Anemia Falciforme, você conhece?
Me Chamo Carlos Daniel, tenho 9 anos, e sou portador dessa Doença.

O que é Anemia falciforme?
Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os
filhos) caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue,
tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina, que transporta o oxigênio e dá a cor aos
glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo.

Tratamento da Anemia Falciforme
Quando descoberta a doença, o bebê deve ter acompanhamento médico adequado baseado num programa de atenção integral. Nesse programa, os pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma
equipe com vários profissionais treinados no tratamento da anemia falciforme para orientar a família e o doente a descobrir rapidamente os
sinais de gravidade da doença, a tratar adequadamente as crises e a
praticar medidas para sua prevenção. A equipe é formada por médicos,
enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, dentistas,
etc. Além disso, as crianças devem ter seu crescimento e desenvolvimento acompanhados, como normalmente é feito com todas as outras
crianças que não têm a doença.

As dificuldades que enfrento ...
Devido a doença, sofro constantemente com sintomas: Febre, vômito,
perca de peso, falta de ar, taquicardia. Além desses sintomas, preciso
mensalmente fazer uma TRANSFUSÃO DE SANGUE.
Conforme recomendações médicas, preciso de uma alimentação saudável, o ideal é
alimentar-me com legumes, verduras, frutas e carnes, e ingerir bastante líquido. Se
apresentar crises leves de dor, sem febre, deve aumentar a ingestão de líquidos e
usar remédios para dor. Devido a dificuldades financeira que minha famí-

lia enfrenta, não temos condições de comprar os alimentos ideais para
minha alimentação, assim como comprar o remédio (Hydrea) e o leite
especial (Pediasure), pois custam muito caro.
Preciso da sua ajudar para melhorar minha qualidade de vida, e para
que possa viver melhor e com menos dificuldades.

Tel:

(21) 2524-6566
Site:
www.anjinhofeliz.org.br
E-mail:
presidência@anjinhofeliz.org.br

Banco Itaú:
Ag: 0477 C/c: 85004-4

