em celebração do Dia Mundial do Pulmão

divulgando 5 peças informativas sobre o dia. O conteúdo apresentou
apelos à cessação do tabaco, ao ar limpo e a mais pesquisas sobre a

doença. A mídia da campanha para organizações de mais dos 20 países
participantes foi elaborada pelo Fórum Internacional de Sociedades

Respiratórias (FIRS), com o qual a ABRAF mantém relações junto com
a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Pesquisa de opinião na América Latina
Em julho, a presidente da ABRAF Paula Menezes foi premiada pelo
PHenomenal Impact Fund for Global PH Research Award do Team PHenomenal
Hope. Como pesquisadora principal do estudo “Vivendo com Hipertensão
Pulmonar na América Latina”, Paula e a equipe da ABRAF realizarão uma análise
qualitativa e quantitativa apresentando os desafios e as necessidades de 22,600
pacientes dos países da região selecionados para o estudo, junto ao Brasil.
De julho a agosto, a equipe realizou acordos com as organizações
parceiras Asociación Tejido Azul, da Colômbia, Asociación Llapan Kallpa, do Peru,
Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoimunes, do
Paraguai, e Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar, do México.
Em entrevistas com experts na aréa e pacientes com mais tempo de diagnóstico, a equipe mapeou a
jornada do paciente e dificuldades no sistema de saúde de cada país. Com os resultados da fase, a equipe
pôde adaptar o formulário da pesquisa para a fase quantitativa, aplicado com pacientes no Brasil em 2019,
de acordo com a realidade de cada país e desenvolver as peças de divulgação para pacientes participarem.
O estudo final está previsto para lançamento no segundo semestre de 2021.
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Comunicação
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6

Divulgar para facilitar o diagnóstico e tratar bem
Conscientização para celerizar o diagnóstico e aumentar a adesão ao tratamento

Site
Atendendo a novas demandas da comunidade com doenças cardiorrespiratórias, a ABRAF lançou em

junho o novo site www.abraf.ong com informações sobre hipertensão pulmonar e páginas especiais para
doenças correlatas.
O novo portal trouxe informações mais detalhadas sobre a sintomatologia das doenças, guias

práticos, orientações sobre consultas, fichas para administrar medicamentos, histórico médico, checklists

para viagens de deslocamento ao centro de referência, espaços para pacientes compartilharem trajetória até

o diagnóstico correto, informações para acessar serviços de apoio psicológico, material exclusivo para
cuidadores e formas de se envolver mais na organização.
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Colunas de pacientes
O novo site também conta com textos

exclusivos

feitos

por

duas

pacientes

de

hipertensão pulmonar com mais de 10 anos de

diagnóstico e expertise no auto manejo da doença:

Aline Câmara e Mariana Kolya.

A coluna da Marina traz informações sobre
acessibilidade em viagens e concentradores de

oxigênio. Já a coluna da Aline leva dicas para recémdiagnosticados, cuidados durante a pandemia e
informações sobre gravidez.
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Redes Sociais Respiratórias
A instituição teve o apoio da empresa GlaxoSmithKline para investir nas redes sociais e promover

conteúdo informativo, orientativo e científico para a comunidade atendida pela ABRAF. Em2020, os perfis
@hipertensaopulmonar do Facebook e do Instagram contaram com 692 postagens diferentes, com caráter
científico e informativo.

O conteúdo do Facebook, obteve mais de 36.200 interações. Assim, a página obteve mais de 120 mil
alcances, aumento de 34% no ano. Ao todo, mais de 1.400 membros estiveram ativos, em média. Já o

Instagram da instituição atingiu 1.254 seguidores e obteve 69.046 interações nos seus 665 stories e 8.141
interações nas postagens.

Além do conteúdo do Programa de Enfrentamento à COVID-19, das ações de engajamento para

Advocacy e as datas celebrativas, às segundas-feiras a ABRAF manteve a #perguntadasemana, cujo objetivo
principal é entender a realidade do paciente e cuidador e a maneira como se portam quanto à doença. Essas

perguntas possuem escopo diferenciado, abordando desde aspectos referentes à alimentação, tipo de
tratamento até a forma de interação com a equipe de saúde. Ao todo, foram realizadas 46 perguntas, cujos
resultados estão sendo compilados para divulgação no ano de 2021. A sessão de #dicaABRAF também foi

mantida para garantir informação sobre tratamento e bem-estar do paciente, com informações educacionais
para uso correto de inaladores e meditação, por exemplo. Na Páscoa, a cholateria Dolce Fino reverteu 10%

do faturamento de venda da temporada do feriado às Ações de Apoio à Família da ABRAF, divulgada também
nas redes da instituição.
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Coração Fraco
Em razão da alta prevalência de pacientes sem compreensão nem mesmo do nome da doença

(popularmente chamada de “coração fraco” ou “coração grande”), a ABRAF manteve os canais

@coracaofraco nas redes sociais para comunicar e conscientizar exclusivamente sobre a Insuficiência
Cardíaca (IC). Graças ao apoio da Novartis, o projeto levou à comunidade conteúdo informativo e bemhumorado sobre sintomas, tratamento, doenças correlatas, histórias de pacientes e dicas em posts e lives.

Ao final do ano de 2020, o perfil no Facebook e Instagram obtiveram crescimento de mais de 200%

no número de seguidores. A página do Facebook apresentou média mensal de alcance de 12.344 usuários e

5.243 engajamentos com os 206 posts realizados. O nível de engajamento também é alto no perfil do
Instagram: em seus 160 posts e 88 stories, somou 8.623 alcances, 9.219 impressões e quase 10 mil
engajamentos.
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Embaixadores ABRAF
Em maio, a instituição também lançou o projeto

Embaixadores da ABRAF. Foi realizada a campanha de difusão
do programa para pacientes, cuidadores e interessados no

tema. Em seguida, a organização realizou triagem e
abordagem dos selecionados. foram selecionadas seis
pessoas para compor o time de Embaixadoras.
Juntas, elas irão dar voz à comunidade de pacientes atendidos
pela ABRAF através do Instagram, compartilhando seus
anseios, vitórias, angústias e também potencializando as
campanhas da organização ao longo do ano.

Cada embaixadora recebeu uma carta de boas-vindas, termo
de voluntariado e treinamento para a continuidade do
programa.

39

Segunda Sem Cigarro
A ABRAF também desenvolveu e lançou em abril a campanha Segunda Sem Cigarro no site

www.segundasemcigarro.com.br e nas redes sociais. Com o objetivo de promover um ar livre de partículas

tóxicas e que causam doenças cardiopulmonares para si e seus próximos, o projeto encoraja fumantes a
iniciarem um novo hábito a partir das segundas-feiras. O projeto desenvolverá conteúdo levará ao público
dicas e mensagens sobre cessação todas as segundas com lançamento previsto para 2021.

Fibrose Pulmonar: 30 fatos em 30 dias
Em parceria com a Pulmonary

Fibrosis

Foundation,

dos

Estados

Unidos, a ABRAF representou o Brasil na
campanha “30 Fatos em 30 Dias”,
divulgando 30 peças informativas sobre

sintomas, causas e tratamentos da
Fibrose Pulmonar no Mês Internacional
de Conscientização da Fibrose Pulmonar
em setembro.
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Carteira de Identificação de Pacientes
Em 2020, foram produzidas 34 carteiras de identificação do paciente com Hipertensão Pulmonar e

enviadas para pacientes de todas as regiões do Brasil.

O documento não é o cartão emitido de maneira oficial por

órgãos do Governo - como o DeFis em São Paulo, por exemplo, mas
se mostra como uma forma de pacientes poderem comprovar a

deficiência em situações cotidianas: fila de banco, vaga de shopping,

etc. No caso de vaga de rua, por exemplo, a carteirinha não vale. E,

por conter informações básicas sobre sua saúde, trata-se de uma

segurança a mais no caso de o paciente ter uma síncope na rua, por

exemplo. Ao verificar os dados contidos no documento, o médico que
o atender poderá saber do uso de anticoagulante e também haverá

os números de emergência para contato.
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Esporte para uma nova era

Esforço físico para conscientizar em tempos de esforço coletivo

Team PHenomenal Hope Brasil: treinos online
O grupo, em 2020, foi composto por mais de 20 atletas apoiadores em várias

cidades do país. Os participantes “doaram o fôlego” por pacientes das doenças

cardiorrespiratórias que não puderam realizar atividades físicas de alta intensidade.
Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, desde de março, as corridas de rua foram suspensas

pelas federações estaduais de Atletismo. Apesar das instituições haverem deferido protocolos sanitários
para a retomada das provas, não houve condições suficientes para a realização de atividades presenciais.

Diante deste cenário, a equipe de atletas que compõe o Team PHenomenal Hope Brasil seguiu as
recomendações da Organização Mundial de Saúde ao praticar isolamento social.
Contudo, a equipe não deixou

de realizar treinos individuais e
quatro treinos especializados em

grupo, transmitidos online. Junto às
equipes dos Estados Unidos, África e

Alemanha, os atletas treinaram
Poundfit, Hiit, Funcional e Crossfit.

Ao todo, os integrantes do time percorreram 2.886,33 Km (dois mil oitocentos e oitenta e oito

quilômetros e trinta e três metros). Ainda, com o apoio da Bayer, a ABRAF também seguiu promovendo as
redes sociais estimulando a prática de exercícios físicos pelos pacientes de hipertensão pulmonar. De março
a setembro, durante a pandemia, foram realizadas 59 publicações no Facebook, com média de alcance de

180 usuários cada. Já no Instagram, foram realizadas 61 postagens, com média de 230 alcances. Também
foram postados 70 stories por mês, com total de 4.500 interações mensais.
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Ao longo do ano, somente a página do Facebook contou com 114 postagens diferentes, 13.260

reações, mais de 13 mil compartilhamentos e mais de 11.600 comentários. Já no Instagram, os atletas
aumentaram 32% o número de curtidas e 110% o engajamento em comentários nas 155 postagens.

Perco o Fôlego por Você nas Academias
Por conta das paralisações estaduais das corridas de rua, a ABRAF e o Team PHenomenal Hope Brasil iniciou
em novembro a produção e plano de divulgação de um vídeo sobre time nas academias ao redor do país com
o objetivo de promover conscientização sobre a Hipertensão Pulmonar, captar novos atletas, divulgar a

equipe e dar visibilidade à causa para que mais ações desportivas de conscientização ocorram de forma
espontânea.

Para a divulgação, além das redes sociais, serão utilizados os monitores de TV das dependências de

10 academias ao redor do país. O vídeo terá duração de até 2 minutos e também será legendado para
alcançar o público que não estiver com o áudio conectado aos monitores. A equipe realizou mapeamento de

academias para parceria, desenvolvimento do roteiro, seleção de imagens e acompanhamento da edição. O
vídeo será lançado em 2021.

Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas.
São Paulo, Junho de 2021.
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“

Para eles, com eles, por eles, sempre: os pacientes.

”
www.abraf.ong
contato@abraf.ong
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