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Pacientes contam 
suas experiências 
sobre ser mãe 

Elisângela Pauli, 
portadora de talasse-

mia maior e mãe do 
pequeno Caetano
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Sim, é possível.

Gravidez e 
talassemia?
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Prezado (a) amigo (a),

O que vivenciamos nas últimas semanas nos levam a refle-
xões profundas sobre o sentido da vida.

Por um lado, a alegria imensurável de testemunhar o nas-
cimento de duas crianças saudáveis e desde já muito ama-
das, filhas de duas amigas queridíssimas com talassemia 
maior. Foram meses de oração, questionamentos e muita 
força que culminaram com a Vitória de Fatima no colo da 
mamãe coruja Lidiane Camboim, e do lindo Caetano no 
colo da mamãe Elisangela Pauli. 

Não medimos esforços em nossos agradecimentos pela 
benção destas conquistas, que certamente encorajarão 
outras pacientes a confiarem que a maternidade é possível. 
E neste exemplar queremos homenagear estas lindas mãe-
zinhas e compartilhar com todos um pouco mais de suas 
inspiradoras histórias. 

Por outro lado, dois grandes amigos, também pacientes de 
talassemia maior, se despediram desta dimensão de vida a 
poucos dias. Bruno Fingolo, aos 32 anos, nos deixa preco-
cemente num esforço exemplar para reestabelecer o bom 
funcionamento de seu jovem coração. Testemunhou com 
coragem o que Deus havia reservado para ele, partindo 
confiante para uma existência com menos dor, numa nova 
dimensão. Angelo Palumbo, aos 55 anos, transbordando fé 
e resiliência, confiante de que sua vivencia nesta dimen-
são material lhe permitiu experiências e ensinamentos 
incontáveis e profundos, partiu consciente de que no plano 
espiritual seu espírito grandioso estaria liberto das limita-
ções físicas que se encontrava. 

Surpreendidos por sentimentos intensos, elevamos os nos-
sos pensamentos a Deus, pedindo melhor compreensão 
sobre o sentido da vida. Respeitando as crenças de cada 
um, ganhamos duas novas estrelinhas nesta dimensão e 
duas estrelinhas no céu. A oração será eternamente o fio 
condutor que nos une, apesar da distância permanente. A 
nós cabe seguirmos adiante, buscando melhorar o mundo 
com o que estiver ao nosso alcance, mas principalmente 
melhorar a nós mesmos.

Com os inúmeros desafios da crise econômica e política 
que abate nosso país, testemunhamos constrangidos a 

visível piora no sistema de saúde. Registro aqui que con-
tinuamos atuando com toda a dedicação e confiança de 
que a união nos transportará para a realidade com maior 
dignidade e menos sofrimento. Precisamos que estejam 
atentos, participativos e unidos na busca das melhores 
soluções para a crise que se estabeleceu. Não desanime e 
se cuide muito. 

Conte conosco e seguimos contando com você!

Abraço carinhoso,
Merula Steagall 
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No passado, era muito comum que os portadores de ta-
lassemia tivessem limitações no seu dia a dia, em especial 
devido ao tratamento com o Desferal, que dura longas 
horas. 

Mas com a chegada dos quelantes orais isso ficou para 
trás. Hoje é possível ter uma vida normal, seja no traba-
lho, na faculdade e, até mesmo, em viagens de longa de 
duração.

E por falar em viagens, duas dúvidas muito comuns que 
ouvimos na Abrasta são: portadores de talassemia podem 
viajar de avião? E intercâmbio, como funciona? 

Com relação à primeira questão, em geral viajar de avião 
não causa grandes problemas à saúde, a não ser alguns 
incômodos, como sensação de ouvidos “tampados”, devido 
à pressão do ar, e também enjoo, se o voo tiver muitas 
turbulências. 

Mas pessoas com problemas cardíacos, pulmonares e até 
mesmo sanguíneos – comuns aos portadores de talasse-
mia - devem ter uma atenção especial. 

Em viagens de curta duração, as aeronaves podem atingir 
até 11 mil metros de altura e por isso são pressurizadas para 
manter uma oxigenação em seu interior. Neste ambiente, 
existe apenas 71% do oxigênio local no nível do mar, o que 
pode ser insuficiente para pessoas com doenças cardíacas 
e pulmonares e gerar sérios problemas durante o voo. Se a 
viagem for de longa duração, essa situação pode ser ainda 
pior. 

Outro problema que pode ocorrer é a trombose venosa - 
devido à falta de movimentação das pernas, o sangue pode 
coagular dentro da veia. Caso este coágulo se desprenda e 
vá parar em órgãos como coração e pulmão, pode provo-
car sérias complicações, até mesmo a morte.

Por isso, antes de marcar uma viagem de avião, seja nacio-
nal ou internacional, converse com o médico para saber se 
está apto a enfrentar longas horas nas alturas.

Já em relação ao intercâmbio, a principal preocupação dos 
portadores é com as transfusões de sangue. 

Ter uma experiência fora do país, para conhecer uma nova 
língua, cultura, pessoas diferentes e até mesmo valorizar o 
currículo já virou moda entre os brasileiros. Mas nem todos 
os países disponibilizam serviços de saúde gratuitos. 

“Para que o paciente seja atendido, de forma gratuita, 
dependerá do sistema local de saúde. Atualmente, apenas 
Cabo Verde, Itália e Portugal mantêm acordo com o Brasil 
e permitem o atendimento de cidadãos brasileiros por 
suas redes públicas. É válido lembrar que em alguns países, 
como os Estados Unidos, não existe saúde pública. Neste 
caso, é importante realizar um seguro viagem ou até mes-
mo ter um plano de saúde que cubra por serviços de saúde 
internacionais”, explica Zilca Pereira, advogada da Abrasta. 

Todos a bordo e boa viagem!

Conhecer novos lugares é fundamental para a saúde e 
para a alma. Já escolheu seu próximo destino?

De malas prontas
Entenda como funciona

o seguro viagem

Embora não seja o principal pensamento quando esta-
mos planejando aquela viagem especial, não podemos 
nos esquecer que acidentes acontecem. E o que menos 
queremos durante nossa estadia em um outro país é dor 

de cabeça – em todos os sentidos.

No caso dos portadores de talassemia, um ponto muito 
importante é a necessidade de transfundir sangue, a cada 
20 dias em média. Então, se a viagem for um pouco mais 
duradoura, usar os serviços de saúde será fundamental.

O seguro viagem funciona como um plano de saúde 
temporário e será válido pelos dias da contratação e dentro 
das normas especificadas em cada contrato. Ele prevê que 
o viajante pague todas as despesas médicas necessárias e 
depois solicite o reembolso à seguradora (será necessário 
apresentar comprovantes de despesas médicas, laudos, 

notas fiscais e demais documentos que mostrem o serviço 
utilizado).

Os seguros de viagem podem ser contratados em empre-
sas especializadas e diretamente com a companhia aérea 
escolhida para a viagem, em agências de turismo ou nas 

operadoras de cartão de crédito. Antes de assinar qualquer 
contrato, informe-se sobre todos os serviços oferecidos e 

verifique se o plano cobre doenças já pré-existentes. 

DICAS PARA VIAJAR 

Para que o paciente seja atendido, 
de forma gratuita, dependerá do 

sistema local de saúde. Atualmente, 
apenas Cabo Verde, Itália e Portugal 

mantêm acordo com o Brasil e 
permitem o atendimento de cidadãos 

brasileiros por suas redes públicas.

Zilca Pereira, advogada da Abrasta. 
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Para entender como vem acontecendo o tratamento da 
talassemia em todo o Brasil, e identificar as principais difi-
culdades e demandas nesta área, a equipe de pesquisa da 
Abrasta entrevistou 157 pacientes no início de 2016.

Destes, 65% têm talassemia maior e 35% talassemia inter-
mediária, sendo 59% do sexo feminino entre 20 e 59 anos. 

Estes foram os resultados:

A maior parte dos pacientes reside na região Sudeste, 
principalmente no Estado de São Paulo (59%), e mais da 
metade ingressou no ensino superior (55%).

94% dos pacientes se consultam com o hematologista. 
Destes, 48% mais de uma vez ao mês. 18% dos que pas-
sam em consulta enfrentam demora para o atendimento, 
mesmo com consulta agendada. 

72% dos pacientes realizam consultas com outras espe-
cialidades médicas, por causa da talassemia. Cardiologista 
(83%) e endocrinologista (76%) são os mais procurados, 
seguidos por ginecologista (38%), ortopedista (27%), infec-
tologista (12%) e oftalmologista (10%).

62% dos pacientes têm complicações por causa da talasse-
mia. As mais frequentes são endocrinológicas (71%), cálculo 
biliar (14%), cardiológicas (12%), infecções e cálculo renais 
(11%).

A maioria dos pacientes faz transfusão de sangue e usa 
algum medicamento quelante e 52% dos pacientes não se 
tratam na mesma cidade que residem.  

Metade dos pacientes se desloca para outras cidades para 
realizar as transfusões de sangue, sendo que 54% percorre 
entre 50 e 200Km e 21% enfrenta dificuldades para conse-
guir o TFD (Tratamento Fora de Domicílio). 

enfrentam demora para o atendimento, 
mesmo com consulta agendada. 

dos pacientes enfrentam falta 
do Desferal.

dos pacientes têm complicações por 
causa da talassemia.

dos pacientes realizam consultas com 
outras especialidades médicas, por causa 

da talassemia. 

chegam a esperar até 8 horas para o 
preparo do sangue.

Mais de 90% dos pacientes realizam a transfusão de san-
gue a cada 15 ou 30 dias e a maioria aguarda até 4 horas 
para o preparo do sangue no dia da transfusão (58%). 21% 
chegam a esperar até 8 horas para o preparo do sangue.
1 em cada 4 pacientes sofre com a falta de sangue para a 
transfusão.

17% dos pacientes não têm acesso à transfusão de sangue 
fenotipado, 9% ao sangue filtrado e 7% ao teste NAT. 

16% dos pacientes consideram desconfortável o espaço 
físico da sala de transfusão, mas 85% aprovam tanto a 
equipe médica, quanto os materiais utilizados. 

Exjade é o medicamento mais utilizado (74%), seguido 
pelo Ferriprox (40%) e Desferal (21%). Ao todo, 27% dos 
pacientes usam mais de um medicamento quelante, mas 
7% também utiliza o Hidroxiuréia. 

22% dos pacientes enfrentam falta do Desferal, 48% com-
pram diretamente os materiais descartáveis e 37% contam 
com os materiais do próprio centro de tratamento. 

Dentre os exames de rotina, a ferritina sérica é o mais 
realizado pelos pacientes (98%), seguido pelo T2* (67%) e 
densitometria óssea (45%). 

Quando o tema é qualidade de vida, para 26% dos entre-
vistados a maior dificuldade é conseguir emprego, seguido 
por se relacionar socialmente (8%) e se relacionar em 
família (6%). 

INFORMAÇÕES GERAIS

150 pacientes entrevistados em todo o Brasil

65% talassemia maior
35% talassemia intermediária

59% sexo feminino (20 a 59 anos)

Talassemia no Brasil

Pesquisa aponta que 1 a cada 
4 pacientes sofrem com a falta 
de sangue em sua região

PESQUISA COM PACIENTES 

18%

22%

62%

72%

21%
Se estiver enfrentando dificuldades para 
realizar seu tratamento, informe a equipe 

Abrasta. Estamos aqui para você! 
0800 773 9973 / abrasta@abrasta.org.br 
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Ser mãe é amar incondicionalmente. É dar o melhor de si sem 
esperar absolutamente nada em troca, e sempre ter a palavra 
certa, mesmo que para os momentos mais difíceis. Para algu-
mas mulheres, ser mãe também é a realização de um sonho, 
já que a gestação pode ser arriscada em certos casos. 

De modo geral, na talassemia maior e intermediária a gravi-
dez não é considerada um risco para a paciente. Mas, será 
importante realizar uma avaliação global das condições 
clínicas para a prevenção de eventuais riscos e estabeleci-
mentos de um plano de acompanhamento.

E aí vem a grande questão: o tratamento pode ser feito 
normalmente durante a gestação? De acordo com a Dra. 
Sandra Gualandro, hematologista do Hospital de Clínicas 
de São Paulo, não. 

“As transfusões de sangue regulares devem permanecer, 
e é possível que alguns casos de talassemia intermediária 
que não fazem as transfusões possam eventualmente 
precisar fazer. Já a quelação do ferro não é recomendada 
durante a gravidez, pois os medicamentos podem pre-
judicar o feto. Agora, cada caso é um caso e por isso o 
hematologista, junto ao obstetra, precisam trabalhar em 
conjunto durante toda a gestação”, explica a médica. 

Com relação aos riscos durante a gestação, como já 
mencionado, no geral não há problemas. Claro que tudo 
irá depender das condições clínicas da paciente e de sua 
aderência ao tratamento quelante antes da gravidez. 

“Se a mulher não costuma realizar o tratamento quelante 
de forma correta, são vários os riscos que ela e o bebê 
podem correr. Complicações cardíacas, aloimunização, 
infecções virais, trombose, problemas endócrinos e ósseos. 
Por isso, se a gravidez está nos planos de vida, é muito 
importante ter auto-cuidado e seguir corretamente as 
indicações do médico”, diz a Dra. Sandra.

O tipo de parto também irá depender das condições físicas 
da paciente - em portadoras de talassemia, tem-se optado 
mais pela cesariana.  Já no pós-parto, o tratamento quelan-
te só poderá ser realizado após a amamentação. O médico 
é quem dirá se é melhor iniciá-lo o quanto antes, ou se é 
possível esperar mais um tempo.

Super mãe
Gravidez na talassemia pode 
acontecer normalmente, desde 
que o tratamento seja realizado 
de forma correta

Depoimentos

“Terei eternamente dois 
corações batendo em mim”

Elisângela Pauli, 33, realizou o sonho de ser mãe logo 
em sua primeira tentativa

Eu sabia que um dia me tornaria mãe e talvez por alimentar 
esse sonho, dediquei tanta responsabilidade ao meu tra-
tamento. Eu venho de uma geração em que não existiam 
os quelantes orais, então por longos anos o Desferal se fez 
meu único e exclusivo companheiro noturno.

Também tinha consciência que poderia lidar com frustra-
ções, no entanto, nunca tive medo de enfrentar obstáculos. 
O medo nos limita muito, por isso devemos ousar muitas 

FAMÍLIA

Se a gravidez está nos planos de vida, é 
muito importante ter auto-cuidado e seguir 

corretamente as indicações do médico

Dra. Sandra Gualandro, hematologista do HC São Paulo.
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vezes e acreditar naquilo que a realidade nos permite 
alcançar. Por não ter muitos exemplos de mulheres com 
talassemia maior que se tornaram mães biológicas, eu 
queria provar para mim que era possível. Mais que isso, eu 
queria motivar e levar esperança para outras colegas dessa 
jornada de que podemos levar uma vida muito próxima a 
de uma pessoa comum.

Para isso, planejei minha gravidez. Busquei estar com o 
nível de ferritina e ferro sérico baixos. Acredito que a quela-
ção junto às transfusões, sempre realizadas corretamente, 
tenham sido essenciais para o desenvolvimento hormonal. 

Na primeira tentativa, consegui engravidar. Até brinco que, 
gentilmente, Deus nos presenteou e que tive uma “gravi-
dez à primeira vista”. Durante toda a gestação, fui acompa-
nhada pela Dra. Helaine Melanez, ginecologista-obstetra, e 
também pelo Dr. Kleber Fertrin, hematologista da Unicamp. 
Realizei as transfusões normalmente e quando completei 
7 meses, passei a transfundir duas bolsas de sangue a cada 
duas semanas. Quanto aos quelantes, permaneci sem 
utilizá-los até o fim de minha gravidez. 

Após nove meses, fui presenteada com a chegada do Cae-
tano. Meu filho veio no momento certo, para trazer lucidez 
e renovar minha vontade de lutar pela vida. Ele me ensinou 
que terei eternamente dois corações batendo em mim, 
com a certeza de que o coração que bate do lado de fora 
bate muito mais alto e nada mais importa, contanto que ele 
continue a bater.

“Foi muito mágico”

Lidiane Camboim, 37, é portadora de talassemia maior, 
mora em João Pessoa (PB) e há dois anos é mãe de 
Vitória Fátima 

Meu sonho sempre foi casar, ser mãe e construir uma famí-
lia, mas achava que não seria possível, devido à talassemia 
maior e o meu tratamento. Quando conheci meu marido, 
tudo mudou. Passei a acreditar que seria possível e foquei 
minhas energias para a minha saúde. 

Fazia exames semanais, além das transfusões e quelação 
de ferro exatamente como indicado pelo meu médico, o Dr. 
Alexandre Magno.

E foi assim que, aos 35 anos, engravidei. Durante toda 
minha gestação precisei tomar medicamento para não 
correr riscos de ter uma trombose. Fazia transfusões a cada 
12 dias para manter a hemoglobina em 10, além de manter 
uma alimentação saudável. Os quelantes foram proibidos, 
pois poderiam ser prejudiciais ao bebê e por isso minha 
ferritina aumentou um pouco. Mesmo assim, este período 
foi muito mágico e o momento mais feliz de minha vida foi 
ver o rosto da Vitória e pegá-la em meus braços logo após 
nascer. 

Sou muito grata a Deus, por ter me dado essa possibilida-
de. A Merula também me ajudou muito, com dicas valiosas. 
Hoje, tenho uma família linda e abençoada. Torço para que 
todas as mulheres com talassemia também consigam se 
tornar mães. 

Meu filho veio no momento certo, 
para trazer lucidez e renovar minha 
vontade de lutar pela vida. Ele me 
ensinou que terei eternamente dois 

corações batendo em mim

Elisângela, mãe portadora de talassemia.



Para os portadores de talassemia maior e intermediária 
que precisam de tratamento, uma das principais preocu-
pações é o excesso de ferro no organismo causado pelas 
transfusões de sangue recorrentes.

E não é para menos, pois se a quelação do ferro não for 
realizada corretamente, o coração será um dos órgãos 
mais afetados, causando diferentes problemas cardíacos, 
que podem levar à óbito (veja no quadro quais são). 

De acordo com o Dr. Juliano de Lara Fernandes, cardio-
logista e pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa 
José Michel Kalaf, tão importante quanto tratar é evitar a 
acumulação de ferro.

“Diferente de vários outros quadros cardíacos, a cardiomio-
patia pelo excesso de ferro é reversível, mas não adianta 
ficar apenas tomando remédios que tratem os quadros 
cardíacos, é preciso evitar que este ferro tenha entrada no 
coração”, disse. 

Como já é de conhecimento da maior parte dos portadores 
de talassemia, são três os medicamentos quelantes usados 
para evitar que o ferro se instale no organismo: Ferriprox, 
Exjade e Desferal. Mas o que nem todo mundo sabe é que, 
ainda assim, é possível que pequena parte do ferro consiga 
passar por esta barreira e se instalar no coração.

“O ferro que entra nas células cardíacas é tóxico e é pro-
duzido quando o corpo não consegue lidar com a carga de 
ferro usual. Para que um quelante seja eficiente, é preciso 
que ele aja nas 24 horas do dia. Mas no momento que se 
esquece de usar o quelante, que seja por um dia, ou até 
mesmo pula-se doses, o paciente acaba permitindo que, 
nestes intervalos, o ferro tóxico se forme e entre no cora-
ção”, explicou o médico.   

E é neste momento que a Amlodipina pode fazer um 
importante diferencial. 

Coração sem ferro

Os problemas cardíacos preocupam os portadores
de talassemia. Mas é possível evitar e tratar

De acordo com estudo publicado na revista científica Blood, o 
medicamento, utilizado há mais de 20 anos em pacientes com 
hipertensão arterial (pressão alta) e doenças coronárias, se 
mostrou eficaz no bloqueio dos principais mecanismos que o 
ferro usa para entrar no coração. 

“Graças a isso, mesmo que o paciente tenha produção de 
ferro tóxico nos períodos que chamamos de inter-quelação, 
o coração ficaria protegido”, explica o Dr. Juliano, um dos 
pesquisadores do estudo.

O estudo mostrou que em portadores da talassemia com 
pequenas elevações de ferro no coração, o medicamento se 
mostrou eficaz ao ser utilizado de forma complementar ao 
quelante, para reduzir mais rapidamente a concentração de 
ferro miocárdico. Também foi demonstrado que, inicialmen-
te, pacientes com grandes quantidades de ferro no coração 
tiveram queda nesta concentração, mais rapidamente que 
pacientes que não usaram o medicamento, mesmo com 
doses semelhantes de quelantes.

“Junto ao fato da Amlodipina não ter efeitos colaterais graves 
e poder ser usada juntamente a qualquer quelante e outros 
medicamentos, inclusive por crianças, ela também tem a favor 
não apresentar efeitos colaterais graves, seu baixo custo e dis-
tribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Realmente o 
padrão risco-benefício é muito favorável”, comenta Dr. Juliano.

CUIDADO COM O CORAÇÃO 
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A cardiomiopatia pelo excesso de 
ferro é reversível, mas não adianta ficar 
apenas tomando remédios que tratem 
os quadros cardíacos, é preciso evitar 

que este ferro tenha entrada no coração

Dr. Juliano de Lara Fernandes, cardiologista e pesquisador 
do Instituto de Ensino e Pesquisa José Michel Kalaf. 
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As doenças cardíacas causam grande receio em toda a 
população mundial. Os maus hábitos cotidianos adquiridos 
nos tempos modernos, como a má alimentação, estresse, se-
dentarismo, excesso de álcool e cigarro, são alguns dos vilões 
que prejudicam, e muito, o coração. No caso da talassemia, 
acrescenta-se o acúmulo de ferro, como vimos. 

Dentre os problemas mais comuns estão:

Disfunção cardíaca -  O coração passa a apresentar aumento 
de volume e sua contração se torna mais fraca, causando in-
suficiência cardíaca que leva à falta de ar, inchaço nas pernas 
e cansaço exagerado.

Arritmia - Pode aparecer devido ao sistema de condução 
elétrico ficar prejudicado, causando palpitações e acelerações 
graves no ritmo cardíaco.

Taquicardia – O excesso de ferro no coração pode gerar 
uma aceleração dos batimentos cardíacos, com mais de cem 
batimentos por minuto, e o portador da talassemia pode até 
desmaiar. 

É muito importante se consultar periodicamente com o 
cardiologista, além de realizar a ressonância magnética T2*, 
para medir as quantidades exatas de ferro que há no coração. 
Quanto antes iniciar o tratamento, melhor. 

Alerta!
Fique atento aos sinais que seu corpo manda quando o 

coração não está funcionando corretamente
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O tratamento da talassemia maior exige uma rotina regra-
da, no que diz respeito aos medicamentos que precisam 
ser utilizados – na maior parte dos casos, diariamente. 

Com a correria do dia a dia, esquecer de tomar o remédio 
pode acontecer. Mas isso não é aconselhável, pois os que-
lantes de ferro, por exemplo, são fundamentais para que o 
paciente possa viver bem e com qualidade.

Aqui vão algumas dicas para te ajudar a se lembrar de 
tomar seu medicamento no dia e horário corretos:

Santo remédio
Medicamentos fazem parte do cotidiano dos portadores de talassemia, 

por isso é importante saber lidar com cada um deles

MEDICAMENTOS 

1 – Defina um horário para tomar o medicamento
Alguns remédios devem ser tomados em horários 
bem definidos, como o caso do Exjade (sempre no 
mesmo horário) e do Ferriprox (três doses ao dia, 
sendo a primeira pela manhã, a segunda ao almoço e 
a terceira à noite, também no mesmo horário).

Por isso, defina uma hora exata (por exemplo, 
sempre ao meio-dia) para tomar o remédio. 
Assim, fica mais fácil não esquecer. 

3 – Caixas organizadoras 
No mercado é possível encontrar diferentes tipos de 
caixas com divisões. Separe cada recipiente por dia e 
horário e coloque os respectivos medicamentos, para 
sempre mantê-los organizados.

Também é possível ter uma caixinha destas para 
os dias da semana, e até para diferentes momentos 
de um único dia. Lembre-se sempre de organizar os 
comprimidos e separá-los por dia e/ou momentos. 

4 – Remédios por todo lado
Ter os medicamentos em locais diferentes, 
como no trabalho ou até mesmo na casa 
de algum familiar também é uma boa estra-
tégia para não esquecer de tomá-los.  

5 – Ver, é lembrar
Outra dica para não esquecer de tomar seu medica-
mento é sempre deixá-los à vista. Por isso, procure 
guardá-los em locais adequados e, claro, de uso 
contínuo. Associar o uso da medicação a atividades 
do cotidiano, como tomar café, escovar os dentes, 
almoçar ou ir dormir também pode ser uma boa 
técnica para se lembrar de manter seu tratamento 
em dia. 

2 – Alertas pela casa
Hoje, com os aparelhos de celulares cada 
vez mais evoluídos, é possível colocar 
diversos alertas, em horários específicos, 
para que o celular vibre no momento que 
o medicamento deve ser administrado. 
Bilhetinhos presos à geladeira também são 
muito bem-vindos!

Cuide de seus remédios

Que os medicamentos ajudam quando a saúde se mostra 
frágil, é um fato. Mas saiba que você também precisa 
cuidar dos remédios, para que eles continuem sendo a 
solução e não o problema.

• A exposição ao calor ou umidade pode alterar as estrutu-
ras físicas-químicas do medicamento e assim comprometer 
sua eficácia e segurança. Mantenha-os sempre em locais 
frescos, secos e protegidos da luz. 
• A caixinha em que os medicamentos vêm guardados 
também têm sua importância. Além de preservá-los, nela 
também estão todas as informações necessárias de 
como usar corretamente a medicação. 
• Para conservar medicamentos durante viagens, é importan-
te mantê-los em suas embalagens originais. Os remédios 
em forma líquida devem ser enrolados em sacos plásticos.
• Fique sempre atento à validade! Medicamentos venci-
dos perdem o efeito e podem se tornar tóxicos, causando 
efeitos colaterais diferentes dos previstos.
• Alguns produtos devem ser armazenados em baixas 
temperaturas, então a geladeira pode ser usada. Mas o 
ideal é colocar os medicamentos na prateleira superior, 
nunca na porta ou no freezer.
• Se perceber que a medicação mudou sua cor ou consis-
tência, ou até mesmo apresenta um cheiro diferente, não 
ingira. Mesmo que esteja na validade!
• E não se esqueça! Mantenha medicamentos em locais 
fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Como descartar corretamente medicamentos e 
materiais hospitalares?

Nem todo mundo sabe, mas jogar remédios pelo ralo da 
pia ou no lixo convencional causa um tremendo impacto 
no meio ambiente. Isso porque os sistemas de tratamento 
de esgoto não conseguem eliminar algumas substâncias 
químicas, que são tóxicas para a natureza. 

Também é importante prevenir danos à saúde dos pro-
fissionais que trabalham diretamente nos processos de 
coleta, por isso a importância de nunca jogar frascos de 
vidro, ampolas, seringas e agulhas no lixo. 

É importante que você entregue todos estes materiais em 
farmácias especializadas ou até mesmo no hospital em que 
realiza o tratamento.  Posteriormente, estes materiais serão 
incinerados, em um ambiente próprio para esta prática.

14  |  Info Abrasta



16  |  Info Abrasta Info Abrasta  |  17

Com a chegada de um bebê, muitas mudanças acontecem 
na família, sejam elas comportamentais, sociais e até mes-
mo financeiras. Quando este bebê é diagnosticado com 
uma doença crônica, como a talassemia, essas mudanças 
são ainda mais intensas.

Neste momento ter o apoio dos pais, acesso a um bom 
médico e também a informações de qualidade será funda-
mental para que esta criança cresça bem e com qualidade 
de vida. 

Diagnóstico precoce faz a diferença

Tudo começa com a descoberta da doença, quando sinais 
como palidez, olhos amarelados, fadiga e fraqueza come-
çam a aparecer antes dos dois anos de idade.

Por meio do hemograma (exame de sangue) e eletroforese 
de hemoglobina (amostra de sangue que irá separar as 
células saudáveis das doentes) o diagnóstico será realiza-
do. E com o resultado em mãos, o tratamento precisa ser 
iniciado o mais rápido possível. 

“Em crianças pequenas, quando o crescimento é rápido, é 
necessário manter a hemoglobina antes da transfusão em 
torno de 10 g/dL, para que o desenvolvimento aconteça de 
forma adequada. O sangue deve ser fenotipado, para que 
se consiga uma bolsa de hemácias totalmente compatível 
em relação ao tipo sanguíneo, além de filtrado também. 
Nos primeiros anos de vida, o volume do sangue deve ser 
entre 15-20 mL/kg, mas vale lembrar que este número é 
calculado de acordo com o peso do paciente”, explica Dra. 
Sandra Loggetto, hematologista da Abrasta.

Talassemia na infância
Em crianças o tratamento tem peculiaridades que devem ser
bem administradas tanto pelos pais, quanto pelos médicos

TRATAMENTO INFANTIL 

Na talassemia intermediária, o diagnóstico é feito um 
pouco mais tarde e a necessidade transfusional pode variar 
muito entre os pacientes, já que nem todos precisarão 
realizar o procedimento. Mas o acompanhamento se faz 
necessário, justamente para entender como vem aconte-
cendo a evolução da doença.

Tratar é viver bem

Sem sombra de dúvidas, os quelantes são fundamentais 
para os excelentes resultados de sobrevida apresentados 
por portadores de talassemia maior. 

Em crianças, eles só serão indicados após 10-20 trans-
fusões, quando o ferro pode começar a se acumular um 
pouco no organismo. 

“Quando a quelação se inicia, os exames de ferritina e 
saturação da transferrina, que controlam os níveis de ferro 
no organismo, devem começar a ser feitos. A ressonância 
magnética cardíaca e hepática por T2*, fundamental para 
analisar o acúmulo de ferro no coração e fígado, é possível 
fazer a partir dos 10 anos de idade, já que a criança precisa 
ficar deitada e sem se movimentar dentro do aparelho, 
além de respirar nos momentos certos”, fala Dra. Sandra. 

Segundo as bulas aprovadas no Brasil, a desferoxamina 
(Desferal®) pode ser utilizada em qualquer idade, o deferi-
prone (Ferriprox) a partir de 10 anos e o deferasirox (Exjade) 
a partir de 2 anos. Caso uma criança com menos de 3 anos 
de idade use a desferoxamina, o crescimento deve ser 
monitorado com cuidado. 

A dose dos quelantes também deve ser calculada em 
função do peso do paciente.

Importante aliado

Às vezes pode parecer que o médico está sendo muito 
exigente, mas na talassemia seguir à risca o tratamento 
indicado pelo especialista é o melhor caminho a seguir 
– especialmente durante a infância. É nesta época que 
acontece a fase de crescimento de estatura e também da 
maturação sexual (quando os hormônios sexuais/fertilida-
de passam a ser ativos). 

“Caso não façam as transfusões regulares, as crianças 
podem sentir fraqueza, cansaço, além de passarem a apre-
sentar deformidades ósseas e alterações cardíacas. Se não 
fizerem a quelação de forma adequada, além das altera-
ções endócrinas, com problemas de crescimento e fertilida-
de, podem passar a apresentar infecções de repetição, 
alteração no fígado e no coração e também osteoporose”, 
alerta a médica.

Aos pacientes que não transfudem, também é importante 
controlar a sobrecarga de ferro, pois têm aumento da ab-
sorção de ferro pelo intestino. Este ferro pode ser deposita-
do no fígado. 

Ajuda múltipla 

O acompanhamento com o hematologista é extremamen-
te importante para que tudo ocorra bem durante o cres-
cimento da criança portadora da talassemia maior. Pode 
ser que seja necessário se consultar com profissionais de 
outras especialidades, como o cardiologista, nutricionista, 
psicólogo, dentista e oftalmologista. 

Caso não façam as transfusões 
regulares, as crianças podem sentir 

fraqueza, cansaço, além de passarem 
a apresentar deformidades ósseas e 

alterações cardíacas

Dra. Sandra Loggetto, hematologista da Abrasta.
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Doar sangue é doar amor ao próximo

Campanhas Abrasta mostram que uma atitude simples 
pode salvar muitas vidas

8 de maio é o Dia Internacional da Talassemia e 14 de 
junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. O que as duas 
datas têm em comum? A vida.

Sim, doação de sangue é coisa seríssima, principalmente 
para os portadores de talassemia maior, que recebem 
transfusões periódicas. Por isso, a Abrasta criou duas 
campanhas diferentes, mas com a mesma mensagem: doe 
sangue agora, torne-se um super herói e salve milhares de 
pessoas que tanto precisam. 

A ação foi disseminada por todo o país com o apoio das 
representantes regionais, e também por meio de divulga-
ção nas redes sociais e site da associação.
 

    LUTO

Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca 
estamos preparados para perder alguém. Nicholas 
Sparks

Entre o final de julho e começo de agosto, perdemos duas 
pessoas muito especiais, que com certeza nos deixarão 
muita saudade. Nossos queridos e eternos amigos Bruno 
Fingolo e Angelo Palumbo enfrentaram a talassemia com 
muita garra e inspiraram a todos com sua força, doçura e 
alegrias contagiantes. 

A Abrasta só tem a agradecer pela dedicação e compa-
nheirismo ao longo de toda essa jornada e estamos certos 
de que a espiritualidade os recebeu com muito louvor. 
Seguimos orando por vocês e por suas famílias.

Tudo tem sua hora, seu momento...

Rodrigo Lopes, 34, é portador de talassemia maior 
e ama incondicionalmente sua família  

HISTÓRIAS DE VIDA NOTAS 

Minha vida com a talassemia maior e também com anemia 
falciforme teve início em 1983, quando tinha apenas oito 
meses - e acho que até por isso minha relação com a 
Abrasta é tão especial, afinal nascemos no mesmo ano. 

Em julho de 1993, com dez anos, fiz a retirada do baço e 
isso foi o divisor de águas em minha saúde. Após o proce-
dimento, meu organismo respondeu muito bem e passei a 
não mais fazer o uso do Desferal. Lembro que no início era 
uma luta para conseguirmos que o governo custodiasse a 
importação do medicamento, que na época ainda não era 
distribuído pelo SUS, então a cirurgia veio em boa hora. 

Fiquei cerca de 16 anos sem precisar de transfusões e uso 
de quelantes de ferro, mas em 2010 tive que tomar uma 
bolsa de sangue e, desde 2011, faço as transfusões frequen-
tes e também o uso do Exjade e Hydrea. 

Realmente passei por momentos muito difíceis, afinal nos 
anos 80 essas doenças eram pouco conhecidas. Mas só 

tenho a agradecer a Abrasta, que ofereceu a mim e minha 
família apoio e ensinamentos fundamentais. Me lembro das 
reuniões entre pais, filhos, médicos, psicólogos, enfermei-
ros que objetivavam uma qualidade de vida melhor para 
todos nós.

Também sou muito grato a Deus, por ter me dado a opor-
tunidade de lutar, vencer e hoje estar muito feliz com todas 
as minhas conquistas, e à minha esposa Ludimila, que meu 
deu dois filhos lindos, o Filipe com 6 anos e a Lívia com 1 
aninho, pois sem eles eu nada seria. 

Tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu lugar e o seu 
momento, nada acontece por acaso. Jesus Cristo era, é e 
sempre será o seu amigo, o seu ajudador. Problemas, difi-
culdades e medos nós sempre passaremos e teremos, mas 
as lutas nos engradecem, os medos nos lembram que não 
somos capazes sozinhos e que sempre seremos dependen-
tes de Cristo. A espera jamais pode matar a esperança.

Talassemia em arte

Conheça os vencedores do 13º Concurso de Desenhos 
Guerreiros do Ferro

Desenhar é trazer os pensamentos para a vida real. 
Baseados nos temas “Guerreiros do Ferro” e “Borboletas”, 
crianças e adolescentes de todo o Brasil mostraram, por 
meio da arte, como veem o tratamento da talassemia. 

Ao total, foram enviados 35 desenhos, nas categorias 4 a 
8, 9 a 15 e acima de 15 anos, que concorreram a prêmios 
como bicicleta, câmera digital e micro system. 

O objetivo deste concurso é disseminar a importância da 
quelação do ferro aos pacientes, para que tenham uma 
vida normal e com qualidade. 

Veja os vencedores do Guerreiros do Ferro 2017:
www.abrasta.org.br/13o-concurso-de-arte-guerreiros-do-ferro

 

Abrasta por um melhor tratamento

Secretário de Saúde recebe presidente da associação 
para discutir melhorias no tratamento da talassemia

No dia 7 de julho, Merula Steagall, presidente da Abrasta, 
esteve em reunião com o secretário de saúde do Estado 
de São Paulo, David Uip, para falar a respeito das necessi-
dades dos portadores de talassemia, como a importância 
do diagnóstico precoce da doença e acesso a exames de 
controle. Na ocasião, Uip nos informou que o orçamento 
atual da Secretaria Estadual de Saúde é de R$ 22 bilhões, 
aproximadamente, mas que precisaria de R$ 50 bilhões 
para colocar em prática todos os serviços necessários. Ele 
se comprometeu a encaminhar para equipe as demandas 
apresentadas. E nós, claro, continuaremos monitorando 
essas ações! 

Bruno Fingolo Angelo Palumbo
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