
Conheça a história do menino de cinco anos 
que não deixou a hemofilia limitar seu sonho 
de ser astronauta. Sem medo, ele partiu em 
uma jornada para construir seu próprio futuro.

Apoio:



Porque construímos
o futuro agora.

Você vai ler nas próximas páginas a incrível
aventura do pequeno Lucas. Ele descobriu que

tinha hemofilia bem cedo, nos primeiros meses de vida.
Mas, com acesso ao conhecimento, nosso herói não

deixou de ir atrás de seu sonho:

Assim ele se sentia livre, com vontade de explorar
lugares que ninguém conhecia. Claro que os pais ficaram 

preocupados, mas permaneceram sempre ao seu lado.
Com o apoio da família e orientações corretas dos 

profissionais de saúde, ele experimentou a sensação
de ir mais longe, escolher e ser protagonista do

seu próprio futuro.

ser astronauta!



Oi, 
eu sou o Lucas. 

Tenho cinco
anos e meu maior 

sonho é ser

Já sei o que
você está pensando:

mas como? Você
tem hemofilia.

Sim, eu sei, mas 
isso não me impede

de sonhar. Aí meus pais 
ficam preocupados, 

falam para eu não pular 
no sofá, ficar sentado, 
ter um pouco mais de

cuidado. 

Eu entendo,
mas acho que eles

têm mais medo do que 
eu. Fico pensando: por 

que não posso ser o
que eu quiser?

No Brasil, quase
13 mil pessoas têm 
hemofilia.

VOCÊ SABIA?

astronauta!



Quando saio
de casa e olho o

céu, me imagino voando
no espaço. Sei que sou

livre para sonhar e tenho
o poder de decisão
nas escolhas para

minha vida. 

Meus pais
arregalam os olhos 

quando falo em
viajar, como se

tivessem visto um
monstro.

Mas sempre fui assim:
não consigo ficar parado. 

Brinco com meus irmãos de 
guerra de almofada, pego o 
lençol de casa e monto uma 

cabana na sala, uso uma 
caixa de papelão para

fazer um foguete. 



Alguns dos
meus momentos 

de diversão são em 
frente à TV, assim 
como devem ser

os seus. 
Um dia vi o desenho de um 

menino que criou um foguete 
usando caixa e materiais que 
ele encontrava na rua. Não 
parei de pensar nisso! Eu 

também posso viajar para bem 
longe, para um lugar onde 

ninguém nunca chegou.

AS-TRO-
NAU-TA!

A partir desse
dia, escolhi ser livre.

Você sabia que mais de 320 
mil pessoas convivem com a 
hemofilia no mundo todo?

CURIOSIDADE



Sabe por que os pais
do Lucas ficam preocupados 

quando ele pula no sofá? Porque 
ele tem hemofilia. Quando o Lucas 
se machuca, ele pode sangrar por 
mais tempo porque a coagulação 

não acontece como deveria.

Isso porque pessoas 
com hemofilia não tem os

fatores de coagulação 8 ou 9, ou 
eles não funcionam corretamente. 
Ficou confuso? Ok, vamos explicar 

melhor como isso acontece:

Para entender a
coagulação, imagine quando

colocamos peças de dominó em
uma fileira. Quando derrubamos uma,
as outras também se movimentam e

caem em cadeia. Os fatores 8 ou 9 são 
como peças muito importantes desse jogo! 
Quando uma delas está com defeito, esse 
processo de interromper o sangramento 
não é perfeito. Aí, quando há algum tipo

de corte ou machucado no corpo, 
fica sangrando por mais tempo 

do que o normal.



Por isso é importante que o 
Lucas faça seu tratamento 

corretamente para realizar suas 
atividades, como correr, brincar 
e praticar esportes, conforme 

orientação do seu médico.

Mas não precisa ter 
medo! Cuidando da 

saúde direitinho, temos 
liberdade para sonhar 

e construir a nossa 
própria história. 

Você sabia que nem todos os sangramentos estão visíveis aos 
olhos? Muitos acontecem dentro do nosso corpo, da nossa 
barriga, nos joelhos, cotovelos, tornozelos e até na cabeça.

CURIOSIDADE



Agora que você já
sabe o que é hemofilia,

PINTE O DESENHO DO LUCAS BRINCANDO NO ESCORREGADOR

VAMOS
COLORIR?

ATIVIDADE



Isso tem a ver
com um problema
no gene localizado 

num tal de 
cromossomo X*

Às vezes, 
fico perguntando 
por que eu tenho 
hemofilia e outras 

crianças não?

O médico
me explicou que a 

hemofilia é, quase sempre, 
genética e hereditária, 
ou seja, passa de uma 
geração para outra.

É uma estrutura de DNA que 
pode ser entendida como se fosse 

o manual de funcionamento de 
uma pessoa. Ali estão presentes 

as características de cada
ser humano. 

99% das pessoas
que convivem com
hemofilia são homens

VOCÊ SABIA?

Cromossomo X:Meus pais
descobriram que eu 
tinha hemofilia nos 

primeiros meses 
de vida. 

Eles viram umas 
manchas roxas no meu 

braço. Fizeram um 
exame em mim 
e confirmaram.

Com o auxílio da
ciência, inovação, acesso
ao conhecimento e, claro,

a orientação dos meus médicos 
e de toda a minha equipe 

multidisciplinar, minha família 
e eu aprendemos que posso 

ter qualidade de vida
e ser quem eu quiser. 



ENC    NTRE
A PALAVRA
CERTA!

ATIVIDADE

FUTURO INOVAÇÃO SANGUE HEMOFILIA COAGULAÇÃO

Você pode ajudar
o Lucas a encontrar 5 palavras 
escondidas no desenho abaixo que 
estão relacionadas à hemofilia?



 Primeiro a base,
depois as asas, o bico... 

Minha mãe falou que 
isso se chama

Sempre gostei 
de brincar com 

a minha
imaginação

Costumo juntar as 
caixas que encontro 
aqui em casa para 

montar o meu próprio 
foguete com elas!

inovação.

Aí visto o
capacete do meu
pai e entro dentro

da nave. 

Fecho os olhos
e imagino que estou

voando perto das estrelas.
A sensação é tão boa que 
me dá vontade de nunca

mais sair dali.

É o meu jeito
de experimentar

o meu futuro. Depois
me conta qual é

o seu?



VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

As pessoas com
hemofilia não podem 

praticar esportes?

Mais de 300 mil
pessoas possuem 

hemofilia no mundo?

A inovação ajuda as 
pessoas com hemofilia a 

alcançar seus sonhos

8

A equipe 
multidisciplinar é 

importante na educação 
das pessoas com 

hemofilia

Mais de 300 mil 
pessoas possuem 

hemofilia no mundo

7 9

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO

FALSO

As pessoas com
hemofilia não podem 

praticar esportes

Só existe uma
forma de tratar

a hemofilia

Todas as pessoas
com hemofilia têm

os mesmos sintomas

RESPOSTAS: 1 F; 2 V; 3 F; 4 F; 5 V; 6 F; 7 F; 8 F; 9 V.

Sempre existe mais
de uma pessoa com 
hemofilia na família

2

5

A hemofilia
só afeta meninos

Existe só um
tipo de hemofilia

1

4

3

6

Vamos descobrir se, assim como 
eu, você já aprendeu tudo sobre 
a hemofilia? Marque o que é 
verdadeiro ou falso nas afirmações. 
Cada acerto vale 1 ponto. Vamos lá!

H   RA
DO QUIZ!

ATIVIDADE



Agora que você já conheceu a 
jornada do Lucas, ajude o nosso 
herói a encontrar o seu foguete 
traçando o melhor caminho!

CADÊ MEU
FOGUETE?

ATIVIDADE



Peça a ajuda de seu
pai ou da sua mãe e aponte 
a câmera do celular deles no 
quadradinho abaixo. Lá vocês 
vão conhecer os avanços na 
medicina e encontrar outras 

dicas para as pessoas
com hemofilia.  
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