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REPRESENTATIVIDADE E ADVOCACY

3º Fórum Brasileiro de Farmacoeconômia 
de Medicamentos Biológicos e Inovadores 
 
A ABCD esteve presente entre diversas  
associações de doenças crônicas.  
Este fórum trouxe discussões  acerca  
da economia da saúde relacionada às  
moléculas inovadoras e biossimilares  
e moléculas sintéticas inovadoras.

4º Workshop sobre medicamentos  
Biológicos em São Paulo 

Evento destinado para conversarmos e discutirmos os caminhos  
para uma maior e mais efetiva  participação dos pacientes e suas  
associações na Farmacovigilância no Brasil.

Realização da Pesquisa   
Jornada do Paciente com DII 

Com 3.563 respostas em apenas 6  
semanas,  este estudo foi o primeiro e 
mais aprofundado  já realizado no Brasil e 
teve como principal objetivo entender os 
obstáculos e dificuldades que o paciente 
com DII enfrentam no seu dia a dia, sejam 
eles de caráter físico/médico, emocional, 
psicológico ou financeiro.



Posicionamento através da  
Consulta pública 61 da ANS  
para propor a inclusão de  
tratamento biológico para  
Retocolite Ulcerativa

Vídeo passo a passo instruindo 
como solicitar alteração na  
Revisão do Rol de Procedimentos 
onde consta não incorporar a  
Terapia Imunobiológica para  
Retocolite na Saúde Suplementar. 
Este post alcançou 9.735  
pessoas em nossas redes  
sociais (Julho, 2017).

Posicionamento através da  
Consulta pública 41 da  
CONITEC  
 
Para a atualização do PCDT da 
Doença de Crohn, colocando em 
pauta a sua proposta de atualização 
(Agosto, 2017).

Fórum Latino Americano de Biossimilares (FLAB) | Brasília 
 
A ABCD  participa do FLAB 2017 para entender os debates de alguns  
tópicos importantes sobre o consenso e recomendações dos  
Biossimiliares, dados clínicos e segurança dos novos MABS biossimilares, 
políticas de dispensação e farmacovigilância. Além da presença do  
Ministro da Saúde Ricardo Barros, foram 35 palestrantes nacionais  
e também internacionais, como da Argentina, Estados Unidos, Venezuela, 
Portugal, Alemanha e Costa Rica.



Audiência pública com a Senadora Ana Amélia em Brasília  

A ABCD participou da audiência pública promovida pela Comissão de  
Assuntos Sociais (CAS) no debate  “troca de medicamentos biológicos por 
biossimilares e a regulamentação do fornecimento dos medicamentos  
biossimilares” que busca informações sobre a possibilidade de troca desses 
medicamentos de modo a garantir o uso com segurança e eficácia, a custo 
mais acessível para os pacientes (Agosto, 2017).

Fórum Multidisciplinar de Biotecnologia em Brasília 

Stakeholders são convidados para debater a realidade  
sobre Biológicos e Biossimilares.
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Membro filiado ao Fórum de Patologias de SP | FOPPESP

Audiência Pública com Deputado Odorico  
Monteiro em Brasília 

A ABCD compõe a mesa do debate  sobre a Regulamentação da  
Intercambialidade entre Medicamentos Biológicos Originador e o  
Biossimilar na Audiência Pública realizada pela Comissão de  
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara  
dos Deputados (Novembro, 2017).



Caminhada para o Crohn e  
Colite no Ibirapuera 
Desde 2005, a Caminhada para o Crohn e Colite é  
realizada concomitante em países parceiros, e  
atualmente integra uma das iniciativas em prol do World 
IBD Day (Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal).

SUPORTE AO PACIENTE



1º Encontro  para pacientes  

em Sorocaba 

Coordenado pela Psicologa Camila 
Garcia e Enfermeira Janaina   
realizamos a reunião para pacientes 
em Sorocaba.



12ª Encontro de Pacientes e 
Familiares de DII em SP 

Desde 1999 este tradicional Encontro com Pacientes e 
seus familiares é um espaço onde profissionais da saúde 
esclarecem dúvidas sobre a doença de Crohn e Retocolite 
ulcerativa e abordaram temas como diagnóstico,  
tratamento, nutrição e a visão do paciente com DII.

SUPORTE AO PACIENTE



Grupos de autoajuda em SP

Mais de 40 pacientes com Doença de Crohn e Retocolite  participaram  
das reuniões do grupo de apoio presencial coordenadopela psicóloga e  
nutricionista voluntárias. Nesta reunião há a união de pessoas com o  
mesmo tipo de problema possibilitando que troquem experiências de vida 
entre si e ao mesmo tempo, permite que percam o possível isolamento em 
que se encontram.



Acreditamos e entendemos a necessidade de acesso a informação e temos 
trabalhado com diversos parceiros para difundir esse acesso através do 
nosso suporte com materiais informativos nos eventos e atividades dos 
Grupos e Associações nas Cidades.

3ª Ed. Cartilha dos Direitos 
e Responsabilidades dos 

Pacientes de DII 

Folheto Guia de Cuidados 
na infância  Retocolite 

Ulcerativa e Doença de 
Crohn 

História em  
Quadrinhos em parceria 

com GAMEDII 

Edições 63 e 64  
da Revista ABCD  

em FOCO 

45.000 
pessoas alcançadas com  
impressos gratuitamente

2.000 
cartões do Uso do TOALLETE  
enviados gratuitamente aos  
pacientes que desejam pleitear  
preferências no uso do banheiro  
nas filas de estabelecimentos 

EDUCAÇÃO CONTINUADA



Bahia
Hospital Octavio Mangabeira | Reuniões mensais 
coordenado pela FIMAE

Blumenau
Hospital Santa Isabel | Reuniões bimestrais  
coordenadas pelo Dr. Juliano Ludvig

Brasília
Hospital Universitário de Brasília | Reuniões 
mensais

Guarulhos
Hospital Padre Bento de Guarulhos| Reuniões 
mensais coordenado pelo GAMEDII 

São Paulo
Hospital Heliópolis |Reuniões mensais  
coordenado pelas Crohnistas da Alegria

Itajaí
Universidade do Vale do Itajaí | Reuniões  
mensais coordenado Unidade de Saúde Familiar 
e Comunitária (USFC) 

Joinville
Hospital Dona Helena | Reuniões para pacientes 
coordenado pela Associação DIISC (Associação 
de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal 
de Santa Catarina)

Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
|Reuniões para pacientes realizado pela 
 AAPODII

Pelotas
Hospital Escola de Pelotas | Reuniões periódicas

Petrópolis
Hospital Santa Teresa | Reuniões bimestrais  
coordenado pelo Dr. José Francisco Vieira e  
Grupo Retocrohn

Porto Alegre
Hospital Universitário da PUC | Reuniões  
periódicas 

Belo Horizonte
Faculdade de Farmácia | Pós graduação em  
Ciências Farmacêuticas

Caratinga
Reuniões mensais  coordenado pela ALEMDII 
(Associação do Leste Mineiro)

Caxias do Sul
Reunião para pacientes sobre DII coordenado 
pelo Dr. Eduardo Brambilla

Santo André
Reunião de pacientes em Santo André

Rio de Janeiro 
Simpósio da Associação RECOMEÇAR RJ  
(Associação de Pacientes com Doenças  
Reumáticas do Estado do RJ)

Ao vivo Live sobre Nutrição e DII 
A ABCD representada pela Nutricionista Izabel Lamounier ao vivo  
responde perguntas aos internautas sobre Doença Inflamatória Intestinal. 

+4.000  
pessoas  

alcançadas.



IX SIMADII e II PANCCO

Dois importantes eventos realizados em junho buscam aumentar  
o conhecimento sobre as doenças inflamatórias intestinais (DII) e,  
consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

Durante o IX Simpósio Internacional Multidisciplinar de Atualização  
em DII (SIMADII) e II Congresso da Organização Pan-americana de  
Doença de Crohn e Colite (PANCCO), especialistas de várias partes  
do mundo abordaram inúmeros temas, a exemplo de aspectos  
epidemiológicos da DII na América Latina, mecanismos de atuação  
dessas doenças e o futuro da DII.

INTERCÂMBIO  DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES



Palestra para profissionais de medicina  na Universidade  
de São Caetano do Sul 

A ABCD representada pela Dra. Sandra Felice esteve presente na  
Universidade de São Caetano do Sul, alunos da residência médica  
puderam conhecer o trabalho realizado pela Associação e obter  
uma aula sobre as DII.

IX Pré Congresso GEDIIB de DII na Semana  
Brasileira do Aparelho Digestivo | SBAD  

ABCD realiza o pré lançamento dos resultados da Jornada do Paciente  
com DII aos profissionais  especialistas em DII no evento.



Workshop GEDIIB em Foz do Iguaçu
 
Em parceria com o GEDIIB, estivemos 
presentes neste evento para difundir 
aos participantes informações acerca 
das DII. 

1º Encontro de Organizações Latino Americano  
na Argentina 

Evento com o objetivo de conhecer a realidade e principais dificuldades  
dos pacientes, assim como entender a experiência e como as Associações 
presentes atuam em seus Países afim de que juntos possamos nos unir e 
fortalecer o apoio a Comunidade de DII.

Estúdio Folha promove o  
evento Blueprint Summit  
Latam America 

Dra. Marta Brenner Machado,  
presidente da ABCD, participa  
do evento juntamente com  
Associações que relatam o  
acolhimento ao paciente e  
atuação em políticas públicas.

INTERCÂMBIO  DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES



2º Encontro de Blogueirose  
pacientes com Espondiloartrites, 
DII e uveítes-Encea2017 na  
Câmara dos Vereadores  
de São Paulo 

A Nutricionista Izabel Lamounier  
de Vasconcelos representou a  
ABCD neste evento tirando dúvidas  
e conscientização sobre a DII  
e Nutrição.

Seminário  Biológicos sem mito 

A ABCD esteve presente no evento da Rede de Associações de Pacientes 
(Biored Brasil) promovido para orientar pacientes e profissionais sobre os 
medicamentos biotecnológicos, com o objetivo de ampliar a informação e a 
educação do paciente sobre os medicamentos inovadores.



1º Encontro de Associações de 
DII no Brasil pela Takeda 

Oportunidade de discussão das 
dificuldades e avanços encontrados 
no Brasil pelos pacientes de  
DIIatravés de diversas associações 
de pacientes do Brasil.

1º Encontro de Associações  
Dialógos Pfizer  

Diálogo com Associações de  
Pacientes de diversas Patologias 
com intuito de compartilhar  
conhecimento e informações e 
todos com objetivo único de como 
melhorar a qualidade de vida dos 
nossos pacientes.

INTERCÂMBIO  DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES

Dra. Marta Brenner Machado participa 
dos 20 anos da Associação de Crohn  
e Colite do Uruguai



ABCD divulga material informativo na  
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo | SBAD  

Evento com mais de 5.000 profissionais inscritos, o intercâmbio de  
conhecimento e atualização entre congressistas e representantes da  
indústria farmacêutica e de equipamentos, permitindo aos participantes  
o acesso aos mais recentes avanços no diagnóstico e tratamento das  
doenças relacionadas ao Aparelho Digestivo. 

Mais de 60 profissionais de DII cadastrados para receber  e difundir  
informações para  os pacientes de clinicas particulares e hospitais públicos.

Parcerias com as LIGAS Acadêmicas de  
Gastronterologia em novas Cidades do Brasil



Apoio Curso Especialização em 
DII Hospital Sírio Libanês

Matéria no Domingo  
Espetacular sobre DII  

Dra. Andrea Vieira participa 
da entrevista sobre Doença de 
Crohn e Retocolite Ulcerativa.

No dia 14 de fevereiro o ator 
Tyler James Williams da série 
(Todo Mundo Odeia o Chris), 
compartilhou em sua rede  
social que é portador da  
Doença de Crohn. 

Vivabem Uol Destaque  no site Minha Vida  
sobre o GIBI de histórias  
em quadrinhos de DII 

CAMPANHAS  E MÍDIAS



Maio Roxo 
 
Para marcar o World IBD Day (Dia Mundial da Doença Inflamatória  
Intestinal, instituído em 19 de maio) estamos convocando representantes 
de diversas Cidades do Brasil para unidos com as Associações  de Pacientes 
com Doença de Crohn e Colite Ulcerativa ao redor do Mundo darmos  
continuidade a Campanha MAIO ROXO.

Esta campanha tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade e  
parlamentares promovendo maior conscientização e melhoria na qualidade 
de vida dos nossos pacientes. O mês é marcado com caminhadas,  
palestras,Simpósios, distribuição de informativos, campanhas na mídia, etc.

57 
Posts Publicados 

1.164  
Pessoas  
Alcançadas 

7.672 
Curtidas 

2.246 
Compartilhamento 

817  
Comentários 

9.144  
Visualização  
Vídeo

2.764  
Curtidas 
 

28 
Posts Publicados 
 

57 
Comentários

48.392 
Páginas  
Visualizadas 

31.045 
Sessões 

25.575 
Usuários



Lançamento novo portal

Destaque na Revista do 
GEDIIB sobre a parceria 
de redirecionamento na 
Busca de Especialistas 
aos pacientes 

Destaque na matéria 
do jornal Estúdio folha

+ Revistas com Edição digital

+ Produção de Interatividade 

+ Versão para Smartphone

+ Suporte online ao paciente
 
+ Cadastro Material Informativo

+313.000 
acessos em 2017
  

+26.000 
acessos mensais

CAMPANHAS  E MÍDIAS



Live lançamento oficial dos resultados  
da Jornada do Paciente com DII

Os principais resultados foram apresentados no dia 15 de dezembro, ao 
meio-dia, através de uma transmissão ao vivo do Facebook. Contou com  
a participação da Dra Marta Brenner Machado (Presidente ABCD), Dra. 
Andrea Vieira (Vice-Presidente ABCD), Dr Flavio Steinwurz (Presidente 
Emérito ABCD) e da Nutricionista Maria Izabel Lamounier de Vasconcelos.

Divulgação no 
 facebook  
da Federação  
Europeia de Crohn e 
Colite | EFCCA

Lançamento do Vídeo  
“Você também ter perdido  
momentos especiais por causa  
do seu intestino?” 

Com objetivo mobilizar a consciência 
mundial sobre essas doenças  
pouco conhecidas  para que haja  
melhoria na qualidade de vida dos  
nossos pacientes com Doença  
de Crohn e Retocolite Ulcerativa.



ABCD  EM NÚMEROS

Redes Sociais

 + 15.000 
curtidas 327 

seguidores

195 
inscritos

2.898 
seguidores

Portal ABCD (Website)

440.000
Acessos 

269.811 
Usuários

267.111
Novos usuários

313.619 
Sessões

Revista ABCD em FOCO 

+ 20 mil exemplares  
enviados de forma gratuita




