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RESPIRAR,
VIVER
E SE INFORMAR.

associação brasileira de apoio à família
com hipertensão pulmonar e doenças correlatas. Edição 20/2021

0800 042 0070
Você sabia que agora a ABRAF disponibiliza para você um canal exclusivo e gratuito
para tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer doença pulmonar? Isso mesmo! Seja
a respeito de tratamento, de direitos, de
acesso a consultas e a hospitais etc. Qualquer questão pode contar com a Central do
Pulmão.
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Já está no ar a nossa capacitação online e gratuita para assistentes sociais.
O Capacit-AS é composto por 5 módulos, que buscam preparar profissional para um atendimento mais personalizado e humanizado do paciente
de hipertensão pulmonar.

Inscreva-se aqui
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ADVOCACY

Por aqui, estamos a todo vapor buscando sempre promover políticas públicas de cuidado integral ao paciente e à família. Sabemos que
o processo exige persistência, organização e muita estratégia. Para que vocês possam acompanhar de perto nossas atividades, repassamos abaixo como foi nossa agenda no último bimestre:

07/06- Reunião com
vereador Rinaldi- SP.
Paula Menezes, junto à nossa colaboradora
voluntária, a advogada Dra. Cláudia Nakano, estiveram em reunião com o gabinete
do vereador Rinaldi (São Paulo-SP), para
pautar algumas necessidades, como a inclusão dos CIDs da Hipertensão Pulmonar
e da Fibrose Pulmonar na lista de beneficiários do transporte público na cidade de São
Paulo. O gabinete também se comprometeu a apoiar na articulação da ABRAF junto à Secretaria de Saúde de São Paulo-SP,
para atividades que serão realizadas na periferia da cidade.

09/06- Reunião com
senadora Mara
Gabrilli.

14/06 - Reunião ABRAF
com pacientes sobre
consulta pública
SELEXIPAGUE.
A consulta pública do selexipague acabou
no dia 28 de junho e queremos agradecer o
empenho de todos que participaram.
Pensando em preparar os pacientes da
melhor forma, fizemos uma apresentação
no dia 14 de junho explicando melhor o
que é consulta pública e como participar de
maneira eficaz.
E VITÓRIA! O medicamento foi incorporado
ao SUS no dia 01/07/2021. Agora os pacientes de hipertensão arterial terão mais uma
opção de tratamento.
E no mesmo dia...
Paula Menezes e Flávia Lima se reuniram
com o gabinete da deputada estadual Martha Rocha (RJ) para levar duas demandas
dos pacientes do Rio de Janeiro:
A) Necessidade de publicação de nota técnica de insuficiência cardíaca para tratamento dos pacientes;

Na mesma semana, Paula Menezes e Flávia
Lima conversaram com as assessoras da
senadora Mara Gabrilli (Deusilene Amaral e
Adriana Perri) para retomar a discussão do
Protocolo de Hipertensão Pulmonar.

10/06 - Reunião
com deputada
Carmem Zanotto.
A deputada Carmem Zanotto também se
uniu à nossa causa. A coordenadora Rosemari Haak articulou uma reunião com a
parlamentar, que sugeriu ações para acelerar o processo de revisão do Protocolo de
Hipertensão Pulmonar. Além disso, a parlamentar também propôs medidas para
alcançarmos a tão desejada chancela de
centro de referência do Ambulatório HP do
Hospital Santa Isabel, em Blumenau.

B) constante falta de medicamentos para
hipertensão pulmonar e impossibilidade
de terapia combinada.

18/06 - Reunião com
o Ministério da Saúde.
O Protocolo de Hipertensão Pulmonar está
em processo de revisão, e aguardamos a
sua publicação há 5 anos! Incansáveis que
somos, mais uma vez nos reunimos junto à
Conitec, órgão do Ministério da Saúde, para
discutir de perto a abordagem do protocolo e seu andamento. Dentre as 12 pessoas
presentes na reunião, da parte da ABRAF,
tivemos:
Flávia Lima
Paula Menezes
Rosemari Haak Tieges
Dra. Flávia Navarro
Dr. Frederico Thadeu
Dra. Veronica Amado

21/06 - Reunião
Secretaria
de Saúde do DF.
Flávia Lima se reuniu com a diretora de
Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Saúde, Walleska Fidelis, para tratar da nota
técnica de insuficiência cardíaca para tratamento dos pacientes e de questões relacionadas à hipertensão pulmonar: as constantes faltas de medicamentos e a proibição
de terapia combinada para pacientes que
estão começando o tratamento agora.

16/06 - Reunião
na ALESP com deputada
Patrícia Bezerra.
No dia 16, foi a vez da Paula Menezes ter
uma reunião presencial com a deputada
estadual Patrícia Bezerra (SP).
Os temas abordados foram:
A) Inclusão dos CIDs da Hipertensão Pulmonar e Fibrose Pulmonar como beneficiários do transporte público estadual (CPTM);
B) Divulgação dos projetos
SOL-AR e Central do Pulmão.
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DICA DE
BEM ESTAR
Você tem restrição de sódio na
dieta? Sabemos que o excesso
de sal pode prejudicar o seu
tratamento e, pensando nisso,
preparamos um material simples de orientação ao paciente.

Baixe aqui o arquivo

Confira
09/07- Live Dia da
Insuficiência Cardíaca

Assista aqui.

Perdeu a live IC e COVID?

Assista aqui.

Não assistiu à live sobre
os benefícios sociais?

Assista aqui.
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ABRAF NA MÍDIA
Live INAFF

No dia 1 de junho, o INAFF (Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia) realizou uma discussão online
e ao vivo sobre os desafios no tratamento
da hipertensão pulmonar. A ABRAF, representada por sua presidente Paula Menezes,
esteve nessa live junto com o Dr. Ricardo
Amorim Corrêa (comitê científico ABRAF) e
Felipe Santos (assistência farmacêutica da
Paraíba). Se você não pode assistir, vale a
pena conferir essa rica discussão aqui.

Assista aqui.

Revistas e jornais

Quer se inspirar com uma história
bonita? Leia a trajetória
da paciente Sinúbia Costa.
Leia aqui.
A Abraf participou do Podcast do Estadão,
discutindo junto com o Dr. Frederico Thadeu as dificuldades de acesso ao tratamento de hipertensão pulmonar.

Escute aqui como foi a conversa!

Nossa coordenadora de atividades em Santa Catarina, Rosemari Haak Tieges, foi entrevistada no programa “Vem com a Gente”
da TVBE Joinville no dia 17 de junho para
falar sobre hipertensão pulmonar.

Pacientes do Rio
de Janeiro em busca
dos seus direitos.
O artigo “Querer ser priorizado na fila da
vacina é questão de sobrevivência”, escrito
por Paula Menezes e Flávia Lima, foi publicado na revista Veja Saúde.

Leia a máteria aqui.

Na rádio
Paula Menezes participou do programa
Tarde Nacional, da Rádio Nacional de Brasília, para falar sobre a hipertensão pulmonar, a Abraf e os projetos Central do Pulmão e Capacit-AS. Ouça aqui:

Assista aqui.

Outro artigo, “Mobilização na saúde: nós fazemos parte da política”, foi publicado em
alguns veículos, como Medicina S/A.

Leia na Medicina S/A
Leia no Correio Popular

Os pacientes de hipertensão pulmonar denunciaram na TV o descaso da Secretaria
de Saúde do Estado diante do não fornecimento das medicações que necessitam
para o tratamento.
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DIA MUNDIAL Da HP

No dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, nós demos voz a pessoas que convivem com a doença e que encaram a vida com leveza, aprendizado e bom humor.
Conversamos com as embaixadoras da Abraf Marcella Grava, Stefani Souza e Emanuelly Rodrigues. Confira aqui como foi esse bate papo.

Assista aqui.

À noite, em São Paulo, um lindo
ballet de drones enfeitou o céu de
esperança para os pacientes.

Assista aqui.

No Dia Nacional de Controle
da Asma, em 21 de junho, o
Team promoveu uma ação
de conscientização, convidando as pessoas a perder o
fôlego pelos pacientes com
asma, em qualquer atividade física, e postar fotos nas
redes sociais. A ação teve o
apoio das atletas Liège Gautério, Sandra Moeller e Ena
Grimaldi.
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