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CONGRESSO BRASILEIRO DE 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA

A Abraf esteve presente no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, que foi realizado 
em Curitiba pelo Departamento de Insuficiência Cardíaca (DEIC) da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).
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Leia mais!

No dia 2 de julho, Sthefanie Petti, gerente de 
projetos da Abraf, participou de uma mesa-
redonda junto com outras três organizações 
de pacientes: a CDD – Crônicos do Dia a Dia, 
a ADJ Diabetes e o Instituto Lado a Lado. Após 
a sessão “Como trabalhar com as associações 
de pacientes no atendimento às pessoas 
com IC”, o tema foi “Mulheres e Insuficiência 
Cardíaca”. A Abraf fez o pré-lançamento do 
documentário “Me Sinto Assim”, em que três 
mulheres contam suas histórias de vida e 
experiências com a IC.

As sessões foram mediadas pelo dr. Múcio 
Tavares, médico cardiologista, presidente do 
DEIC e membro do Comitê Científico da Abraf. 

https://abraf.ong/abraf-marca-presenca-no-congresso-brasileiro-de-insuficiencia-cardiaca/
https://abraf.ong/abraf-marca-presenca-no-congresso-brasileiro-de-insuficiencia-cardiaca/


ME SINTO ASSIM

O documentário “Me Sinto Assim: histórias 
de quem tem coração grande” foi lançado 
no dia 13 de julho no canal do Youtube da 
Abraf. Idealizado e produzido pela Abraf e 
parceiros, o documentário teve patrocínio 
da Boehringer Ingelheim. A direção é de 
Érica Amorim, que conduziu as entrevistas 
com as três protagonistas do filme: Izabel, 
Eliza e Ruth.

BARBA, CABELO E CORAÇÃO

O projeto está sendo realizado na região do Grajaú, em São Paulo, desde o dia 1° 
de julho. Dois técnicos de enfermagem visitam cinco salões e barbearias -  Espaço 
Arktettos, Mestiça Afro Hair, Yumê Studio Hair, Barbearia Marquês e Barbearia 
Sr. Prudente. O objetivo é promover conscientização sobre fatores de risco da 
insuficiência cardíaca e diagnóstico precoce da doença.

Assista ao curta documental 
e compartilhe

O projeto, que conta com patrocínio da 
Boehringer Ingelheim e da AstraZeneca,
ocorre no Grajaú até o final de setembro.
E neste mesmo mês, começa também no
Jardim  Ângela, em São Paulo.
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https://www.youtube.com/watch?v=c5mWtSYwbOk
https://www.youtube.com/watch?v=c5mWtSYwbOk
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A Abraf participou do XIII Fórum Nacional de Inovação Tecnológica
em Saúde no Brasil – Doenças Cardiovasculares, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Ação Responsável no dia 11 de agosto. O tema central do evento
foi a importância da tecnologia para o avanço e melhoria no diagnóstico e
tratamento das doenças cardiovasculares, em especial a Insuficiência Cardíaca. 

Flávia Lima, presidente da Abraf, falou sobre a necessidade de associações de pacientes, 
sociedade médica, indústria farmacêutica e gestores do SUS trabalharem juntos para o bem 
do paciente. “As novas tecnologias precisam chegar na ponta, aos pacientes”, afirmou. 

ADVOCACY

Participaram do fórum o dr. 
Múcio Tavares, cardiologista, 
professor da Universidade de 
São Paulo e presidente do DEIC; 
dra. Edna Marques, médica 
cardiologista e arritmologista da 
Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal, e Bruna Farjun, bióloga, 
PhD e pesquisadora da Firjan 
(Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SP

No dia 17 de agosto, a Abraf se reuniu, de forma virtual, com o dr. Amaury Amaral, 
coordenador de Área Técnica de Cardiologia da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 
e com Lucia Helena de Azevedo, da Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e 
Vigilância em Saúde.

Flávia Lima e Sthefanie Petti falaram sobre o projeto Barba, Cabelo e Coração e a necessidade 
de a Abraf trabalhar em parceria com as Unidades Básicas de Saúde. O objetivo é encaminhar 
as pessoas que apresentam fatores de risco para a IC à Atenção Básica, para que elas possam 
ser atendidas e cuidadas. Após a reunião, a Abraf encaminhou uma carta de apresentação do 
projeto aos gestores das UBS do Grajaú e do Jardim Ângela.

A Abraf também apresentou a Central do Pulmão e o curso Capacit-AS, para viabilizar uma 
parceria na divulgação dos projetos dentro dos serviços de saúde.



Flávia Lima esteve em reunião com Elizete Miranda, assessora da deputada estadual de São 
Paulo Patrícia Bezerra, para falar sobre os projetos da Abraf. 

Sobre o Barba, Cabelo e Coração, a Abraf pediu apoio para viabilizar, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, o encaminhamento das pessoas atendidas pelo projeto 
às UBS locais. Para o projeto Estamos Aqui, buscamos apoio para abertura de centros de 
referência de insuficiência cardíaca e DPOC. Para a Central do Pulmão, a demanda é por apoio 
na divulgação do canal de atendimento gratuito.

REUNIÃO COM EQUIPE DA DEPUTADA 
ESTADUAL PATRÍCIA BEZERRA

REUNIÕES COM A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO DF

Em Brasília, no dia 20 de julho, Flávia Lima se reuniu com 
a diretora de Assistência Farmacêutica da Secretaria de 
Saúde do DF, Walleska Fidelis. Na pauta, as necessidades 
dos pacientes de doenças cardiopulmonares do Distrito 
Federal, em especial das pessoas com Hipertensão 
Pulmonar e DPOC.

Em agosto, no dia 18, a presidente da Abraf voltou à 
Secretaria de Saúde do DF para se reunir, desta vez com 
a Subsecretaria de Logística em Saúde, responsável pelo 
processo de compra de medicamentos que estão em 
falta em plena capital do país.
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ADVOCACY
HIPERTENSÃO PULMONAR

No dia 30 de agosto, Flávia Lima esteve no Hospital São Paulo (Unifesp) para conhecer 
o ambulatório, apresentar a Central do Pulmão e conversar sobre o projeto Estamos 
Aqui com a dra. Jaquelina Ota. O Estamos Aqui nasceu a partir de uma conversa entre 
a dra. Jaquelina e a voluntária da Abraf Cris Pataquini, em 2014. Em 31 de agosto, Flávia 
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A equipe da Abraf esteve na Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo no dia 15 de agosto. 
Sthefanie Petti, Marcela Fernandes, coordenadora de 
projetos, e Paula Santos, atendente social da Central 
do Pulmão, visitaram o ambulatório de HP e foram 
recebidas pela dra. Flávia Navarro, cardiologista e 
membro do Comitê Científico da Abraf.

ESTAMOS 
AQUI

visitou o ambulatório de hipertensão pulmonar do 
Instituto do Coração (InCor). Ela foi recebida pelo dr. 
Caio Fernandes, pneumologista do hospital, e pôde 
conhecer muitos profissionais da equipe de saúde e a 
estrutura do serviço. O objetivo foi também apresentar 
os projetos da Abraf e oferecer apoio para um trabalho 
em conjunto em prol dos pacientes. No InCor, Flávia 
também se encontrou com a embaixadora da Abraf, 
Marcella Grava, que fará parte da rede de voluntariado 
do projeto Estamos Aqui.

DPOC

A presidente da Abraf visitou, ainda, o ambulatório de DPOC no Hospital Universitário de 
Brasília (HUB) no dia 19 de agosto. Ela esteve no hospital para conversar com o dr. João 
Felipe Gomide, coordenador do ambulatório e professor da Universidade de Brasília (UnB) 
sobre as necessidades da equipe de saúde e dos pacientes de DPOC. Na ocasião também 
foram apresentados ao médico os projetos Estamos Aqui e Central do Pulmão.

VOLUNTARIADO

Depois de uma pausa pela pandemia, a Abraf está retomando o projeto Estamos Aqui 
nos centros de referência de hipertensão pulmonar. Também começamos o trabalho nos 
serviços de DPOC e de insuficiência cardíaca. 

Se você é paciente, familiar ou interessado em apoiar os pacientes e deseja levar o projeto 
a algum centro de referência, fale com a gente. Estamos Aqui!

https://abraf.ong/seja-um-voluntario/


ENTREVISTA SOBRE DPOC

A Abraf conversou com o dr. Rafael Stelmach, 
presidente da Fundação Pro Ar e membro 
do Comitê Científico da Abraf, sobre as 
necessidades das pessoas que têm Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

AÇÃO IC

IC E MULHERES

A Abraf é uma das associações parceiras da plataforma Ação IC, promovida pelo 
Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(DEIC/SBC). No site é possível encontrar conteúdo científico, gratuito, voltado para 
pacientes, familiares, cuidadores, associações e imprensa,
além de materiais direcionados a profissionais de saúde.

Leia a entrevista com a dra. Valquiria Pelisser, 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
sobre insuficiência cardíaca e mulheres.

Leia mais

Entrevista

Sthefanie Petti esteve no estúdio para gravar uma 
entrevista sobre o documentário Me Sinto Assim 
e as necessidades das pessoas que vivem com 
insuficiência cardíaca. A gravação fez parte do 1° 
Simpósio Virtual Ação IC. Cadastre-se gratuitamente 
na plataforma e tenha acesso ao conteúdo.
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https://abraf.ong/dpoc-entenda-mais-sobre-a-doenca/
https://abraf.ong/insuficiencia-cardiaca-em-mulheres-elas-precisam-ser-cuidadas/
https://abraf.ong/dpoc-entenda-mais-sobre-a-doenca/
https://www.acaoic.com.br/home
https://abraf.ong/insuficiencia-cardiaca-em-mulheres-elas-precisam-ser-cuidadas/


FIO DA VIDA

As artesãs do projeto Fio da Vida participaram de uma feira realizada no Shopping Park 
Europeu, em Blumenau (SC), nos dias 6 e 7 de agosto. O projeto reúne artesãs que têm 
doenças pulmonares graves. Idealizado pela dra. Marina Lima, pneumologista do Hospital 
Dia do Pulmão e membro do Comitê Científico da Abraf, o grupo é liderado por Rosemari 
Haak Tieges, coordenadora de atividades da Abraf em Santa Catarina. 

No dia 13 de agosto, aconteceu na Univille a entrega de certificado da oficina de formação 
para elaboração de projetos de inovação social e captação de recursos, realizada pelo 
projeto de extensão da universidade em parceria com a Rede Laço e a Farol. Rosemari 
participou da oficina. No mesmo local, as artesãs do Fio da Vida participaram da Feira de 
Artesanato da Semana da Comunidade.

DOAÇÃO

No dia 30 de agosto, a Círculo S/A, indústria 
têxtil, fez doação de materiais para as artesãs 
do Fio da Vida. Rosemari recebeu o material 
para distribuí-lo às artesãs. A empresa 
doou caixas de lãs, agulhas, fios de malha, 
barbante, fio para costura e bordados, lãs, 
material para crochê.
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NA IMPRENSA

NA IMPRENSA

Artigo de Flávia Lima 
sobre insuficiência 
cardíaca foi publicado no 
jornal Estado de Minas.

O aplicativo Asmaland foi 
divulgado na revista Veja Saúde!

O projeto Fio da Vida foi destaque 
na NDTV de Blumenau.

Leia aqui

Leia aqui

Leia aqui

ATÉ A PRÓXIMA!

Acompanhe o nosso trabalho também pelas rede sociais

https://www.em.com.br/app/noticia/opiniao/2022/07/09/interna_opiniao,1379033/insuficiencia-cardiaca-e-mulheres-alerta-e-mais-cuidado.shtml
https://saude.abril.com.br/familia/jogo-digital-educa-criancas-sobre-a-asma/
https://www.em.com.br/app/noticia/opiniao/2022/07/09/interna_opiniao,1379033/insuficiencia-cardiaca-e-mulheres-alerta-e-mais-cuidado.shtml
https://saude.abril.com.br/familia/jogo-digital-educa-criancas-sobre-a-asma/
https://www.youtube.com/watch?v=lU--olUDvvc
https://www.youtube.com/watch?v=lU--olUDvvc
https://www.instagram.com/hipertensaopulmonar/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/hipertensaopulmonar/
https://abraf.ong/

