
GUIA PRÁTICO



Dentro do Programa de Equidade 
ABHH, queremos despertar o 
olhar das boas práticas, assim 
como atuar dentro de premissas 
que realmente façam sentido 
para todos! Trata-se de um 
movimento global, observado nas 
maiores organizações do mundo. 

Neste guia, elencamos 10 dicas de ouro para 
que você tenha certeza de que está praticando 
a Equidade no seu dia a dia.

Confira!



#1

#2

Acompanho as atualizações de incorporações de 
medicamentos e tratamentos no sistema público 

(CONITEC) e privado (ANS). Além disso, promovo debates 
com meus colegas sobre novas tecnologias e esclareço 

aos meus pacientes quanto às opções disponíveis.

Participo de fóruns e debates promovidos pela 
categoria com a qual atuo, em busca de contribuir 

com o avanço constante da Ciência e condições 
oferecidas a todos os pacientes.



#3

#4

Busco compreender a necessidade de cada paciente 
ou grupo e, ao observar algum obstáculo geográfico, 

de gênero, classe, cor ou outros, ativo minha rede 
de contatos em busca de alternativas.

Acompanho, prestigio, participo e/ou promovo o trabalho 
de outras instituições que chamam a atenção pela causa 

de pacientes que sofrem com as doenças do sangue.



#5

#6

Me esforço para estar nos principais eventos, 
reuniões, webinars, congressos da categoria, 

buscando ampliar conhecimento e ter propriedade 
para garantir que meus pacientes terão acesso a 

tecnologias e tratamentos disponíveis.

Busco observar limitações de quem está à 
minha volta para que, com atitudes do dia a dia, 

possamos estar no mesmo patamar.



#7

#8

Oriento e estimulo as boas práticas de doação de 
sangue e medula, em alinhamento com as premissas do 
Programa Um Só Sangue. Além disso, exalto e promovo 

informação de que as práticas transfusionais são seguras 
e o Brasil é referência no assunto #somosumsósangue

Acompanho os debates sobre equidade de gênero, 
classe social, raça, geo-equidade, entre outros, tendo em 

vista o conhecimento para lidar com a diversidade.



#9

#10

Atento-me a toda e qualquer forma de 
discriminação que possa acontecer à minha volta 
e prontamente pontuo a gravidade da situação.

Compartilho conteúdos do Programa de Equidade 
ABHH para fortalecer e multiplicar mensagens 

positivas ao maior número de pessoas!



Assista ao vídeo 
oficial do Programa 
Equidade ABHH:

www.abhh.org.br

#EquidadeABHH

@abhhoficial

company/abhh

@abhhoficial

@abhhoficial

ABHH


