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RESPIRAR,
VIVER
E SE INFORMAR.

associação brasileira de apoio à família
com hipertensão pulmonar e doenças correlatas. Edição 19/2021

MANIFESTO
PELA VIDA

A ABRAF realizou, no mês de abril, um vídeo manifesto com depoimentos de pacientes de
hipertensão pulmonar para dar visibilidade à falta do medicamento sildenafila em alguns
estados do Brasil e no Distrito Federal. O medicamento, usado no tratamento da hipertensão pulmonar, tem a compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Pacientes do DF,
de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de São Paulo participaram do manifesto. O vídeo foi
divulgado na imprensa e enviado para parlamentares e órgãos como Ministério Público.
A ABRAF registrou também reclamação na Ouvidoria do Ministério da Saúde e solicitou
informação sobre a compra da medicação via Lei de Acesso à Informação Pública no Ministério da Saúde. Além disso, a ABRAF apresentou uma denúncia ao Ministério Público
Federal (PR-43050/2021).

Assista ao vídeo manifesto
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Ações regionais
Distrito Federal
O Grupo de Apoio de Hipertensão
Pulmonar do Distrito Federal já havia
registrado denúncia sobre a falta da
sildenafila ao Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios. A líder
da ABRAF em Brasília, Flávia Lima,
buscou apoio também de parlamentares distritais na resolução do problema. A deputada distrital Arlete
Sampaio (PT) fez um requerimento

à Secretaria de Saúde do DF e uma
indicação ao Governador do DF pelo
restabelecimento urgente do estoque da medicação. O deputado distrital Fabio Felix (PSOL) também enviou um ofício à Secretaria de Saúde,
questionando a falta da medicação.
No dia 26 de fevereiro, o grupo de
apoio já havia enviado também um
ofício à Secretaria de Saúde do DF a

respeito da falta de medicamentos; e
um novo e-mail no dia 14 de abril à Subsecretaria de Logística em Saúde (SULOG). No DF, os pacientes que recebem
o sildenafil pelo Ministério da Saúde já
estão sendo atendidos. Mas aqueles
que recebem a mesma medicação pelo
governo do DF, com compra efetuada
pela Secretaria de Saúde do DF, ainda
estão sem o remédio.

na mídia

Santa Catarina
A coordenadora de atividades da ABRAF em Santa Catarina, Rosemari Tieges,
explica neste vídeo as ações que foram feitas no estado para que o medicamento
sildenafil chegasse aos pacientes.

Confira aqui

A falta do medicamento sildenafila
para os pacientes de hipertensão
pulmonar foi notícia na imprensa.
Um artigo sobre o desabastecimento
de remédios em um momento difícil
da pandemia de covid-19 no país, escrito pela presidente da ABRAF, Paula
Menezes, e pela líder da ABRAF em
Brasília, Flávia Lima, foi publicado no
Estadão.

Confira aqui
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A COVID-19
AFETOU A SUA
VIDA?

Queremos ouvir vocês, pacientes e
cuidadores. Respondam à nossa pesquisa e nos contem um pouco mais
sobre os impactos da pandemia nas
suas vidas. É bem rapidinho, leva apenas 3 minutos.

Confira aqui

ESTUDO VHIP
Um novo estudo está sendo conduzido na América Latina sobre
o impacto da hipertensão pulmonar na vida dos pacientes. Ele
será publicado em breve e trará
informações atualizadas sobre
dados semelhantes aos que obtivemos com a pesquisa “Vivendo
com Hipertensão Pulmonar: a
perspectiva dos pacientes”, realizada no Brasil pela ABRAF em
2019. Em breve, traremos mais
novidades.

TEM MEDICAMENTO NOVO
PARA ASMA GRAVE
Se você tem plano de saúde, uma boa notícia: a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) incorporou 3 medicamentos
para o tratamento: beralizumabe, mepolizumabe e omalizube.
Ou seja, agora você tem direito a receber essas medicações
através do plano de saúde!
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EMBAIXADORAS
As embaixadoras da ABRAF usam as
redes sociais para compartilhar informação sobre a hipertensão pulmonar e doenças correlatas e divulgar a
nossa causa. Nesta edição da newsletter, vamos apresentar a vocês a
mais nova embaixadora, a Stefanni.
Seja bem-vinda!
A equipe de atletas voluntários realizou nos últimos dois meses desafios virtuais,
e quem está iniciando na atividade física também pode participar com uma caminhada. O convite foi feito: caminhe ou corra a distância escolhida (5km ou 10km), tire
uma foto durante o desafio e publique em suas redes sociais usando as hashtags:
#desafioteamphbrasil ou #percoofolegoporvoce.

teamphbrasil.org.br

/teamphbrasil

/teamphbrasil

Caminhada após
o transplante

Veja aqui o post completo

Um desses desafios teve a participação
super especial da Adriele, que tinha hipertensão pulmonar e fez o transplante de
pulmão. Em 2019, a Dri participou de uma
corrida de 5k, sendo levada em um triciclo
pelas atletas do Team. No instagram, ela
lembrou dessa experiência em um post
emocionante.
“Na ocasião, eu nem andava mais, usava
oxigênio 24h por dia e à espera em lista
por um TRANSPLANTE DE PULMÃO, eu fui
morrendo de medo, mas com tanta alegria
em poder sair de casa, mesmo que de cadeira de rodas, e poder viver essa adrenalina. Ah, que recepção maravilhosa por todos atletas voluntários do #teamphbrasil.
É muito amor envolvido. Eu pude sentir o
melhor da vida através deles naquele triciclo. (....) E diante da minha fé, chorando,
eu disse que um dia ainda iria correr pelo
Team, iria perder o fôlego pelos pacientes de hipertensão arterial pulmonar. Ah,
Deus maravilhoso, que me permitiu hoje
que esse sonho se tornasse realidade.
Muita GRATIDÃO. Fiz 5k hoje sendo atleta
por um dia pelo @teamphbrasil”

“Eu me chamo Steffani, tenho 20
anos e decidi me tornar uma Embaixadora ABRAF por conviver com a
HP há quase 10 anos. Quero transformar a minha experiência com a
doença em uma forma de ajudar as
outras pessoas!”
Stefanni Thamara Correia Souza

PACIENTES
COLUNISTAS
Todo mês, um texto novo para inspirar você! A Aline Câmara é professora, tem hipertensão pulmonar e é colunista da ABRAF. Na última coluna,
Aline falou sobre por que as pessoas que vivem com doenças crônicas
precisam se interessar por política.
“Afinal, nós dependemos de um tratamento caro que precisa ser providenciado pelo Sistema Único de
Saúde, o SUS, sistema cujo financiamento e gestão são de responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Por isso,
é extremamente importante que a
gente apoie e vote em políticos que
defendem o SUS e acreditam na importância da ciência e da medicina
para garantir o direito à vida de todos
os brasileiros”.

Leia o texto completo aqui
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A ABRAF se prepara para lançar um curso
online e gratuito sobre Hipertensão Pulmonar para profissionais de assistência social.

Outro projeto que está sendo preparado
com muito carinho é o Asmaland, um game
para ensinar, de forma lúdica, crianças a lidarem melhor com a asma.

Também está saindo do forno uma central
telefônica e de chat gratuita para atendimento e orientação para pessoas com acometimento pulmonar.

Fique de olho nas nossas redes sociais. logo, logo chegam novidades para vocês!

VEM AÍ

05/05- 15h

Em maio, teremos
uma programação
superespecial.
Anote na agenda!

Live Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar - Eu inspiro
Teremos um bate-papo alto com pacientes sobre como elas vivem bem
convivendo com a doença.

19/05 - 15h
Direitos e benefícios
sociais
Saiba como conseguir receber
do Governo uma renda de
apoio, bem como tire suas dúvidas sobre os benefícios a que
tem direito.
Palestrante Roberta Moreno,
comandado por Flávia Lima.

26/05- 15h
Você sabia que temos um
perfil nas redes sociais
inteiramente dedicado
à insuficiência cardíaca?
coracaofraco

Covid-19 e Insuficiência: o que
os pacientes de alto risco
precisam saber.
A dra. Ariane Macedo, cardiologista,
vai bater um papo com a gente para
explicar qual a relação entre as doenças e como os pacientes de insuficiência cardíaca precisam se proteger.
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