
Oi! Meu nome é Marcelo 
Sou portador da Anemia Falciforme, VOCÊ CONHECE? 

Marcelo é um dos nossos assistidos, tem 13 anos, é portador de anemia falciforme, 

uma doença hereditária, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do 

sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. 

Faz acompanhamento regular no setor de Onco-Hematologia Pediátrica do Hospital 

dos Servidores do Estado, desde o seu primeiro ano de vida, e desde então, nosso 

Instituto presta apoio a ele e a sua família. 

Ele já sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico, litíase biliar, vários 

episódios de síndrome torácica aguda, e realiza transfusões de sangue mensalmente. 

Em 2016, após realizar uma magnética de crânio foi constatado a presença de uma 

má-formação de Arnold-Chiari tipo 1, acontece na altura da junção entre o pescoço e 

a cabeça. Ocorre quando uma parte do encéfalo, chamada de cerebelo, entra no 

canal vertebral. Esta deformidade está relacionada a um problema na circulação do 

líquido cefalorraquidiano. 

Não há previsão de interrupção das transfusões de sangue, e o uso do medicamento 

(EXJADE 500gr) se faz absolutamente fundamental, já́ que o índice elevado de ferro 

pode causar graves lesões a diversos órgãos, como coração e fígado. 

O EXJADE custa em média R$4.887,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais), 

com 28 comprimidos e deveria ser fornecido pelo Estado, mas nem sempre está 

disponível. Sua família não tem como arcar com esse custo, já́ que seu sustento vem 

do recebimento do BPC (Benefício Prestação Continuada), no valor de um salário-

mínimo. 

Marcelo precisa por mês de: 

30 comprimidos de Exjade de 500mg  /  30 comprimidos de Ácido Fólico  /  60 

comprimidos de Hidroxiureia de 500mg  /  Biscoitos  /  Frutas   /  Geleia de 

mocotó  /  Leite em pó  /  Lata de Pedsure ou Sustagem  /  Farinha láctea  /  

Frutas  /  Legumes  /  Proteínas e uma cesta básica completa. 

Sua mãe, não tem condições de trabalhar, e depende exclusivamente de nossa ajuda 

para dar a qualidade de vida e os cuidados que Marcelo necessita. 

Faça parte dessa corrente do bem!  

Podemos contar com você? 

Juntos somos mais fortes! 


