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Pacientes com  
talassemia enfrentam 
dificuldades para 
conseguir entrar no 
mercado de trabalho 
convencional, por  
conta do tratamento
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Caro (a) amigo (a),

São inúmeros os motivos que temos para dizer “obrigado”: 
pela vida, família, amigos, por encerrarmos mais um ano 
cheio de bênçãos.  

Gostaria de compartilhar com vocês os desafi os que 
tivemos ao longo de 2019 e, claro, as conquistas também. 
Realizamos várias visitas em hemocentros, por meio do 
projeto Ver e Ouvir, e detectamos muitas falhas no sistema, 
além de ouvirmos muitos relatos tristes de amigos. 

Mas também obtivemos conquistas importantes, tais 
como a compra pelas Secretarias de Saúde do Rio de 
Janeiro e Recife dos quelantes que há meses estavam 
em falta. Realizamos mutirão de ressonância magnética, 
onde foram atendidos pacientes de vários estados, e 
reuniões frequentes na Coordenação Nacional do Sangue 
e ANVISA, na busca para garantir o melhor tratamento a 
todos os pacientes. 

A novidade é o medicamento ainda em teste Luspartcpt, 
que tem como objetivo reduzir o número de transfusões de 
sangue. Segundo o Dr. Antonio Piga, este será um grande 
avanço no tratamento das talassemias. 

E com estas notícias boas, desejo a todos uma boa leitura 
deste Info Abrasta. 

Espero que este canal possa agregar muito mais 
conhecimento. Todos vocês são importantes para nós, 
afi nal somos a família ABRASTA. Atualizem seus cadastros 
e não deixem de falar conosco sempre que precisarem. 

Forte abraço, com um 2020 de muitas realizações para 
todos nós! 

Eduardo Fróes 
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familiares. Entre os títulos estão o de Utilidade Pública Federal, processo 
nº 4.143/93-66 e o Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência 
Social, processo nº 71010.000489/2007-23.

Nossa missão: Alcançar a excelência e humanização do tratamento 
e qualidade de vida de pessoas com talassemia no Brasil, por meio de 
pesquisa, produção e divulgação de conhecimento, mobilização política e 
apoio ao paciente e seus familiares.
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Sangue
Torcedor
Campanha engajou doadores 
em todo o Brasil

A doação de sangue voluntária é algo que precisa ser 
aprimorada no país. Atualmente, apenas 1,6% da população 
brasileira doa sangue e esse número, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (ONU), está abaixo do 
recomendado de 3 a 5% de doações regulares. 

Para quem é portador de talassemia maior ou 
intermediária, este dado com certeza preocupa ainda 
mais. Por isso, em junho deste ano a equipe da Abrasta 
organizou uma campanha nacional, com o objetivo de 
mudar este cenário: a Sangue Torcedor. 

A ideia era unir a paixão pelo futebol ao amor à vida e ao 
próximo. E deu certo! Ao todo, 24 times de futebol, dentre 
eles Flamengo, Santos, São Paulo, Grêmio e Cruzeiro 
toparam participar da ação e divulgar aos seus torcedores 
a importância deste simples gesto. 

Ao longo do mês, os clubes divulgaram a Sangue Torcedor 
em suas redes sociais, entraram com faixas e camisetas 
da campanha durante jogos importantes, como no 
clássico entre Flamengo x Fluminense, levaram mascotes 
nos principais hemocentros do Brasil e disponibilizaram 
jogadores para a doação voluntária. 

O “Brasileirão da Doação de Sangue” também objetivava 
uma disputa saudável entre os times, para saber quem 
conseguiria conquistar o maior número de doadores. 

O Sport foi o campeão, seguido por Goiás, na vice-
liderança, e Flamengo na terceira colocação. Ao total, 
mais de 240 doações de sangue foram realizadas 
durante o período da ação.

As informações completas da campanha podem ser vistas 
em www.sanguetorcedor.abrale.org.br

SANGUE
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Glóbulos brancos
1%

Plaquetas
<1%

Plasma
52-62%

glóbulos vermelhos
38-48%
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Além disso, o sangue é dividido nos grupos sanguíneos 
ABO, que podem ser fator Rh positivos ou negativos. 

DE OLHO NO SEU GRUPO SANGUÍNEO  

Dentre os diferentes tipos sanguíneos, alguns são mais raros 
que outros. Mas, como saber isso? De acordo com a  
Dra. Mônica Veríssimo, hematologista do Centro Infantil 
Boldrini e do Comitê Médico da Abrasta, o sangue raro 
significa ter um fenótipo de frequência menor na população. 

“O fenótipo são os antígenos/proteínas da membrana 
eritrocitária que caracterizam o indivíduo. Se o paciente é 
negativo para determinado fenótipo e este é de frequência 
populacional mais rara, isso significa que ele terá mais 
dificuldade no momento de receber a transfusão sanguínea. 

Sangue Raro
Alguns tipos sanguíneos são mais difíceis de encontrar 

nos hemocentros do país

Sangue representa vida para todos os humanos. Afinal, é 
por meio dele que recebemos oxigênio e nutrientes em 
todos os órgãos.

RARIDADE 

Plasma – Parte líquida, de coloração amarelo palha, 
composta por água (maior parte), proteínas, sais, 
hormônios, dentre outros. O plasma representa 
aproximadamente 55% do volume de sangue circulante. 

Hemácias (ou glóbulos vermelhos) – Tem um alto 
teor de hemoglobina, uma proteína avermelhada 
que contém ferro. Sua principal função é transportar 
oxigênio a todas as células do organismo. 

Leucócitos (ou glóbulos brancos) – Fazem parte da 
linha de defesa do organismo e são acionados em casos 
de infecções, causadas por vírus ou bactérias. 

Plaquetas – Atuam no processo de coagulação 
sanguínea, agindo nos sangramentos, para que não haja 
hemorragias. 

Nós evitamos a todo curso a exposição a este antígeno, 
para que o paciente não desenvolva anticorpos e tenha um 
rendimento transfusional inadequado”, explica a médica. 

Os glóbulos vermelhos estão cobertos por proteínas 
chamadas de antígenos. Então o sangue tipo A tem 
antígenos A, o sangue B tem antígenos B, o sangue AB tem 
antígenos de ambos e o tipo O, nenhum dos dois. 

Os glóbulos vermelhos também têm outro tipo de 
antígeno, o chamado RhD – que são parte de uma família 
formada por 61 antígenos tipo Rh. Então quando o sangue 
tem RhD, é do tipo positivo (A+, B+, AB+ ou O+) e quando 
não tem, do tipo negativo (A-, B-, AB- ou O-). 

Saber o tipo sanguíneo do indivíduo é essencial para uma 
transfusão de sangue segura. 

O SANGUE É COMPOSTO POR:

Glóbulos brancos
Plasma

Plaquetas glóbulos vermelhos

InfoAbrasta_Ed38_rev1.indd   6 17/12/2019   13:42:32



Info Abrasta  |  7

“O paciente que tem sangue raro deve receber um 
concentrado de hemácias totalmente compatível, ou seja, 
negativo para este antígeno raro. Se isso não for possível e for 
necessário receber uma transfusão de emergência, é possível 
que a pessoa fi que sensibilizada. Agora, se isso for repetido, 
o indivíduo poderá apresentar reação hemolítica grave, a 
depender da quantidade transfundida”, fala Dra. Mônica. 

Portadores de talassemia maior recebem transfusão 
regular, entre 3 e 4 semanas. Agora, se apresentar um 
fenótipo sanguíneo raro, pode ser que não consiga receber 
o concentrado de hemácias totalmente compatível. 

“Nestes casos, deve-se tentar o banco de sangue de 
fenótipos raros. Afi nal, como as transfusões serão para 
toda a vida, é impossível colocar o paciente em risco. 
Um ponto muito importante é que a periodicidade da 
transfusão é mandatária e a hemoglobina pré-transfusional 
deve variar entre 9,5g/dl e 10,5g/dl”, diz a médica. 

Esta premissa também vale para o paciente portador de 
talassemia intermediária que necessita de transfusão. 

“Todos os portadores de talassemia, que realizam 
transfusões regulares e apresentam fenótipo raro, 
precisam realizar transfusão em um centro de referência 
que tenha acesso ao banco de sangue de fenótipos raros 
ou que tenha um cadastro de doadores próprios, com 
fenótipos raros”, fi naliza a médica.   

SANGUE DOURADO – O MAIS RARO DO MUNDO! 

Embora as pessoas pensem que os tipos sanguíneos O- e 
AB são os mais raros, não é bem assim. O tipo mais raro 
é o sangue com Rh nulo, conhecido mundialmente por 
Sangue Dourado. 

Adquirido de maneira hereditária, por meio de pai e mãe, 
ele acontece quando os glóbulos vermelhos do indivíduo 
não têm nenhum tipo de antígeno Rh – é tão raro que, até 
o momento, somente 43 pessoas foram detectadas no 
mundo todo.

Este tipo sanguíneo pode ser doado para qualquer pessoa, 
como acontece com o sangue O-, mas para receber uma 
transfusão, somente de um outro indivíduo Rh nulo. 

O paciente que tem sangue raro deve 
receber um concentrado de hemácias 

totalmente compatível, ou seja, negativo 
para este antígeno raro.

Dra. Mônica Veríssimo, Comitê Médico da Abrasta

Se você é paciente e tem um tipo sanguíneo 
raro, é importante manter contato com seus 
doadores e exigir que o hemocentro utilize 

sangue de fenótipos raros! 

InfoAbrasta_Ed38_rev1.indd   7 17/12/2019   13:42:33



8  |  Info Abrasta

O mercado de trabalho no Brasil passa por grandes 
dificuldades. Milhões de pessoas encontram-se 
desempregadas e dentre os motivos está uma grave 
crise econômica enfrentada nos últimos anos no país, 
que fizeram com que os investimentos financeiros nas 
empresas diminuíssem, causando, então, um grande 
volume de demissões e problemas para a admissão de 
novos funcionários. 

Com estas questões, contratar um novo funcionário 
tornou-se raro e as exigências curriculares ainda maiores. 
E se o candidato tiver algum problema de saúde, é bem 
provável que não seja aprovado para a vaga. 

E aí, você que é portador de talassemia deve estar se 
perguntando: mas isso é correto? De acordo com a advogada 
da Abrasta, Renata Delcelo Von Eye, infelizmente, até o 
momento, as empresas não têm nenhuma obrigatoriedade 
em contratar pessoas que enfrentam problemas de saúde, 
como a talassemia e câncer. Também não há nenhuma 
obrigatoriedade de mantê-las em seus cargos, caso entendam 
que não estão rendendo como o esperado. 

Felix Rodrigues Neto, portador de talassemia intermediária, 
sentiu na pele esta questão. Engenheiro, com mais de 
33 anos de atuação na área, recebeu um convite de uma 
empresa para atuar como responsável pela segurança do 
trabalho. E teve uma surpresa bastante desagradável. 

“Todos gostaram muito do meu currículo e na admissão 
me foi pedido um exame clínico. A médica me perguntou 
se eu tinha algum problema de saúde e comentei sobre a 
talassemia intermediária, embora nunca tenha considerado 
um problema para mim. Ela também me perguntou sobre 
a hemoglobina, e eu disse que sempre ficava entre 6,7 e 
7. Após minhas respostas, foi pedido um laudo do médico 

Mercado de trabalho: um 
desafio para portadores de 
talassemia
Empreendedorismo pode ser saída para quem encontra dificuldades  
em ingressar nas empresas convencionais

EMPREENDEDORISMO

que me acompanha. Quando enviei o documento, eles me 
vetaram para a vaga. Fiquei muito surpreso”, conta. 

Felix sempre trabalhou com manutenção, o que representa 
um serviço mais pesado. Ele subia rampas, escadas, pegava 
peso, e nunca apresentou nenhum problema de saúde. 
As transfusões de sangue não fizeram parte de sua vida, 
apenas o acompanhamento médico, uma vez ao ano. Para 
esta nova função, as atividades seriam muito mais leves, e 
ainda assim, por conta da talassemia, não foi aceito. 

“Entrei em contato com a médica, para entender o que 
tinha acontecido. Ela comentou que por conta da minha 
condição, eu não estaria apto para a vaga. De acordo com 
a médica, só de me expor ao sol, eu já poderia passar mal. 
Tentei argumentar que por 33 anos trabalhei em vagas que 
exigiam muito mais do meu corpo, mas nada”.

Felix decidiu procurar por um professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais e médico do trabalho, para obter mais 
informações e também conseguir um novo laudo. Mas, assim 
como a primeira médica, ele também vetou sua contratação. 

“Cheguei a perguntar para ele se eu, então, estava apto para 
me aposentar. Mas de acordo com ele, a aposentadoria 
seria uma questão totalmente diferente. No momento, me 
encontro em busca de uma nova oportunidade de emprego. 
Espero encontrar pessoas melhor informadas sobre a 
minha talassemia neste caminho”, diz. 

Entrei em contato com a médica, para 
entender o que tinha acontecido.
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LEI DE COTAS – UMA REALIDADE POSSÍVEL 
PARA A TALASSEMIA 

A Lei de Cotas, existente há mais de 20 anos, define que 
todas as empresas privadas com mais de 100 funcionários 
devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com 
trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência.

Sua criação partiu do princípio que, pessoas com condições 
especiais tinham menos possibilidades e oportunidades 
no mercado de trabalho, seja pela baixa escolaridade ou 
pela falta de qualificação profissional. A adaptação ao 
ambiente das organizações, com espaços adequados e 
maior flexibilidade também eram queixas importantes e 
que deveriam ser avaliadas com maior cuidado. 

Embora a talassemia intermediária e maior não sejam 
consideradas um tipo de deficiência física, é fato que a 
própria doença e seu tratamento gerem dificuldades para 
que seus portadores ingressem no mercado de trabalho 
ou permaneçam empregados. Afinal, ambos os tipos da 
doença exigem um tratamento regrado, com transfusões 
de sangue e quelação do ferro, além de poderem causar 
desconfortos aos seus portadores. E tudo isso pode refletir 
no dia a dia, incluindo nas atividades profissionais. 

A partir disso, a Abrasta tem pensado em um projeto que 
visa incluir os portadores de talassemia nesta lei. 

“A talassemia maior é considerada um caso grave e, quando 
o paciente não realiza o tratamento corretamente, pode ter 
sequelas importantes, como as deformidades ósseas. E estes 
casos, para serem declarados como deficiência física, irão 
depender de uma análise instrumental que está sendo elaborada 

pelo poder executivo, para apurar todos os tipos de deficiência 
no Brasil. Ou seja, será um instrumental único, com avaliadores e 
critérios biopsicossociais das pessoas”, explica Dr. Rodney Souza, 
procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho.   
Sobre a talassemia intermediária, ele diz que talvez seja 
mais complicado para enquadrar na Lei de Cotas. “Tudo 
dependerá do caso, já que alguns pacientes não precisam do 
tratamento, enquanto outros podem ser tão graves quanto 
à talassemia maior. É importante ressaltar que a Lei de Cotas 
enquadra um impedimento de longo prazo, associado a 
alguma barreira atitudinal na sociedade. Por isso, para que 
um paciente com talassemia se enquadre como deficiente, 
dependerá muito do impacto da doença”, finaliza Dr. Rodny. 

EMPREENDER – JÁ PENSOU A RESPEITO? 

De acordo com pesquisa realizada pelo Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2019 chegou a 38% 
a taxa de empreendedorismo no Brasil. Isso indica que 52 
milhões de brasileiros possuem seu negócio próprio. E, 
diante da dificuldade em entrar no mercado de trabalho 
formal, este número tende a aumentar. 

Se a ideia é ganhar seu dinheiro, sem enfrentar os 
problemas burocráticos que as empresas convencionais 
empregam por conta da talassemia, essa pode ser uma 
excelente opção.

O Projeto Adote um Aluno é uma iniciativa da Abrasta, em 
parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), que visa a inclusão social das pessoas com 
talassemia por meio da capacitação profissional. 

São oferecidas bolsas integrais ou parciais para a 
realização dos chamados FIC (Curso de Formação Inicial 
Continuada) em diversas áreas. Se você é paciente de 
talassemia intermediária ou maior, entre em contato 
com a equipe Abrasta! (11) 3149-5190 ou 0800 773 9973 / 
abrasta@abrasta.org.br 

A talassemia maior é considerada um 
caso grave e, quando o paciente não 
realiza o tratamento corretamente, 

pode ter sequelas importantes, como  
as deformidades ósseas.

Dr. Rodney Souza, procurador do trabalho 
do Ministério Público do Trabalho 
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HISTÓRIAS DE VIDA
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Enfrentar a talassemia maior e intermediária pode ser 
complicado para alguns pacientes, afinal são doenças 
crônicas e que exigem tratamento por toda a vida. 

As transfusões de sangue mexem com a rotina e os  
quelantes de ferro podem trazer efeitos colaterais 
indesejados. Mas seguir ambos à risca é essencial para que  
os portadores vivam bem e com qualidade. 

É comum que pensamentos contraditórios e negativos 
possam surgir. Afinal, quem nunca se sentiu cansado, 
desanimado ou até mesmo com raiva? Agora, saiba que 
é possível trabalhar estes pensamentos e, até mesmo, 
mudá-los.

“O ponto essencial é buscar por informações 
referentes à talassemia, mas em fonte segura. A equipe 
multiprofissional pode ser muito importante neste 
momento também. Assim, não deixamos espaços para 
fantasias e imaginações sobre o tratamento. Contar com 
a rede de apoio, seja ela a família, os amigos ou equipe de 
profissionais de saúde é importante. Essa base uma vez 
estruturada, trará mais confiança e segurança ao paciente”, 
fala Agnes Sewo, psicóloga da Abrasta. 

Viver bem é parte  
do tratamento

Pacientes contam como transformaram suas dificuldades  
com a talassemia em força e superação

De acordo com ela, viver um dia de cada vez também faz a 
diferença. “Pode parecer um pouco clichê dizer isso, mas de 
fato é fundamental. Não sabemos o que acontece amanhã, 
mas sabemos o que podemos fazer hoje para lidar melhor 
com questões como ansiedade, angustia  
e medo”, finaliza Agnes. 

E como prova disso, trazemos as histórias de Josiane 
Zanguetin, Renata Melaré e Rogério Davi, portadores de 
talassemia maior que levam a vida – e o tratamento – de 
forma otimista! 

Pode parecer um pouco clichê dizer 
isso, mas de fato é fundamental. Não 

sabemos o que acontece amanhã, mas 
sabemos o que podemos fazer hoje.

Agnes Sewo, psicóloga da Abrasta 
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Fui diagnosticada com a talassemia maior quando tinha 
quase três anos de idade, no Centro Infantil Boldrini, em 
Campinas. A Dra. Silvia Brandalise foi quem me atendeu 
pela primeira vez. Depois, passei a ser acompanhada pelo 
Dr. Fernando Tricta, seguido pela Dra. Mônica Veríssimo, 
que é minha médica até hoje.  

Minha primeira transfusão ocorreu em dezembro de 1991 
e, no ano seguinte, passei a usar o Desferal. Lembro-me de 
que quando era criança, meus pais chamavam a bombinha 
infusora de “minha amiguinha” e cresci chamando-a assim, 
pois, de fato, somos grandes amigas até hoje, ela salva 
minha vida todos os dias. 

Em cada transfusão, eles me diziam que o sangue era 
para eu crescer “forte e mais saudável”. Meus pais sempre 
me explicaram a importância do uso do Desferal, das 
transfusões. Eles e todos meus familiares, principalmente 
minha avó, sempre estiveram comigo, dando-me total apoio, 
o que facilitou minha compreensão em relação à talassemia 
e ao tratamento. Sempre encarei tudo “numa boa” e dizia 
aos meus amigos que eu era a “menina vampira”, e eles 
achavam isso o máximo. Coisas de criança!  

Eu tenho uma vida normal. Continuo fazendo uso do 
Desferal e também da Deferiprona. As transfusões são 
feitas a cada 20 dias. A talassemia nunca me impediu de 
fazer nada. Fiz faculdade de Educação Física e me formei 
em 2011. Trabalhei por alguns anos como professora em 
atividades aquáticas. 

Em 2014, tive um outro raro diagnóstico: mielite transversa. 
Fiquei por seis meses paralisada nos membros inferiores. 

Graças à talassemia, 
aprendi a ser forte

Renata Melaré

Fiz uso de cadeira de rodas, andador, bengala e, após 
um ano e meio de tratamento, consegui dar os primeiros 
passos sozinha.  

Fiz todo tratamento de reabilitação no Centro Infantil Boldrini, 
com acompanhamento da Dr. Vanessa Sannomiya Viera e de 
toda equipe que faz parte da reabilitação, em parceria com 
Dra. Mônica Veríssimo. Hoje, após quase cinco anos de lesão, 
eu ainda tenho algumas sequelas nos membros inferiores, 
mas que não me impedem de viver a vida normalmente. 

Não atuo mais como professora de Educação Física, 
mas em 2017 iniciei outra faculdade, agora de Psicologia. 
Além da faculdade, eu também sou atleta paraolímpica 
de natação. Já conquistei várias medalhas com essa 
modalidade, sempre indo em busca dos meus sonhos.

Eu acredito que, independente do nosso diagnóstico e da 
situação que estamos vivendo, seja ela boa ou não, não 
podemos desistir, não podemos desanimar, sempre haverá 
uma solução para nossos problemas, caso olhemos para 
eles com amor, fé, confi ança e esperança. 

Eu poderia ter desistido de muitas coisas na vida, 
entretanto, graças à talassemia, aprendi a ser forte, 
a ter coragem, a nunca olhar para a vida com medo, 
sempre com perseverança, bom humor e alegria. Acho 
isso fundamental para conseguirmos ir além da nossa 
defi ciência e nos superarmos.

HISTÓRIAS DE VIDA
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Quando completei 1 ano e seis meses, minha mãe 
descobriu a minha talassemia maior. Por 32 anos, fui 
tratado por um hematologista em Campinas. Mas, por 
conta de alguns problemas, decidi mudar e dar início ao 
meu tratamento na Unicamp. 

Em 2005, cheguei ao hospital pesando 49kg e com 5 mil de 
ferretina. Após alguns meses, senti uma enorme mudança. 
Comecei a usar por 24h a bomba de infusão para controlar 
a hemocromatose - trabalhava em uma locadora de vídeos 
e a usava durante o expediente de trabalho.

Nesta época, eu era um homem triste. Mas sabia que não 
podia desistir. E o resultado do tratamento começou a 
aparecer. Fui perdendo o aspecto “enferrujado” na pele, 
comecei a usar hormônios, ganhei peso. Minha autoestima 
veio com tudo! 

E quando a felicidade entra para as nossas vidas, abrimos 
caminhos para coisas boas. Minha linda noiva é um grande 
exemplo disso. Ela me ajuda a superar medos e me mostra 
que o mundo é de quem ousa sonhar. Minha mãe também 
foi essencial para que nada me faltasse e a Abrasta me 
ajudou com as dúvidas sobre o tratamento.  

Hoje uso o Exjade para quelar meu ferro, trabalho em uma 
rede de supermercados e continuo minha luta, mas de 
maneira leve e tranquila. E se você tem talassemia, não 
desista! Eu, contra todas as probabilidades, estou aqui, 
prestes a completar meus 44 anos.

Não desista!

Rogério David

Meu nascimento foi cercado de expectativas, pois meu 
irmão mais velho já tinha recebido o diagnóstico da 
talassemia maior. Assim, quando nasci, fui submetida ao 
exame de eletroforese de hemoglobina, que constatou que 
também era portadora deste tipo de talassemia. 

No começo, meu tratamento não era o adequado e até 
meus 12 anos usava o Desferal. Como ainda não tinha a 
bombinha, aplicava o medicamento direto no músculo. Aos 
15 anos, durante cinco meses, precisei passar uma semana 
inteira internada para tomar o Desferal por 24 horas, direto 
na veia. Era bastante incômodo. 

Não posso dizer que ser talassêmica é fácil, pois temos 
limitações em relação às transfusões de sangue, 
tratamentos, dores. Mas isso nunca foi motivo para eu 
reclamar da vida, me revoltar contra os meus pais ou 
contra Deus. Pelo contrário! Sou muito grata pela minha 
vida e pela minha família que sempre me apoiou, lutou 
comigo. Também sou grata aos profi ssionais de saúde e 
amigos, que me ajudam nessa caminhada. 

É importante lutar por nossos objetivos. Tive muitas 
dificuldades para conseguir um emprego, por conta das 
transfusões, então fiz um curso de cabeleireira e abri 
meu próprio salão. Fiquei dez anos nesse ramo e, hoje, 
eu e meu marido temos uma marca de cosmético home 
care profissional. 

Para meus amigos de talassemia, digo que é fundamental 
estar bem consigo, se aceitar, não perder a fé e cuidar 
bem do corpo e da alma. O impossível para Deus só dura o 
tempo de ser realizado.

É importante lutar por
nossos objetivos

Josiane Zanguetin
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2019 vem sendo um ano de importantes mudanças para a 
Abrasta. E o destaque fi ca para a nova presidência, agora 
assumida por Eduardo Fróes.

Nascido em Cruzília (MG) e portador de talassemia maior, 
Eduardo conhece bem de perto as principais difi culdades 
enfrentadas pelos pacientes e as lutas que serão necessárias 
travar para mudar o cenário da Hematologia nacional. 

Em entrevista realizada com o novo presidente da 
Associação, mergulhamos em sua história e nos planos 
para os próximos anos de sua gestão. 

Info - Como foi descobrir ser portador de talassemia?

Eduardo - Se hoje a talassemia ainda não é conhecida por 
todos, há mais de 20 anos nem mesmo os médicos sabiam 
do que se tratava. Aos sete meses de vida, recebi pela 
primeira vez uma transfusão de sangue. Mas o diagnóstico 
propriamente dito veio muito tempo depois, após uma 
longa jornada enfrentada pela minha mãe, Celina Fróes.  

Info - E o início do tratamento, quando aconteceu?

Eduardo - Após muitas transfusões de sangue realizadas 
de forma inadequada e sem a devida quelação do ferro, 
já que os medicamentos não eram disponíveis pelo 
SUS, somente anos após o diagnóstico é que passei a 
ter acesso ao tratamento correto. Foi quando o Dr. Luiz 
Claudio passou a me acompanhar. Minha vida realmente 
mudou. Nesta época fi quei sabendo sobre o acampamento 

Sob nova
direção
Abrasta renova sua presidência e 
outros cargos da diretoria

  |  Info Abrasta
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promovido pelo, hoje meu grande amigo, Dr. Fernando 
Tricta. Neste espaço, aprendíamos tudo sobre a talassemia 
e o tratamento. E fazíamos amizades. Foi nesse momento 
que conheci Merula Steagall. 

Info - Edu, a Merula foi presidente da Abrasta por 
muitos anos e trouxe conquistas importantes a todos 
os pacientes. Agora a missão é sua. Como é assumir 
esta posição?

Eduardo - O desafi o é enorme. Sou muito grato à Merula, 
por tudo o que ela fez por mim e por todos os portadores 
de talassemia do Brasil. Se hoje o tratamento é uma 
realidade para os pacientes, com certeza devemos essa 
conquista a ela. E agora, quero dar continuidade a este 
importante trabalho. 

Info - Como será a sua gestão?

Eduardo - Há alguns anos, venho atuando como 
representante da Abrasta em políticas públicas. 
Mensalmente, vou à Brasília e me reúno com os principais 
governantes que atuam na área da Saúde, levando as 
melhorias necessárias para o atendimento aos portadores 
de doenças hematológicas. Agora à frente da organização, 
quero intensifi car o contato no Ministério da Saúde e 
também nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Info - E quais serão os próximos passos?

Eduardo – São muitos os novos passos. Infelizmente, 
pacientes ainda sofrem com a falta dos quelantes. 
Estamos negociando junto ao Ministério da Saúde a 
centralização dos medicamentos, pois dessa maneira 
não teremos mais problemas. Afi nal, hoje a falta se dá 
por conta do repasse de verba para diferentes Estados 
e muitos acabam não comprando. Já com relação à 
ressonância T2*, outro problema importante, propomos 
à Coordenação Nacional do Sangue um maior acesso, 
incluindo maior capacitação de profi ssionais em mais 
centros do país. Estarei atento às diversas questões que 
envolvem o melhor tratamento da talassemia no Brasil, e 
no que precisar interferir, vamos trabalhar!

Conheça a diretoria executiva da 
Abrasta, correspondente ao período 
de julho de 2019 a junho de 2022:

Eduardo Fróes
Presidente

Elisângela Pauli Tebet
Vice-Presidente

Eliane Jorge
Primeira Tesoureira

Rosana Aparecida Spoto Alves
Segunda Tesoureira

Fernando Sabino Gomes
Primeiro Secretário

Fernanda Rebeque Rebello
Segunda Secretária

Conselho Fiscal
Weber Reynolds Caselatto
Eliana Nadim Saba
Dina Steagall
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O tratamento correto da talassemia, em especial a 
maior, é fundamental para que o seu portador tenha 
uma vida normal. 

É muito importante que as transfusões de sangue 
sejam feitas de maneira contínua, geralmente a cada 20 
dias. Para que não haja acúmulo de ferro no organismo, 
a terapia quelante também é essencial ao paciente.

O acompanhamento médico, incluindo exames de 
rotina como o da ressonância magnética, deve ser 
parte do cotidiano do portador de talassemia, para que 
possíveis complicações sejam evitadas.

Mas, infelizmente, nem todos conseguem seguir 
corretamente cada uma destas etapas, e acabam 
passando por difi culdades de saúde durante o 
tratamento. Dentre elas a osteoporose.

Mais comum entre os idosos e mulheres, a osteoporose 
atinge, na maior parte dos casos, pessoas acima 
dos 55 anos. São mais de 10 milhões de brasileiros 
diagnosticados com a doença, e cerca de 75% só 
descobrem estar com este problema nos ossos após a 
primeira fratura.

Algumas pessoas herdam uma tendência genética a 
perder massa óssea mais depressa do que as outras. 
Mas fatores como fumo, álcool, sedentarismo e alguns 
tipos de medicamentos, como os corticoides usados 
por mais de três meses, podem acelerar esse processo.

Osteoporose – 
Fique atento aos sinais!

Dores ósseas e fraturas caracterizam 
estágio avançado da doença

O remodelamento ósseo é um processo contínuo de 
retirada de osso para o sangue e formação de osso novo, 
ocupando cerca de 20% a 30% do esqueleto. Com isso, 
o tecido ósseo substitui células velhas por novas. 

Até aproximadamente os 30 anos de idade, a 
quantidade de osso reabsorvido e reposto é igual. 
A partir daí, inicia-se uma lenta alteração, que vai 
provocar, ao fi nal de cada ativação das unidades de 
remodelamento, discreta perda de massa óssea.

Segundo o Dr. Roberto Guarniero, professor associado 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, a osteoporose é a doença osteometabólica mais 
comum.

“Em nosso esqueleto há um constante equilíbrio entre 
a formação do tecido ósseo e a sua reabsorção. E 
quando ocorre um desequilíbrio metabólico, ou seja, a 
destruição do tecido ósseo, chega-se ao diagnóstico da 
doença”, explica.

Com o resultado do desequilíbrio entre a entrada e a 
saída de cálcio e fósforo do osso, sinais como dor óssea 
e fraturas começam a surgir. Porém, quando aparecem, 
já caracterizam uma fase avançada da doença. As 
partes mais afetadas são o colo do fêmur, coluna, a 
pelve e o punho.

Além das fraturas, ela causa o encolhimento das vértebras, 
redução de estatura e graves problemas na coluna.

OSSOS
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Osteoporose na talassemia

Estar em dia com as consultas médicas é essencial, pois 
quanto antes constatar a doença, melhores serão os 
resultados no tratamento. Atualmente, o diagnóstico 
precoce é realizado pela densitometria óssea, exame que 
mede a densidade mineral do osso.

Nos portadores de talassemia, os sintomas não são 
diferentes. Sua estrutura óssea é frágil, e acredita-se que a 
própria anemia, assim como o excesso de ferro, interfi ra na 
absorção de cálcio pelos ossos.

De acordo com o Dr. Roberto Guarniero, ainda não há 
uma relação exata entre talassemia e osteoporose, 
porém “o mais provável é que a difi culdade de irrigação 
sanguínea no tecido ósseo, associado a baixas taxas 
de hemoglobina, façam aumentar os fenômenos de 
reabsorção do tecido ósseo”, explica.

A prevenção da osteoporose é de grande importância, e 
deve começar na infância, já que 90% dos ossos é formado 
até os 18 anos. Para isso, é preciso:

Manter uma boa alimentação, que contenha cálcio e 
vitamina D. Leite, queijos e iogurtes são ricos em cálcio, 

Embora possa parecer complicado no começo, saiba 
que é possível viver bem e com qualidade, mesmo 
após o diagnóstico da osteoporose. 

Para as dores ósseas, sejam elas ligadas às fraturas ou à 
fraqueza dos ossos, uma boa dica é fazer compressas no 
local – a quente, ajuda aliviar a tensão muscular, e a fria 
ajuda a anestesiar a área dolorosa. Analgésicos também 
podem ser utilizados, mas converse com seu médico para 
saber qual a melhor opção. 

Outro ponto essencial após 
receber o diagnóstico da 
osteoporose é alertar o paciente 
para o cuidado com as quedas. 
Nesta prevenção, novos hábitos 
podem ser bem importantes:

 Sentar na cama antes de se 
 levantar, para evitar a 
 hipotensão postural

 Instalar alças de segurança em 
 banheiros, para não correr risco 
 de quedas durante o banho

 Retirar tapetes e móveis 
 desnecessários que possam 
 levar a tropeções e quedas 

 Não deixar brinquedos e outros 
 objetos espalhados pela casa

 Descer escadas, sempre 
 segurando fi rme nos corrimões

e podem ajudar bastante. Vegetais de cor verde escura, 
como brócolis e espinafre, além de frutas como laranja, 
maçã e manga também contém este mineral.

Exercícios físicos, como caminhar, dançar e nadar podem 
ser grandes auxiliares para evitar a doença.

O Sol é fonte importante de vitamina D, por isso é 
importante se expor a ele nos períodos de até 10h ou 
depois das 16h.

Para os casos mais avançados, há o tratamento com 
terapias medicamentosas, que devem ser utilizadas apenas 
com orientação do especialista.

“Para o tratamento da osteoporose, incluindo os 
portadores de talassemia, há medicações anti-reabsorção 
óssea ou medicamentos que vão estimular a formação 
deste tecido. Mas a prevenção é a melhor opção, por isso 
os cuidados com a saúde são sempre imprescindíveis. 
Eliminar os fatores de risco, como por exemplo, o 
sedentarismo, tabagismo, má alimentação e uso excessivo 
de álcool, é de grande auxílio”, diz o Dr. Roberto.

Acender a luz do
quarto ao levantar

Se você tem osteoporose, aqui vão dicas importantes! 

Manter os óculos
com grau correto

Evitar pisos molhados
e escorregadios

Evitar também
sapatos com saltos 

e solas escorregadios
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SAÚDE

Talassemia menor apresenta sintomas. Esta informação 
não é verdadeira.  Embora o portador tenha uma alteração 
genética que faz com que os glóbulos vermelhos possuam 
um tamanho menor que o normal, eles funcionam 
normalmente. Isso acontece porque o organismo cria um 
mecanismo de adaptação, fazendo com que os pacientes 
passem a produzir quantidades maiores de glóbulos 
vermelhos. Assim, se sintomas como cansaço, tontura, 
dores pelo corpo surgirem é importante procurar um 
médico para descobrir o que vem ocasionando. 

Tomar ferro e ácido fólico está liberado. Sim, é possível 
que o portador de talassemia menor precise tomar estas 
duas suplementações. Mas é importante ter cuidado. 

O ferro só é indicado caso os exames mostrem que há 
deficiência de ferro no organismo. Porém, se ele for 
utilizado sem recomendação e por longos períodos, pode 
levar à uma sobrecarga de ferro causando danos em 
órgãos como o fígado e glândulas.

Já o ácido fólico não causa nenhum prejuízo se tomado 
sem real necessidade. Porém, ele só é indicado caso o 
paciente afirme que consome poucas folhas verdes cruas, 
ou seja, saladas. O ideal é que seja consumido um prato 
dessas folhas 4 vezes na semana. 

Doar sangue e órgãos é proibido. Depende. A talassemia 
menor não afeta o funcionamento dos órgãos, então 
pessoas com essa condição genética podem sim optar por 
esse tipo de doação. Ser um doador voluntário de sangue 
também é possível, desde que a hemoglobina esteja igual 
ou maior a 13 g/dl para homens, e 12,5 g/dl para mulheres.

Grávidas com talassemia menor precisam tomar 
ferro. Sim! Porém, é frequente que mulheres não 
talassêmicas grávidas também precisem tomar. É 
normal que durante a gravidez haja uma queda do 
hematócrito e da hemoglobina. A diferença é que se 
recomenda um monitoramento mais frequente dos índices 
hematimétricos, podendo ser mensal em grávidas com a 
talassemia menor. Além, é claro, de sempre manter contato 
com o obstetra para ter informações do desenvolvimento 
do feto e qual o melhor tipo de parto, normal ou cesariana.

Na imensa maioria das vezes a gestação decorre como se 
fosse uma mulher sem o traço talassêmico e raramente 
apresenta algum perigo para o feto.

A talassemia menor (ou traço talassêmico) gera 
dúvidas em seus portadores já que, embora 
apresentem uma leve anemia, são considerados 
pessoas saudáveis. 

Fizemos um levantamento com os principais 
comentários/perguntas que nos foram enviados 
e conversamos com o Dr. Giorgio Baldanzi, diretor 
médico do Instituto Paranaense de Hemoterapia e 
Hematologia e membro do Comitê Médico da Abrasta, 
que respondeu ponto a ponto. 

Talassemia 
menor – 
Problema de 
saúde?
Entenda o traço talassêmico, tipo 
leve de anemia que milhões de 
brasileiros apresentam 
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A talassemia menor pode levar à leucemia ou à 
síndrome mielodisplásica. Não. A talassemia menor 
por si não leva a outros problemas hematológicos, 
especialmente a doenças malignas. 

A talassemia menor precisa de tratamento. O que 
acontece frequentemente é a indicação do uso do ácido 
fólico, já que por apresentar uma maior produção de 
glóbulos vermelhos, o organismo dessas pessoas tem 
também um consumo aumentado do ácido. O importante 
é estar sempre em contato com o médico para não realizar 
tratamentos não recomendados. 

Relação talassemia menor e consultório médico. Não 
há uma regra sobre qual a frequência que se deve ir ao 
médico, mas o indicado é ir pelo menos uma vez ao ano 
para realizar um check-up. As mulheres devem prestar 
atenção no período menstrual para verificar se há uma 
perda de sangue aumentada e, nesse caso, ir ao médico 
o mais rápido possível. No caso infantil, até 12 anos, é 
importante ter um acompanhamento mais de perto para 
garantir que a criança esteja com os níveis de vitaminas 
adequados e cresça saudável. 

Lembrando sempre que é extremamente importante seguir 
as indicações do especialista.

Crianças com talassemia e o crescimento. As crianças 
com a talassemia menor são iguais às crianças sem o traço, 
desde que se alimentem corretamente e não apresentem 

outras doenças. Espera-se que elas tenham um crescimento 
nas faixas normais da população em geral.

Boa qualidade de vida para talassemia menor. Espera-
se uma qualidade de vida normal. Não há restrições para 
as pessoas com esse tipo de talassemia. Claro que para 
atividades de alta performance, como maratonas e longas 
competições de nado, o paciente com talassemia menor 
talvez não consiga a mesma performance, mas não está 
impedido de fazê-las.

Tomar L-Carnitina é uma opção de tratamento. Depende. 
Há um estudo em pacientes com talassemia menor que, 
após tomarem o L-Carnitina, apresentaram uma elevação 
dos níveis desta substância e se sentiram melhor. Mas não 
é um estudo com conclusões precisas, porque houve falha 
no seu método. Além disso, os estudos foram realizados 
principalmente no Oriente Médio, então os costumes e  
estilo de vida são diferentes dos nossos e os resultados 
podem sofrer alterações.

Então sim, esse medicamento pode ser benéfico para  
alguns pacientes, mas é preciso ter cautela. Os sintomas 
devem ser investigados para se ter certeza que eles estão  
de fato sendo causados pelo baixo nível da L-Carnitina.

Morte por conta da talassemia menor. Como vimos, a 
pessoa com este tipo de talassemia tem uma vida normal, sem 
sintomas e sem a necessidade de realizar tratamentos. Por 
este motivo, este tipo de anemia não leva o paciente a óbito. 
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