Pacientes do ambulatório do HBH participam da confraternização de Natal
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Os pacientes do ambulatório do Hemocentro de Belo Horizonte (HBH) tiveram um dia de muita
alegria com a confraternização de Natal promovida pela Fundação Hemominas e parceiros,
neste sábado, 17/12.
O encontro, que acontece há mais de dez anos, reuniu cerca de 400 pessoas, entre crianças,
adolescentes, adultos e familiares dos pacientes atendidos pelo ambulatório do HBH.
Brincadeiras e apresentações musicais fizeram parte da programação, preparada
especialmente para alegrar os pacientes. Para as crianças teve a presença do Mickey e da
dupla mirim Maria Clara e Mariana. Elas também se divertiram com a cama elástica e a piscina
de bolinhas, e se deliciaram com algodão doce, pipoca, bolo e picolé. Teve, ainda, show
sertanejo com as duplas Jean & Mateus e Beto & Willian, para os adultos.
Janaína Aparecida Messias é uma das pacientes que participaram da festa. Ela tem quatro
filhos que também são atendidos pelo ambulatório do HBH - ela e as duas filhas tratam a
Doença de Von Willebrand e seus dois filhos fazem o tratamento de Hemofilia. “Esse é um
momento único na vida dos meus filhos. O ano todo eles esperam pela festa”, afirma.
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Janaína Aparecida Messias,
paciente do ambulatório, esteve na confraternização de natal do ambulatório com suas filhas Foto: Adair Gomez
A presidente da Associação de Pessoas com Doença Falciforme e Talassemia do Estado de
Minas Gerais (Dreminas), Zenó Soares, organizadora da festa, se sente muito honrada em
poder proporcionar, junto com a Fundação Hemominas, esse momento de lazer e
descontração aos pacientes e seus familiares. “Essa é a única comemoração que eles têm de
Natal e o único presente que a maioria deles vai ganhar. A festa acontecer aqui, no
hemocentro, só proporciona coisas boas, pois é o lugar onde eles passam o dia a dia. Isso
gera uma sensação boa, eleva a autoestima deles, que reflete na melhoria do tratamento”,
enfatiza.
Um dos grandes momentos da comemoração foi a chegada do Papai Noel, que distribuiu
presentes e alegrou a criançada. Giovanna Almeida, de 6 anos, faz o tratamento da Anemia
Falciforme na Hemominas desde que nasceu. Ela se divertiu bastante. Cantou, dançou e
ganhou uma boneca de presente de Natal. “Eu gosto de cantar, dançar, brincar de corda e
pular. Eu gostei muito da boneca!”, conta a menina, que deixa um recadinho para o Papai
Noel: “Obrigada! Eu amo você!”
Veja as fotos:
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