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Novo ano, 
novas conquistas

11º Concurso de Arte Guerreiros do Ferro

Querido (a) amigo (a),

Cada paciente tem uma his-
tória única e incrível, com men-
sagens de coragem e superação 
capazes de inspirar muitos que 
convivem ao seu redor. 

Compartilhar seu testemunho 
é muito forte e no mundo conecta-
do de hoje existem ferramentas que 
possibilitam mantermos contato 
com pessoas que compartilham de 
desafios semelhantes aos nossos.

Recentemente lançamos a 
plataforma Amar a Vida (www.
amaravida.com.br), que facilitará 
a troca de informações científicas, 
dicas, blogs e experiências entre 
pacientes, familiares, profissionais 
da saúde, médicos e líderes da saú-
de, sempre com foco na melhoria 
dos tratamentos oferecidos a todos 
nos diferentes centros do país, e 
também na qualidade de vida.

O prazo de entrega dos de-
senhos com o tema Guerreiros do 
Ferro e Borboletas é até o dia 10 de 
fevereiro. 

Os vencedores nas categorias 
4 a 8, 9 a 15 e acima de 15 anos po-
derão ganhar prêmios como table-
te, bicicleta e aparelho de Karaokê. 
Faça sua inscrição! 

Acesse www.abrasta.org.br e 
veja as informações completas.

Confiamos no poder da co-
laboração e desde já queremos 
agradecer a todos que não medem 
esforços para se manterem conec-
tados conosco com o compromis-
so de compartilhar novidades e 
receber ajuda.

2014 foi um ano de muito 
trabalho, importantes desafios e 
realizações, como o Congresso 
Internacional de Talassemia, com 
o objetivo de discutir a doença de 
forma ampla, além dos projetos 
Abrasta nas Universidades, Proje-
to Ver e Ouvir, Concurso de Dese-
nho Guerreiros do Ferro...

Que 2015 nos traga muitas 
novas oportunidades de encon-
tros, brindes, comemorações e im-
portantes avanços no cuidado das 
pessoas com talassemia no Brasil.

Se de alguma forma você pu-
der ajudar, por favor se engaje. E 
se de alguma forma nós pudermos 
ajudá-lo, conte conosco.

Aqui, quero deixar meu agra-
decimento a todos que diariamen-
te abraçam com carinho nossa 

missão: diretores, equipe, comitê 
científico, instituições de trata-
mento, empresas e voluntários. 
Contamos com você para seguir-
mos ajudando no avanço dos tra-
tamentos.

Os desafios são muitos, mas 
com união e perseverança conse-
guiremos continuar vencendo!

Forte abraço com carinho,

Merula Steagall

...................................................................................................................
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Na hora certa
Seguir à risca os horários indicados pelo 
médico para tomar medicamentos é o 
primeiro passo para garantir sucesso no 
tratamento

Por Tatiane Mota

Em toda receita médica, além 
dos remédios, também vem especi-
ficada a hora em que eles devem ser 
utilizados. Você já parou para pen-
sar o porquê disso?

Primeiramente, é preciso en-
tender que cada medicamento tem 
sua própria característica farmaco-
lógica, o que determina o tempo 
ideal de sua ação no organismo. De 
acordo com a cronofarmacologia, 
ciência que estuda a hora mais ade-
quada para se tomar os remédios e 
que objetiva ajustar sua concentra-
ção durante as 24 horas do dia ao 
ritmo biológico do paciente, seguir 
à risca o horário aumenta a eficácia 

do tratamento e minimiza os efei-
tos colaterais.

Estudos realizados na Uni-
versidade de Campinas compro-
varam que para algumas doenças, 
o ideal é se medicar em horários 
específicos. Por exemplo, os remé-
dios para pressão alta têm melhor 
efeito durante a manhã e os contra 
asma, durante a noite.   

Mas quando o assunto é o 
tratamento da talassemia, segundo 
o Dr. Juliano de Lara Fernandes, 
cardiologista ligado ao Hemo-
centro da UNICAMP e membro 
do Comitê Científico Médico da 
ABRASTA, o fundamental mesmo 
é seguir as recomendações espe-
cíficas para cada um dos medica-

mentos quanto à necessidade de 
jejum, número e intervalo de to-
madas diárias ou tempo de uso da 
bomba subcutânea. 

“O paciente deve usar re-
gularmente o medicamento, sem 
interrupções frequentes. A quela-
ção deve acompanha-lo durante 
todo o dia. A não tomada ou uso 
irregular faz com que o organismo 
fique mais exposto a um tipo de 
ferro tóxico, o NTBI”, explica o Dr. 
Juliano. 

O NTBI é um dos maiores 
responsáveis pela sobrecarga car-
díaca e de outros órgãos endócri-
nos (tiroide, pâncreas, gônadas). 
“Quando o paciente fica sem o 
quelante na hora recomendada, 
o NTBI em excesso entra nestes 
órgãos e tem sua remoção dificul-
tada. Então, quando o quelante é 
tomado novamente, ele vai agir no 
fígado e no ferro normal, mas sua 
ação sobre o NTBI já absorvido 
pode ser menor. Por isso a atuação 
do quelante nas 24 horas é tão im-
portante”, explicou o Dr. Juliano. 

É válido salientar que o prin-
cípio ativo de cada droga possui 
objetivos terapêuticos diferentes, 
e por isso não existe uma hora 
universal de tomada para todos os 
medicamentos. Quem irá estipular 
essa regra é o médico.

Lembretes!

Como vimos, deixar de fazer o tra-
tamento ou realizá-lo em horários 
incorretos não é uma boa opção. 
Utilizar os alarmes de relógios, 
celulares e até mesmo aplicativos 
podem te ajudar a não esquecer de 
tomar os medicamentos. 

Os recadinhos na geladeira, agen-
da ou embalagem do remédio 
também valem, afinal o que real-
mente importa é seguir à risca o 
recomendado por seu médico!  

REMÉDIO

Imagem: LatinStock
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Por Tatiane Mota

Glândula localizada na parte 
anterior do pescoço, a tireoide fica 
apoiada na traqueia, ao lado da ar-
téria carótida. Com o formato de 
uma borboleta, ela é responsável 
pela regulação de órgãos como o 
coração, cérebro, fígado e rins, além 
de produzir os hormônios T3 (trii-
odotironina) e o T4 (tiroxina). 

Quando a tireoide não funcio-
na de maneira correta, pode liberar 
hormônios em excesso, ocasionan-
do o hipertireoidismo, ou pode li-
berar em quantidade insuficiente, 
causando o hipotireoidismo. Este 
último é justamente um dos pro-
blemas enfrentados por portadores 
de talassemia com excesso de ferro 
no organismo.

O acúmulo de ferro faz com 
que haja a liberação do radical livre 
hidroxila, que causa a destruição do 
tecido normal, levando à perda a 
função do órgão afetado. Então, de 
acordo com o Dr. Giorgio Baldanzi, 
diretor do Hemobanco de Curitiba 
e membro do Comitê Científico 
Médico da Abrasta, se o acúmulo 
acontecer na tireoide, o tecido da 
glândula deixa de produzir os hor-
mônios necessários. 

Esta baixa produção de hor-
mônios pode causar cansaço, so-
nolência, ganho de peso, problemas 
no crescimento, edema de mem-
bros inferiores e facial , queda de 

cabelo, unha frágil, sensação de 
frio, diminuição da frequência car-
díaca, problemas com a menstru-
ação, entre outros sintomas. Em 
quadros extremos, esta deficiência 
hormonal pode até levar ao coma. 

“Se as transfusões começam 
na infância, o hipotireoidismo por 
acúmulo de ferro se faz ao redor 
dos 30 anos de idade, podendo ser 
mais precoce ou mais tardio depen-
dendo da quelação e da presença 
de comorbidades como infecções 
de repetição e de cardiopatias. Em 
homens e mulheres, os sintomas 
são os mesmos, exceto, obviamen-
te, aqueles relacionados aos órgãos 
sexuais, como amenorreia na mu-
lher e impotência no homem. Na 
mulher, pode ser causa de infertili-
dade, inclusive”, explica.

O tratamento deve começar 
pelo acúmulo de ferro, de acordo 
com o protocolo de quelação, com 
o objetivo de baixá-lo ao menor 
número possível. O profissional 
responsável é o endocrinologista. 

Segundo o especialista, em 
muitos casos o hipotireoidismo, 
depois de já estabelecido, é irrever-
sível. Em raros casos há relatos de 
reversão após um tratamento in-
tensivo de quelação.  “Para aqueles 
já com hipotireoidismo só resta o 
tratamento de reposição do hor-
mônio tireóideo com levotiroxina”, 
fala.

A reposição hormonal deve 

ser realizada até atingir a dose ade-
quada e, importante salientar, para 
toda a vida.

“Ainda não sabemos por que 
alguns pacientes aparentemente 
bem quelados apresentam hipoti-
reoidismo. Provavelmente existam 
fatores individuais relacionados ao 
efeito do quelante e sua ação em 
determinados órgãos ou até uma 
maior sensibilidade à toxicidade do 
ferro e fatores genéticos. Mas espe-
ra-se que um paciente bem quelado 
desde a infância não venha a ter este 
problema. Realizar o tratamento de 
maneira correta ainda é a opção 
para tentar evitar complicações”, sa-
lienta o Dr. Giorgio.

Espera-se que um pa-
ciente bem quelado 
desde a infância não 
venha a ter este pro-
blema. Realizar o tra-
tamento de maneira 
correta ainda é a opção 
para tentar evitar com-
plicações”

Dr. Giorgio Baldanzi

Em toda parte
Prejudicial à saúde quando 
em excesso, o ferro pode 
causar sérios problemas se 
for acumulado na região da 
tireoide

QUELAÇÃO

Imagem: LatinStock



Algas

Da mesma maneira que os frutos 
do mar e os peixes de água salga-
da, trata-se de uma ótima fonte de 
iodo, que colabora na produção 
dos hormônios tiroidianos.

ATENDIMENTO NUTRICIONAL

A ABRASTA oferece esse serviço 
extremamente importante aos pa-
cientes de talassemia. Os atendi-
mentos são na sede da Associação, 
realizados de forma gratuita por 
nutricionistas que criam uma die-
ta personalizada e acompanham 
sua evolução, garantindo uma boa 
qualidade de vida.

Para agendar a sua consulta, ligue 
para 0800 773 9973 ou envie um 
email para abrasta@abrasta.org.br. 

Peixes de água salgada

Além do selênio, também conta 
com a vitamina B6, que atua na 
produção de hormônios e é esti-
mulante das funções defensivas 
das células.

Sementes

Linhaça dourada, sementes de 
abóbora e de girassol são pode-
rosas. Dois de seus principais nu-
trientes são o cálcio e a tirosina, 
que funciona como um alimento 
para o metabolismo. 

Castanha-do-Pará

Rica em selênio e ômega-3, uma 
gordura poli-insaturada, a casta-
nha-do-pará fornece nutrientes 
que servem de matéria-prima para 
a produção de hormônios pela ti-
reoide.

Conheça oito alimentos 
que podem ajudar – e 
muito! – no melhor fun-
cionamento da tireoide.

Laranja

Rica em carotenoides e vitamina 
C, a laranja pode ser de grande 
ajuda, pois além de reforçar a imu-
nidade, ela também participa da 
formação das catecolaminas, que 
são potencializadas pelos hormô-
nios da tireoide. 

Carne vermelha

Além do selênio, também conta 
com a vitamina B6, que atua na 
produção de hormônios e é esti-
mulante das funções defensivas 
das células.

Gema do ovo

Além do iodo, principal nutrien-
te para o bom funcionamento da 
tireoide, possui vitamina D, que, 
quando em baixa, compromete a 
participação dos hormônios tireoi-
dianos nos ossos.
 

Leite e derivados

Cálcio, vitamina D, vitamina A e 
iodo são os principais nutrientes 
presentes no leite e seus derivados 
e são essenciais para a tireoide.

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------
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Garotinha de personalidade
Há dois anos, Júlia e seus pais descobriram o 
que era a talassemia. No começo foi compli-
cado, mas hoje são referência para famílias 
que também convivem com a doença

Por Tatiane Mota

O diagnóstico de Júlia veio por meio do teste do pezinho. 
Marcela e Luzo, pais da garotinha, receberam um telegrama envia-
do pela APAE, dizendo que seria necessário procurar um hemato-
logista pediátrico para o acompanhamento e tratamento.   

Na época, toda a família ficou muito preocupada com essa 
situação e mal sabia o que fazer. “Nunca tínhamos ouvido falar 
sobre a talassemia. Eu e meu marido nem sabíamos que éramos 
portadores do traço talassêmico. No começo, sofremos bastante 
com a falta de informação. Procurar pela internet foi pior ainda. A 
possibilidade de ver nossa filha submetida a transfusões de sangue 
nos deixava muito temerosos. Sem falar na questão da segurança 
dessas transfusões”, disse Marcela.

Nessa época, o casal conheceu a Abrasta. Foram vários os 
e-mails trocados e conversas pelo Facebook, com o objetivo de 
obter o máximo de informações que podiam sobre a talassemia e 
seu tratamento. “Sempre muito atenciosa e prestativa, a equipe nos 
esclareceu as mil dúvidas que possuíamos. A Claudia Vellozo nos 
tratou com muito carinho, atenção e respeito e enriqueceu nossas 
vidas com sua experiência”.

CAPA
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Nunca tínhamos ouvido 
falar sobre a talasse-
mia. Eu e meu marido 
nem sabíamos que 
éramos portadores 
do traço talassêmico. 
No começo, sofremos 
bastante com a falta de 
informação.” 

Marcela

Agora, mais aliviados, 
Marcela e Luzo sentiam-se me-
lhor preparados para o começo 
do tratamento de Júlia.  

Ao completar um pouco 
mais de 1 ano, a garotinha re-
alizou sua primeira transfusão 
de sangue. Inicialmente, elas 
eram feitas a cada 14 dias e ra-
pidamente passaram para 21 
dias. Atualmente, acontecem 
a cada um mês. A quelação do 
ferro, com o Exjade, foi inicia-
da quando Júlia completou dois 
anos.

Coincidentemente, o início 
do tratamento se deu na mesma 
época da VIII Conferência Bra-
sileira de Talassemia, realizada 
no início de 2014 pelo Ministé-
rio da Saúde em parceria com a 
Abrasta. Para Marcela, além de 
propiciar mais conhecimento 
sobre a doença, o evento tam-
bém ajudou e – muito – em 
um outro problema enfrentado 
pelo casal: a resistência de Júlia 
para tomar o medicamento.  

“Ela nunca aceitou remé-
dios via oral. Achei que com 
a mamadeira seria mais sim-
ples, mas não foi. Ela rejeitou 
o medicamento no suco de 
laranja, no suco de maçã, na 
água. Isso poderia prejudicar 
o tratamento. Mas no último 
dia do evento, aconteceu uma 
mesa redonda entre pacientes e 
médicos e o Dr. Vasili Berdou-
kas, do Hospital Infantil de Los 
Angeles, indicou outras manei-
ras de ministrar o remédio. Foi 
nossa salvação”, lembra a mãe. 

Agora, já maiorzinha, Júlia 
entende melhor a importân-
cia do tratamento e voltou a 
tomar o Exjade com o suco de 
laranja. Segundo Marcela, não 
existe um grande segredo para 
garantir a adesão ao tratamen-
to. Basta oferecer muito amor 
e carinho e todos os problemas 
são resolvidos. Um grande 
exemplo disso é o dia da trans-
fusão.

“Conseguimos reverter 
a ideia de que este momento 
seria algo ruim de se fazer. Para 
a Julia, este é um momento 
de festa. Ela já sabe que neste 
dia, passaremos o tempo todo 
juntas, com muita brincadeira, 
chocolate, salgadinho e tudo o 
que, no dia a dia, geralmente 
não pode. Na hora do sangui-
nho, já está tão cansadinha, 
que até dorme.” 

Júlia tem uma vida nor-
mal, como a de qualquer outra 
criança. Ela adora brincar de 
quebra-cabeças, boneca e casi-
nha, mas a cama elástica é sua 
preferida. “Encaramos o fato 
dela precisar receber sangue 
ou tomar medicamento diaria-

Fotos: Estúdio Juba Alves
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mente como uma outra doença 
qualquer. Um hipertenso, por 
exemplo, sem o medicamento 
diário corre o risco de enfartar. 
Pode até não ser tão simples, 
mas é assim que vemos. No co-
meço, até chegamos a pesqui-
sar sobre a cura por meio do 
transplante de medula óssea. 
Mas ainda consideramos um 
procedimento muito arrisca-
do e levando em consideração 
o atual sucesso do tratamento, 
essa hipótese está descartada”, 
comenta Marcela. 

Doação de amor

Em maio deste ano, Júlia 
foi a estrela da campanha “Doar 
sangue é um ato de amor ao 
próximo”, lançada pela Abrasta 
no Dia Internacional da Talas-
semia.

“A família toda ficou mui-
to orgulhosa por vermos nossa 
menininha como personagem 
principal de uma ação como 
esta. Acreditamos que o objeti-
vo de toda pessoa que passa por 
uma experiência difícil é levar o 
rico conhecimento que adquire 
a cada dia, seu tratamento e ro-
tina diária, para as pessoas que 
desconhecem a doença, além de 
ajudar aos que precisam. Hoje, 
somos referências para outras 
famílias que enfrentam a talas-
semia em nossa região”, salien-
tou Marcela. 

A campanha teve por ob-
jetivo aumentar a doação de 
sangue voluntária no país.  Atu-
almente, são coletadas 3,6 mi-
lhões de bolsas por ano, que 
correspondem a 1,8% da popu-

lação. O ideal é que cheguem 
a 3%.

Hoje, somos referên-
cias para outras famí-
lias que enfrentam a 
talassemia em nossa 
região” 

Marcela
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Protocolo de Quelação
Documento traz informações que permitem tratamento correto 
e igualitário aos pacientes de todo o Brasil

Por Tatiane Mota

A quelação do ferro já é gran-
de conhecida das pessoas com ta-
lassemia, afinal este é um procedi-
mento essencial para que possam 
viver o seu dia a dia com qualidade. 

Pensando no bem-estar destes 
pacientes, o Comitê Científico Mé-
dico da Abrasta criou o Protocolo 
de Terapia Quelante, com a finali-
dade de estender seu amplo conhe-
cimento a respeito da talassemia 
aos demais profissionais que atuam 
na área de hematologia no país. 

O documento, publicado no 
início de 2014 pela Revista Brasi-
leira de Hematologia e Hemotera-
pia, mostra a abordagem ideal caso 
a caso, desde o início da quelação 
até o monitoramento do paciente. 
Nele, os profissionais terão acesso a:

• Informações sobre cada 
um dos quelantes, desde para o que 
servem até seus efeitos colaterais;

• Tratamento ideal para cada 
uma das faixas etárias;

• Avaliação da sobrecarga de 
ferro cardíaca e hepática, medida 
pela tecnologia do T2* (ressonância 
magnética) e também como tratar 
os que não têm acesso a este exame;

• Gestação em pacientes 
com talassemia;

• Diferenças de abordagem 
entre pacientes com boa adesão ao 
tratamento e pacientes que não o 
fazem corretamente.

“Esta é uma conquista fruto 
do trabalho realizado por especia-
listas do Brasil e do mundo, e sua 
implementação em âmbito nacio-
nal possibilitará um tratamento 
igualitário a todos. Neste protocolo 
constam informações preciosas, o 
que torna fundamental aos médi-
cos, profissionais da saúde, pacien-
tes e seus familiares que leiam e 
entendam a importância do conte-
údo ali presente. E que venham os 
novos desafios”, diz Merula Steagall, 
presidente da ABRASTA.

A seguir, veja os depoimen-
tos dos especialistas que partici-
param da construção deste im-
portante documento:

O protocolo de quelação de 
ferro é um excelente instru-
mento para orientar os pro-
fissionais que lidam com a 
talassemia. Esta é mais uma 
versão atualizada que contri-
buirá para o aperfeiçoamen-
to dos cuidados das pessoas. 
Não posso esquecer de dizer 
que a Abrasta teve importan-
te papel, promovendo encon-
tros e estimulando médicos e 
outros profissionais da área.” 
Dr. Aderson Araújo, hemato-
logista da Fundação HEMOPE

Durante muitos anos falou-se 
em terapia quelante sob me-
dida ou tailored treatment na 
linguagem inglesa. Isto vem 
sendo possível graças à dis-
ponibilidade de três agentes 
quelantes de ferro com pro-
priedades e modos de admi-
nistração diferentes. O pro-
tocolo brasileiro de quelação 
dá as diretrizes para este tra-
tamento com amplo embasa-
mento em estudos publicados 
e respaldados por profissio-
nais nacionais e internacio-
nais com grande vivência nes-
ta área. Este documento criou 
um fluxograma com as várias 
situações que nos defronta-
mos e orienta quais as opções 
a serem tomadas. Ressalto 
que o papel da Abrasta foi 
muito importante para que 
nossas reuniões aconteces-
sem e para que fosse feita a 
divulgação a toda comunida-
de médica e de pacientes.” 
Dr. Giorgio Baldanzi, diretor 
do Hemobanco de Curitiba

DOCUMENTO



10  |  Info ABRASTA

O protocolo de quelação é um 
importante avanço no cená-
rio da Hematologia nacional. 
As informações ali presentes 
possibilitam a existência de 
um tratamento igualitário aos 
pacientes de talassemia do 
país e sua publicação em um 
influente veículo nacional, a 
Revista Brasileira de Hemato-
logia e Hemoterapia, também 
foi essencial para que o docu-
mento seja facilmente aces-
sado por todos os médicos. 
O suporte da Abrasta foi im-
portante para que seu Comi-
tê Científico elaborasse este 
protocolo. Fazer parte e lutar 
por esta conquista realmen-
te é algo muito gratificante.” 
Dra. Sandra Loggetto, médica 
do Centro de Hematologia de 
São Paulo

O protocolo foi desenvolvido 
de acordo com os princípios 
da medicina baseada em evi-
dências e demandou busca 
sistemática na literatura cien-
tífica. Nele, foi utilizada de for-
ma pioneira a quantificação 
de ferro cardíaco e hepático 
por meio da tecnologia T2*, 
software dedicado para uso na 
ressonância magnética, com o 
qual teríamos um esquema 
terapêutico individualizado de 
acordo com o grau de sobre-
carga de ferro. Também des-
taco o papel fundamental da 
ABRASTA no suporte organi-
zacional e motivacional destas 
reuniões, promovendo even-
tos internacionais que contri-
buíram no amadurecimento 
dos conceitos e conhecimen-
tos usados neste protocolo.” 
Dra. Mônica Veríssimo, he-
matologista do Centro Infan-
til Boldrini

O protocolo é um esforço con-
junto de diversos pesquisado-
res brasileiros na área. Além 
de trazer uma atualização a 
todos os médicos, ele também 
torna vários métodos diag-
nósticos e terapêuticos que 
são recomendados em diretri-
zes internacionais adaptados 
ao cenário nacional. Também 
faz orientações em casos par-
ticulares quando nem todas 
as ferramentas possíveis es-
tão ao acesso. O texto é obje-
tivo, prático e atualizado, sen-
do um documento em língua 
portuguesa com grande pos-
sibilidade de difusão nacional. 
É importante salientar que a 
Abrasta serviu a todo momen-
to como facilitadora de todo 
processo, sobretudo integran-
do toda a equipe e promoven-
do os encontros e debates ne-
cessários. Mais que isso, por 
meio do constante suporte 
ao comitê científico, inclusive 
possibilitando a interface com 
diversos pesquisadores es-
trangeiros, a associação pro-
moveu o amadurecimento da 
ideia inicial do protocolo que 
resultou no documento.” 
Dr. Juliano de Lara Fernandes, 
cardiologista ligado ao Hemo-
centro da UNICAMP Im
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Ver e Ouvir
A ABRASTA visita hospitais de 
todo o país para saber como anda 
o tratamento da talassemia em 
cada uma das regiões. Este ano fo-
ram visitados os seguintes hemo-
centros: Unicamp, Unifesp, Hos-
pital das Clínicas de São Paulo e 
Hemocentro de Ribeirão Preto. 

Adote um Aluno
Outra grande preocupação da 
ABRASTA diz respeito à inclu-
são dos usuários de talassemia no 
mercado de trabalho. Em conti-
nuidade à parceria com o SENAC, 
pacientes do Ceará, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Paraná, Per-
nambuco e Rondônia foram bene-
ficiados com bolsas de estudo em 
cursos profissionalizantes. 

Guerreiros do Ferro
A décima edição do “Concurso 
Internacional de Arte Guerreiros 
do Ferro” recebeu ao todo 13 dese-
nhos e os vencedores levaram prê-
mios como tablet, micro system e 
aparelho de karaokê. Esse concur-
so tem como objetivo conscienti-
zar nossos usuários de diferentes 
idades, sobre a importância da re-
tirada de ferro (o grande vilão da 
talassemia) do organismo.

Chá ABRASTA
Aconteceu no dia 22 de abril o 
tradicional chá beneficente no 
Terraço Itália em prol de seus pro-
gramas de apoio ao paciente, que 
contou com a participação de 170 
pessoas.

Durante o evento, ocorreu o fa-
moso bingo solidário, com brindes 
doados por diversas empresas e 
parceiros.

Conferência
A VIII Conferência Brasileira de 
Talassemia aconteceu em maio, 
em São Paulo. Cerca de 200 pes-
soas puderam conferir palestras 
com temas como “A Talassemia no 
Brasil”, “Segurança do Sangue” e o 
“Papel da Ressonância Magnética”. 
Realizada pelo Ministério da Saú-
de em parceria com a Abrasta, o 
evento teve como objetivo promo-
ver a discussão e esclarecimento 
sobre os principais avanços no tra-
tamento em todo o país.

DADOS

Micaella Carvalho - 11 anos
paciente talassemia major 
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