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EVENTOS DO DIA DO CORAÇÃO
Na semana do Dia Mundial do Coração, 29 de
setembro, a ABRAF esteve presente em dois
eventos sobre insuficiência cardíaca.
No dia 29, a presidente da ABRAF, Flávia Lima,
participou de uma audiência pública sobre a
incidência dos problemas cardíacos nas mulheres.
Também foram convidados o dr. Múcio Tavares,
médico do Instituto do Coração (InCor); a servidora
do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério
da Saúde, dra. Clarissa Antunes Thiers; a secretária
de Estado de Saúde de Santa Catarina, Mariana
Kliemann Marchioro; o médico e professor da
Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo dr. Edmar Bocchi; e Sônia Castilho, pelo Grupo
de Advocacy de Cardiovascular (GAC).
A audiência, coordenada pela deputada federal Carmen Zanotto, foi transmitida pelo canal
no Youtube da Secretaria da Mulher. Confira aqui

No dia 1 de outubro, Flávia Lima representou a ABRAF no
XII Fórum Nacional de Inovação Tecnológica em Saúde
no Brasil – Doenças Cardiovasculares. Estavam também
no evento: a deputada federal Mariana Carvalho; o dr.
Múcio Tavares, médico do InCor; Mariana Marchioro,
farmacêutica e diretora de Assistência Farmacêutica
da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina;
e o dr. Denilson Albuquerque, médico e professor da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
Flávia apresentou a missão da ABRAF e o projeto Barba,
Cabelo e Coração, que está sendo implementado no
Grajaú, em São Paulo.
Assista aqui

DIA DO CORAÇÃO
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CONSCIENTIZAÇÃO DA
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
O projeto Barba, Cabelo e Coração está sendo realizado
no Grajaú, em São Paulo, desde o início de outubro. Até
dezembro, a ABRAF estará em cinco salões e barbearias
da região para aferir gratuitamente a pressão, a glicose e a
oxigenação, e conversar com as pessoas sobre os fatores
de risco para a insuficiência cardíaca, como hipertensão,
diabetes, sedentarismo e infarto.
Os salões e barbearias parceiros da ABRAF neste projeto
são: Mestiça Afro Hair / Rede Nóis por Nóis, Sr. Prudente
Barbearia, Zeca Siderado Barber Shop, Mira Cabelereiros
e Yumê Studio Hair.

HPTEC E DOENÇAS RARAS
A ABRAF participou do painel sobre Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC)
no IV Congresso Ibero-americano de Doenças Raras, realizado pela Amavi (Associação Maria
Vitória de Doenças Raras e Crônicas). Flávia Lima mediou a discussão, que contou com a
participação da dra. Gisela Mayer, médica do Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa
Casa de Misericórdia de Porto Alegre-RS; do deputado federal dr. Pedro Westphalen; e do
dr Roger Pirath, coordenador do Centro de Referência em Hipertensão Pulmonar do Hospital
Universitário da UFSC. O painel foi realizado em 28 de outubro.

INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Hipertensão Pulmonar
No dia 9 de setembro, o dr. Marcelo Bandeira, cardiologista membro do
Comitê Científico da ABRAF, participou da live “Hipertensão pulmonar:
desafios e perspectivas na era pós Covid-19”. O médico afirmou que as
bases moleculares e teóricas da Covid-19 e das diferentes formas da
hipertensão pulmonar compartilham pontos em comum, o que justifica
considerar a possibilidade de hipertensão pulmonar em todo paciente
de covid-19 que persiste com sintomas cardiopulmonares aos esforços.
Segundo dr. Marcelo, espera-se que os centros de referência pós-covid
tenham atenção especial para a possibilidade de hipertensão pulmonar
ser uma complicação tardia, e que eles possam trabalhar em parceria
com centros de referência em hipertensão pulmonar.

Assista aqui
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No dia 20 de outubro, a dra. Roberta Pulcheri, médica
pneumologista do grupo de circulação pulmonar na Unifesp,
participou de uma live sobre exercício físico e reabilitação
pulmonar para quem tem hipertensão pulmonar. Ela explicou
por que o exercício físico é importante para quem tem HP,
mas alertou que não é para todos os pacientes: é preciso que
cada pessoa converse com a sua equipe médica e peça uma
orientação. Outra dica da dra. Roberta é que cada paciente
pergunte à equipe médica sobre programas de reabilitação
pulmonar no centro de referência onde faz tratamento.

Confira aqui o vídeo completo

Insuficiência cardíaca
Em outubro, demos início à série Fale com o
Doutor sobre Insuficiência Cardíaca. No dia 6, o
dr. Mucio Tavares explicou o que é insuficiência
cardíaca e respondeu a dúvidas de pacientes
e familiares. Ele é médico cardiologista,
diretor do Hospital Dia e Centro de Infusão
do Instituto do Coração (InCor) e professor
da Universidade de São Paulo.

Assista à live completa

O tema da segunda live da
série foi “Quais os tipos de insuficiência
cardíaca?”. Quem deu a aula e respondeu às
perguntas enviadas pelo público foi o dr. Antônio
Carlos Pereira Barretto, professor da Universidade
de São Paulo e diretor do Serviço de Prevenção e
Reabilitação Cardiovascular do InCor.

Confira como foi
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FÓRUM INSPIRAR
A ABRAF foi uma das associações de pacientes apoiadoras, junto com
Abrapes e Casa Hunter, do Fórum Inspirar, realizado pela Boehringer
Ingelheim no dia 5 de outubro. O evento foi dedicado a pacientes com
doenças pulmonares intersticiais, e contou com uma roda de conversa, com
pacientes e médicos, coordenada pela apresentadora Astrid Fontenelle.

SOL-AR
No dia 22 de setembro, a ABRAF se reuniu com a dra. Heloisa Di Nubila, assistente técnica do
programa Melhor em Casa, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, para dar andamento
ao processo de identificação de usuários de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada elegíveis
para se beneficiarem da instalação gratuita de módulos fotovoltaicos (placas solares) com o
projeto SOL-AR. Do time da ABRAF, participaram da reunião Flávia Lima, Sthefanie Petti, gerente
de projetos, e Marcela Fernandes, coordenadora de projetos. SOL-AR é realizado pela ABRAF
e financiado pela Enel São Paulo, com o objetivo de contemplar com energia solar cerca de 10
domicílios do município de São Paulo em que um ou mais residentes são eletrodependentes.

CENTRAL DO PULMÃO
A ABRAF se reuniu com Maria Clara Gianna e Jean Dantas, do Centro de Referência e Treinamento DST/
AIDS-SP, o centro de excelência que coordena a resposta à epidemia de AIDS e às DST no Estado de São
Paulo. O objetivo da conversa, feita de forma remota, foi apresentar a Central do Pulmão e pedir apoio
na divulgação do canal de atendimento junto aos serviços de saúde, às organizações da sociedade civil
parceiras e às pessoas atendidas pelo CRT. Pela ABRAF, participaram da conversa Flávia Lima, Sthefanie
Petti e Jéssica Oliveira, especialista em atendimento da Central do Pulmão.

GRUPOS DE APOIO
A coordenadora de atividades da ABRAF em Santa
Catarina, Rosemari Haak Tieges, reuniu um grupo de
pacientes de hipertensão pulmonar em Rio do Sul, no
Alto Vale Itajaí. Os encontros dos grupos de apoio ficaram
suspensos durante a pandemia, mas a previsão é que eles
voltem a acontecer em 2022. Se você é paciente, familiar
ou interessado na causa, e sente vontade de liderar um
grupo de apoio, fale com a gente: contato@abraf.ong
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NA MÍDIA

O artigo “Por mais opções de
tratamento para os pacientes com
hipertensão pulmonar”, de Flávia
Lima, foi publicado no Portal Hospitais
Brasil no dia 23 de setembro.

E no Estadão, no dia 9 de outubro, foi
publicado um artigo sobre insuficiência
cardíaca e o projeto Barba, Cabelo e
Coração.

Confira aqui

Leia o artigo aqui

TEAM PHENOMENAL HOPE BRASIL
“A Érica é uma paulistana de 38 anos que curte assistir séries filmes,
ouvir música e cantarolar pela casa”. Assim começa a história da Érica
contada nas redes sociais do Team PHenomenal Hope Brasil. Ela tem
hipertensão pulmonar, conheceu o time da ABRAF em 2019, e de lá pra
cá participou de corridas com os atletas e já conquistou três medalhas.

Leia o texto completo aqui

A história da Rosemari Haak Tieges também foi contada pelo Team
PHenomenal Hope Brasil. “A Rose tem DPOC e asma, mas realiza
tratamentos e tem uma boa qualidade de vida. Hoje é colaboradora
da Abraf, auxilia pacientes de várias cidades de Santa Catarina, realiza
trabalho de advocacy, coordena grupos de apoio”. Como está
escrito no post, a Rose não para.

Inspire-se também na história dela
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