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1.ª Conferência Pais
Porque existe uma grande necessidade de informação, formação e 
educação sobre as especificidades da hemofilia do seu filho.
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Editorial

Chá canasta

Quando o estimado leitor perpassar os olhos 
por este editorial, já o ano mais difícil, até 
agora, de toda a democracia portuguesa terá 
terminado: o do grandíssimo aumento de 
impostos.

Apesar dos sinais de melhoria, que nos dizem 
cada vez mais patentes, não se pode confiar 
que 2014 seja melhor que 2013, até porque isso 
constituiria um sério revés na construção do 
empobrecimento português.

A economia ancorada ao principio da 
destruição criadora, serviu-se desta crise 
para fazer aumentar o número de ricos à 
custa do aumento do número de pobres, é 
o sucesso duma ciência que consegue criar 
mais riqueza porque esqueceu os valores da 
solidariedade humana, e para quem os pobres 
são a matéria-prima com que se fabricam os 
milionários, destruindo-se a classe intermédia 
que cada vez mais se vê como um activo (já 
escasso), onde os governos cevam a sua sanha 
exterminadora de sonhos e de futuros.

Maia Henriques
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A APH merece estar unida, precisa disso e não 
pode exercer a sua missão sem isso. Todos 
terão de perceber que o inimigo principal 
não está entre nós, mas sim á espreita para, 
aproveitando a divisão, destruir o que tanto 
custou a construir.

Os tempos são de vigilância e luta, não 
podemos permitir a regressão da qualidade de 
tratamento 

É por isso que desejo a todos um 2014 pleno de 
sucesso, unidos naquilo que verdadeiramente 
importa: a qualidade de vida dos nossos 
hemofílicos.

A nova ordem mundial está apostada em 
acabar com o estado social, sob o pretexto 
da sua insustentabilidade, e até o consideram 
mesmo contra-natura, porque só os fortes 
têm direito à riqueza e á sua acumulação, 
não se achando devedores da sua repartição 
enquadrada num corpo jurídico de 
solidariedade social.

E é assim que num futuro próximo teremos 
uns país assistencial - em que organizações 
caritativas substituirão o estado - e um país de 
ricos com acesso a uma educação e saúde de 
luxo. Aí a pobreza constituirá a preocupação 
principal de senhoras caridosas que 
organizarão chás canastas (tudo da melhor 
sociedade), e onde cada uma pugnará pelo 
seu pobre de estimação que lhe garantirá os 
créditos necessários à ascensão aos céus, onde 
merecerão contemplar a glória de Deus.

O Serviço Nacional de Saúde está em perigo 
e o tratamento dos hemofílicos também. É 
por isso que me congratulo de ter assistido, na 
última Assembleia Geral, à pacificação e ao 
consenso que nos últimos tempos têm estado 
arredados do seio dos nossos associados.

“...a pobreza constituirá 
a preocupação principal 
de senhoras caridosas que 
organizarão chás canastas 
(tudo da melhor sociedade), 
e onde cada uma pugnará 
pelo seu pobre de 
estimação...”
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Outubro Novembro Dezembro

António L. Santos 1941-11-20
José L. S. Abreu 1944-11-15
Maria J. J. G. Soeiro 1947-11-01
Júlio D. Silva 1950-11-26
Manuel A. M. S. Dias 1952-11-23
Bruno P. Marques 1954-11-27
Carlos J. M. Santos 1955-11-29
José P. T. Pereira 1956-11-27
António M. B. Guerra 1957-11-28
Bernardino A. Gonçalves 1958-11-02
José T. Peixoto 1959-11-13
 Luís F. Gomes 1965-11-26
António B. C. Bártolo 1965-11-30
Carlos F. S. Simões 1971-11-09
Henrique M. P. Rodrigues 1971-11-23
José L. S. Santos 1976-11-08
João P. J. Lourenço 1977-11-01
Dinda L. Sousa 1977-11-04
Pedro M. G. Ferreira 1977-11-15
Marco P. V. Silva 1978-11-15
Ana Rita S. Tavares 1979-11-01
Bruno M. B. Freitas 1979-11-25
João Vasco S. Oliveira 1980-11-03
Luís Miguel G. Pina 1981-11-02
Inês Sousa M. P. Azevedo 1982-11-12
Ricardo M. G. Nobre 1983-11-13
João Miguel S. S. Amaral 1983-11-24
Maurício José M. Quintal 1984-11-01
Ananias S. Semedo 1984-11-28
Paulo D. N. Ávila 1985-11-18
Hugo M. R. Barros 1987-11-05
Luís F. A. Pires 1987-11-12
António M. R. Sousa 1987-11-15
Nuno F. G. Pereira 1987-11-20
João Filipe B. Campos 1987-11-29
Pedro Ricardo P. F. C. Gomes 1988-11-11
Renato Dinis R. Penha 1989-11-22
Edgar F. P. Alves 1990-11-16
Carlos M. S. Jesus 1996-11-03
Bruna A. C. Lopes 1999-11-30
Rúben T. Garrido 2003-11-08
Tiago Henrique A. Boulhosa 2003-11-11
Miguel S. Ramos 2003-11-22
Rodrigo André S. Asseiceira 2004-11-03
Delfim F. Almeida 2010-11-17
Santiago B. Silva 2011-11-02

Custódio M. Gadelha 1931-12-28
Joaquim Ferreira 1945-12-26
Florentino Oliveira 1946-12-18
António Rui S. C. Santos 1947-12-14
Áureo M. F. Costa 1949-12-05
Maria Natália R. M. Z. Santo 1953-12-25
António José Santos 1955-12-04
Jaime E. F. Palmela 1957-12-09
Albino Ferreira Maia 1958-12-24
Fernando A. S. Viterbo 1959-12-10
Diogo A. C. Gonçalves 1961-12-08
Artur P. F. F. Vieira 1962-12-07
Américo R. S. Silva 1962-12-27
Rui Manuel M. Correia 1964-12-28
Hilário Ferreira Frias 1965-12-01
Paulo Alexandre Antunes 1966-12-27
Francisco M. C. Ferreira 1967-12-10
Luís Manuel P. Rodrigues 1967-12-12
Mário Pedro T. C. Balça 1968-12-13
Hilário Augusto S. Moreira 1968-12-22
Roberto Carlos S. S. Ana 1971-12-13
Luís Miguel R. Silva 1972-12-19
José Mário E. Aguiar 1973-12-04
Valdemar V. Silva 1973-12-17
Patricia Marques P. Mendes 1974-12-03
José Cristiano R. P. Fonseca 1975-12-09
Nuno Miguel P. Matos 1975-12-14
João Pedro C. Oliveira 1975-12-19
Pedro Jorge S. Pinto 1976-12-09
Marco B. B. Oliveira 1976-12-16
Leandro E. D. Barbosa 1977-12-02
João Nuno N. Nascimento 1978-12-19
Nuno Miguel C. Piçarra 1980-12-26
Pedro Miguel C. J. Marques 1983-12-06
Carlo Manuel F. Agostinho 1984-12-13
Ricardo Jorge I. Pais 1985-12-28
Humberto Carlos A. Vieira 1989-12-05
Rui P. N. Chanoca 1993-12-30
Orlando Manuel N. Aguiar 1995-12-02
Melissa Beatriz G. S. Lopes 1995-12-20
João Filipe M. Leandro 1996-12-04
Pedro Miguel R. Vieira 1996-12-20
Francisco B. S. Albardeiro 1998-12-27
Frederico Duarte R. Cardoso 2000-12-09
Diogo Luís C. Martins 2000-12-23
Bruno Dias Santos 2002-12-12
David Gonçalo P. Decoroso 2003-12-28
Rodrigo Ferreira Gomes 2007-12-18
Rodrigo Pereira S. Gonçalves 2007-12-23
Eduardo José D. P. D. Antunes 2009-12-27

José Silva Ribeiro 1935-10-07
Manuel L. S. Ribeiro 1945-10-24
Mário A. A. Rothes 1948-10-11
José Maria R. C. Ferreira 1955-10-12
Fernando M. P. Barbosa 1956-10-22
Diamantino L. Silva 1958-10-13
Carlos E. Q. Silva 1958-10-19
Manuel B. Jesus 1959-10-18
José M. B. Monteiro 1961-10-07
Maria M. C. M. Santos 1961-10-18
Fernando A. R. S. Silva 1965-10-17
Augusto R. Ferreira 1965-10-23
Alcino C. Alegria 1966-10-28
José H. S. Maio 1967-10-25
Fernando P. L. V. S. Costa 1968-10-20
António J. F. Carvalho 1968-10-25
Miguel A. F. P. Crato 1969-10-20
Vitor M. L. H. Brás 1970-10-16
Manuel F. C. Lebre 1971-10-01
Eduardo J. S. Pereira 1973-10-05
Samuel G. Coimbra 1974-10-24
Carlos M. O. Belga 1975-10-03
Rosa M. L. Pereira 1975-10-22
Hugo R. M. Rodrigues 1977-10-03
Rui M. S. Bernardino 1979-10-22
Nuno D. F. S. Lemos 1980-10-08
Custódio J. G. Rocha 1980-10-15
Ricardo M. S. Fidalgo 1980-10-18
Nelson A. B. Loureiro 1981-10-08
Gilberto G. S. Alves 1981-10-15
Rui M. A. Pires 1984-10-19
Diogo M. M. Gomes 1987-10-21
Carlos M. S. L. Viana 1987-10-28
Maksym Sarakhman 1988-10-07
Jorge A. L. Vilela 1988-10-25
André Nóbrega 1989-10-05
Nuno A. P. Ferreira 1989-10-23
Rute L. Sousa 1990-10-17
Frederico J. D. Alves 1993-10-27
Bruno A. S. Oliveira 1995-10-19
Pedro L. P. Cunha 1996-10-13
Beatriz A. Moreira 1997-10-20
André V. N. Ramos 1998-10-30
Pedro M. R. B. R. Barreto 1999-10-26
João R. F. N. Tavares 2000-10-18
Filipe A. O. Parreira 2000-10-23
Jilmar S. P. Costa 2001-10-23
Francisco J. D. Borges 2002-10-14
Caetano L. Amorim 2002-10-14
Pedro G. C. Carvalho 2003-10-13
João G. C. Carvalho 2003-10-13
António M. G. L. Marreiro 2004-10-02
Isa Mara G. de Barros 2004-10-07
Martim dos S. M. Cheta 2009-10-11
Martim L. P. L. Graça 2009-10-22
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Iremos realizar pela primeira vez, no dia 5 de 
Abril do corrente ano, na cidade de Palmela, uma 
conferência tendo como destinatários os pais/
educadores de crianças e jovens com Hemofilia 
e outras Coagulopatias Congénitas.

Este evento surge na continuidade e como 
complemento da criação, na APH, de Grupos 
de Pais nos hospitais centrais do nosso país, já 
formados em Lisboa e no Porto e em vias de for-
mação em Coimbra e noutras cidades.

A APH reconhece que para os pais e educa-
dores de crianças com a nossa patologia existe 
uma grande necessidade de informação, for-
mação e educação sobre as especificidades e 
desafios da doença do seu filho. 

De facto, ser pai, mãe ou educador de uma 
criança com hemofilia poderá ser encarado, es-
pecialmente nos primeiros tempos, como um 
drama, que de forma injusta, chega a uma fa-
mília. A fragilidade que representa uma criança, 
acrescida aos temores sobre o futuro dessa mes-
ma criança com uma doença crónica, poderá 
trazer problemas acrescidos ao meio familiar.

No entanto, depois do choque inicial, é tem-
po de levantar a cabeça e procurar saber mais 
sobre a doença e encontrar os locais indicados 
onde a informação sobre a doença existe e onde 
pessoas e instituições com experiência em lidar 
com as situações inerentes à hemofilia pode-
rão ajudar a desmistificar e a enquadrar esta 
patologia. 

A APH é o local indicado onde os pais se de-
verão dirigir para procurar este auxílio.

Mas a APH, além da função informativa e 
de prestadora de serviços, na defesa dos seus 
associados, deverá igualmente ser fomentadora 
de troca de experiências dentro dessa mesma 
comunidade.

Nesta visão abrangente do que deverá ser o 
papel da nossa Associação, o contacto com ou-
tros pais que experienciem situações semelhantes 
e com toda a comunidade com hemofilia, pode 

constituir um factor não só de combater o iso-
lamento, que por vezes, a situação acarreta, mas 
também uma forma de melhorar o conhecimento 
da doença, na infância e juventude do seu filho. 

Só assim se poderá chegar a um conheci-
mento o mais completo possível do que é ne-
cessário fazer e saber para que a criança possa 
crescer de uma forma normal e segura. Desta 
forma, serão criadas as raízes indispensáveis para 
que a criança e jovem se possa transformar num 
adulto consciente e conhecedor da sua doença 
e perfeitamente inserido na vida em sociedade. 

É pois, o objectivo principal deste evento, 
que se efectuará todos os anos, ajudar a ultra-
passar medos e dúvidas, possibilitando aos pais 
e educadores encarar de forma o mais tranquila 
possível a patologia do seu filho.

Perante o que foi dito, acreditamos que as 
especificidades da hemofilia no contexto infan-
to-juvenil merecem a dignidade de uma confe-
rência destinada a pais e educadores.

Assim, a conferência a realizar será dividida 
em duas vertentes: 

A primeira, assente num prisma formativo, 
será consubstanciada em três workshops, sobre 
assuntos eminentemente práticos e que privile-
giará a troca de experiências e a participação ac-
tiva dos pais. Procurar-se-á, não só a descoberta 
de problemas comuns, mas também, formas e 
meios de os encarar e resolver. Estarão em des-
taque áreas como: desporto, os primeiros anos, 
superprotecção, adolescência, tipos de trata-
mento, inibidores, auto tratamento, meios de 
comunicação em contexto hospitalar, etc. Ou 
seja, temáticas que tem constituído fontes de 
preocupação para os pais no lidar com a doença 
e que nos têm sido transmitidas. 

A segunda parte será constituída por um 
painel médico, que com a ajuda de um mode-
rador, tratará de temas, ao nível científico e mé-
dico, que versará sobre o presente e futuro do 
tratamento disponível dos distúrbios hemorrá-
gicos, bem como outras temáticas de interesse 
para a nossa Comunidade. Será igualmente um 
meio de diálogo e de partilha entre duas partes 
essenciais da nossa comunidade: os médicos 
que lidam diariamente com as crianças e jo-
vens com hemofilia e outros distúrbios hemor-
rágicos e os pais das mesmas, fora do contexto 
hospitalar.

Apelamos, pois, a que os pais e educadores 
de crianças com hemofilia ou com outras coa-
gulopatias congénitas participem neste evento, 
criado especificamente para eles e que desta 
forma se ajudem, ajudando os outros. O conhe-
cimento de agora será o futuro do seu filho.

Miguel Crato

1ª CONFERÊNCIA DE PAIS DA APH

“O pior medo é não conhecer”

Projeto co-financiado pelo Programa de 
Financiamento  a Projetos pelo INR, IP.
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Quantos somos
Onde vivemos
Pessoas com Coagulopatias Congénitas registadas na APH, 
por distritos.

Viana
do Castelo
14

Braga 47

Vila Real
18 Bragança

10

Porto
187

Aveiro
51 Viseu

33
Guarda

12

Coimbra
27

Castelo Branco
8

Leiria
9

Santarém
29 Portalegre

3
Lisboa

183

Setúbal
56

Évora
9

Beja
4

Faro
14

Madeira
12

Açores
26

2.º Semestre de 2013

Total: 752 

Evento de participação gratuita! Inscrição N.º   
Data limite: 10 de Março de 2014

Ficha de Pré-Inscrição na I Conferência de Pais
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela
Data: 5 de Abril (Sábado) – 09:45 às 18:30 horas 

Nome dos Participantes: 

Nome da criança:    
Distúrbio:  Grau : 

Contatos dos pais:   Tel.    Tlm.  
E-mail: 

Necessita de utilizar o transporte que a APH coloca ao dispor
para o local da Conferência? (Palmela)

Sim:        Local de partida:  Lisboa      Porto      Coimbra       

Não:        
Rúbricas dos participantes:

Data: ________/_______/________
 
Faça-nos chegar esta ficha de inscrição por e-mail: info@aphemofilia.pt ou por via postal para: 
APH – Av. João Paulo II, lote 530, loja A, 1950-158 LISBOA. Para qualquer informação relativa a 
esta organização, por favor contacte os nossos Serviços Administrativos pelos nºs de telefone: 
218598491/967209034.  (A participação nesta Conferência é reservada apenas a pais/educa-
dores de crianças e jovens com hemofilia com idade inferior a 18 anos)
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É do conhecimento de todos os nossos As-
sociados, que o principal objetivo da APH, é pro-
mover a melhor qualidade de vida possível de 
todas as pessoas com hemofilia. Este objectivo, 
só será possível concretizar, se a nossa comuni-
dade tiver os meios necessários para a atingir.

Podemos constatar com frequência que ao 
analisar o percurso terapêutico de um paciente 
com hemofilia, sempre que este faz uma he-
morragia ou até mesmo se faz profilaxia, neces-
sita de fator. A problemática relacionada com 
o tratamento da hemofilia surge precisamente 
neste ponto, são ainda muitas as pessoas com 
hemofilia que necessitam de uma terceira pes-
soa para administrar o factor, sendo que o local 
mais indicado para o conseguir tem sido o hos-
pital. Durante todo o tempo que necessita para 
assegurar esta deslocação, caso faça hemorragia, 
estará sem defesa para a combater. 

O Auto-Tratamento, revoluciona todo este 
processo, ao saber administrar o fator a si pró-
prio, a pessoa adquire uma independência ime-
diata, reduz os seus gastos económicos, pois as 
viagens ao hospital, irão resumir-se a consultas 
de rotina e casos de urgência como qualquer 
outra pessoa. As complicações a nível muscular 
e articular a longo prazo, vão diminuir em gran-
de escala, uma vez que no momento em faz a 
hemorragia tem o fator ao seu alcance imediato. 
Desta forma, a Responsabilidade passa a ser a 
única exigência que se faz para que uma pessoa 
possa realizar o seu próprio Auto-Tratamento em 
regime domiciliário.

Tendo por base esta noção e inserido no 
âmbito dos projectos co-financiados pelo INR 
– Instituto Nacional para a Reabilitação, IP para 

o ano de 2013, conseguimos dar seguimento 
ao importante projeto “Auto-Tratamento para 
todos”, especialmente dedicado às ilhas açoria-
nas que pela sua insularidade, desconhecíamos 
dados relevantes sobre os pacientes, as suas 
necessidades e respectivo nível de tratamento. 
Assim, a nossa atenção focou-se sobretudo nas 
ilhas onde era registado e conhecido o maior 
número de pacientes com distúrbios hemorrá-
gicos hereditários, as ilhas de S. Miguel e Terceira, 
com uma estada de uma equipa de dirigentes e 
formadores da APH entre os dias 28 de Outubro 
e 1 de Novembro de 2013.

No dia 28 de Outubro, a primeira escala le-
vou-nos até à Ilha de S. Miguel – Ponta Delgada, 
com a realização da 1ª formação previamente 
agendada. A sua temática é em tudo especial 
para a APH considerando a raridade da patolo-
gia que foi abordada, a Trombastenia de Glaz-
mann (TG).

A Trombastenia de Glazmann (TG) é igual-
mente um distúrbio hemorrágico hereditário 
raro abrangido pela nossa Associação, e para o 
qual até ao momento conta com apenas, dois re-
gistos de jovens pacientes, localizados nesta ilha. 

Tornou-se premente não perdemos a opor-
tunidade de contatar com estas duas jovens e 
realizarmos uma sessão de esclarecimento so-
bre a TG, para pais e professores em ambiente 
escolar. 

A APH foi muitíssimo bem recebida na Esco-
la Secundária Domingos Rebelo com uma pla-
teia preenchida e interessada. A equipa da APH 
proveu-se de material didático e suporte escrito 
que entregámos aos professores, de modo a fa-
cilitar a explicação da patologia aos colegas de 

turma das jovens. Foi ainda realizado junto das 
mesmas uma recolha de dados, a nível da sua 
vivência com a patologia, que é de todo o nosso 
interesse conhecer.

Já na manhã do dia 29, a APH deslocou-se 
ao Serviço de Hematologia do Hospital do Di-
vino Espirito Santo, onde teve oportunidade de 
conhecer e rever alguns pacientes, a quem de-
dicámos a nossa sessão sobre auto-tratamento. 
Iniciámo-la, com o levamento de necessida-
des dos presentes através da aplicação de um 
questionário. Foi igualmente a oportunidade 
de conhecermos com a colaboração da equipa 
médica e de enfermagem as condições de tra-
tamento dos adultos e crianças com hemofilia 
acompanhados por estes profissionais.

Aproveitamos o momento para esclarecer 
algumas dúvidas acerca dos serviços disponibi-
lizados pela APH à sua Comunidade, realizando 
um diálogo muito participativo e produtivo, com 
o intuito de criar um laço de confiança e de a 
entreajuda com os pacientes. 

No dia 30 a APH, já se encontrava em Angra 
do Heroísmo. Como era previsto às 14:30 ho-
ras no Hospital Santo Espirito e no Serviço de 
Imuno-Hemoterapia, dava-se início a mais uma 
formação sob a temática do Auto-Tratamento. A 
nossa plateia, estava repleta de pequenos, graú-
dos e seus familiares.

Contámos ainda com a presença da mé-
dica responsável pelo tratamento dos adultos 
que nos elucidou sobre a realidade das pessoas 
com hemofilia e do árduo trabalho para uma 
conseguir atribuir-lhes uma boa qualidade de 
vida. Estiveram também presentes enfermeiros 
do Serviço de Imuno-Hemoterapia assim como 

O “Auto-tratamento para todos” 
levou a APH até aos Açores  
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PARTICULARES

Américo Oliveira Barbosa Amorim

António Manuel Santos Sá

Celso Oliveira

Constância Delfina de Jesus

Jorge António Cerqueira Pinto

Manuel António Marques Sousa Dias

Maria Elisabete Dias Pires

Maria josé Dias Francisco Órfão

Sérgio Alberto Rosário Dantas

Neste espaço, destinamos como habitualmente, o nosso agradecimento a 
particulares e empresas, pelas suas doações durante o 4º trimestre de 2013.

DONATIVOS

EMPRESAS:

Baxter Médico Farmacêutica, Lda.

Octapharma Produtos Farmacêuticos, Lda.

Com o intuito de criar redes de 
contacto e de proximidade com 
os pais de crianças com hemofilia, 
bem como para tornar mais fácil a 
troca de experiências e conheci-
mentos entre os pais, a APH pro-
pôs-se criar, no âmbito do projec-
to “Apoiar e educar na Hemofilia”, 
cofinanciado pelo INR, núcleos de 
pais nos hospitais que asseguram 
tratamento para a hemofilia. As-
sim, durante o mês de Dezembro 
último, foram efectuadas reuniões 
com pais de crianças que são se-
guidas nos hospitais centrais de 
Lisboa e Porto, tendo sido cons-
tituídos os núcleos nos Hospitais 
Dona Estefânia, Santa Maria, São 
João e Santo António.

Brevemente, serão efectuadas 

Reuniões do 
Grupo de Pais 

do Serviço de Pediatria que desenvolvem um 
trabalho diário junto da nossa população-alvo. 
No final da formação, aproveitamos o tempo 
restante para transmitir mais uma vez aos pre-
sentes os objetivos e serviços da APH e receber o 
feedback dos próprios pacientes, relativamente 
à prática do Auto-Tratamento.

A APH organizou ainda um jantar nesse 
mesmo dia, com todas as pessoas com hemo-
filia presentes na formação. Pode dizer-se que 
foi muito agradável e proveitoso. Mas o nosso 
trabalho não ficou por aqui, a APH organizou 
uma Formação dedicada à Hemofilia na Escola 
Básica Integrada de Angra do Heroísmo, que 
é frequentada pelos nossos meninos Maldine, 
Rodrigo, Filipe, que estiveram presentes, junta-
mente com os seus professores. É de salientar 
que o pequeno Joãozinho, apesar de estar numa 
escola diferente, também teve alguns dos seus 
professores presentes. Possibilitámos assim, o es-
clarecimento de dúvidas e fornecemos material 
didático, para auxiliar a explicação da hemofilia 
a outras crianças. 

Fazendo o balanço deste projecto, podemos 
concluir que a presença da APH, nos Açores, con-
tribuiu fortemente para divulgar a patologia e o 
seu tratamento, mas também, para a APH se dar 
a conhecer melhor à sua comunidade, demons-
trando toda a sua atenção e disponibilidade, para 
prestar um acompanhamento com a maior proxi-
midade possível. Para a APH, a distância foi assim 
um obstáculo transponível, quando a se trata do 
bem-estar daqueles a quem se dedica.

Hilário Moreira, Carlos Mota, 
Marta Moreira e Patrícia Fernandes

novas reuniões em Coimbra e noutros pontos do país.
Desta forma, apelamos a todos os pais de crianças com 

hemofilia e outra coagulopatias congénitas, que entrem em 
contacto com os nossos serviços, para lhes serem fornecidos 
os contactos dos pais que ficaram constituídos coordenadores 
dos respectivos núcleos. 

Projeto co-financiado pelo Programa de 
Financiamento  a Projetos pelo INR, IP.

Projeto co-financiado pelo Programa de 
Financiamento  a Projetos pelo INR, IP.
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A 23 e 24 de Novembro de 2013, realizou-se 
em Dublin uma Conferência sob o tema “Trata-
mentos de longa duração para a Hemofilia”, or-
ganizada pela Associação Irlandesa de Hemofilia. 
A nossa Associação esteve representada pelo 
Presidente do Comité de Jovens da APH, Dr. Rui 
Pires e pela nossa dirigente Dra. Elsa Morgado.

O tema desta Conferência focou-se uma vez 
mais nas recentes tecnologias utilizadas nos no-
vos medicamentos para tratamento da Hemo-
filia, que contamos estarem disponíveis num 
futuro muito próximo, já que se encontram já 
na fase lll dos ensaios clínicos.

Marcaram presença nesta Conferência, Brian 
O’ Mahony (Presidente do Consórcio Europeu de 
Hemofilia e Presidente da Associação Irlandesa 
de Hemofilia), Dr. Joahanes Oldenburg, Dr. Paul 
Giangrande, Dr. Jean-Marie Saint-Remy, Dr. Erik 
Berntorp, Dr. Cedric Hermans, entre outros não 
menos importantes que fizeram uma aborda-
gem bastante técnica sobre as novas moléculas.

Resumidamente, poderemos classificar estes 
medicamentos conforme as respetivas tecnolo-
gias, em que apesar de se utilizarem métodos 
diferentes, todas visam um objetivo comum que 
é o prolongamento do tempo de ação no orga-
nismo, quer para a Hemofilia B como para a A.

Assim poderemos falar em:
Peguilação
 —>  direta
 —>  aleatória
Fusão de Proteínas  
 —>  IgG (Imunoglobulina)
 —>  Albumina
Modificação de Sequências  
 —>  em locais específicos
Complexos  
 —> com anticorpos
Abordagens alternativas  
 —>  Ativação das moléculas dos fatores  
       da Coagulação

No que respeita à Peguilação, trata-se de um 
polímero com uma longa cadeia, denominado 
PEG que embora não se trate de uma substân-

cia natural, liga-se à molécula de fator que se 
pretende prolongar no organismo e formam 
uma molécula final grande com uma semi-vida 
aumentada. No caso do fator VIII esta semi-vida 
não é muito maior, pois o seu transportador 
(VWF) não tem uma semi-vida que permita um 
aumento significativo. Já no fator IX é conside-
rável. Neste último pode até chegar a 100 horas 
no organismo. Em ambos os casos a toxicidade 
ainda não foi claramente conclusiva, uma vez 
que estas moléculas são excretadas pelo fígado. 
No entanto podemos observar que a duração re-
sulta melhor para o fator IX do que para o fator 
VIII, pelo que se pode prever uma administração 
de uma a duas semanas e uma a duas adminis-
trações por semana, respetivamente.

Se falarmos da Fusão de Proteínas, então fa-
lamos de um maior prolongamento dos fatores. 
Utiliza-se a Albumina (proteína natural e recom-
binante com uma longa semi-vida, podendo cir-
cular 19 dias no organismo), que se funde com a 
molécula de fator recombinante (com uma curta 
semi-vida), resultando uma molécula final com 
uma ação prolongada.

No caso de Complexos de moléculas ligadas 
a Anticorpos Específicos, processa-se da seguin-
te forma: na falta de um fator de coagulação, 
consegue-se juntar duas proteínas de fatores 
sequenciais da cascata da coagulação e man-
te-los unidos através de uma imunoglobulina 
específica com afinidade para cada um deles. 
Prolonga-se assim o efeito desejado.

A Modificação das Sequências em sítios es-
pecíficos, consiste na substituição de ligações na 
molécula do fator de coagulação, para atrasar a 
sua degradação e mantê-lo assim em circulação 
mais tempo no organismo.

Em Abordagens Alternativas podemos ter 
uma ativação das próprias moléculas dos fatores 
de coagulação.

Concluindo, independentemente da exis-
tência de várias tecnologias o objetivo comum 
é prolongar no organismo o efeito das proteí-
nas dos fatores de coagulação, quer por modi-
ficações químicas, genéticas ou de fusão com 
outras proteínas nomeadamente a albumina. 
Todos estes produtos irão trazer benefícios para 
as pessoas com Hemofilia já que, irão permitir 
uma menor frequência de administração, facili-
tando-se uma profilaxia com melhor qualidade, 
melhorando a eficácia do tratamento.

A aprovação na Europa, destes novos 
medicamentos está prevista para os anos de 
2016/2017. Esperemos que este futuro seja mes-
mo próximo e que o nosso País nos dê as neces-
sárias condições para que nessa altura os pos-
samos utilizar aumentando toda uma qualidade 
de vida das pessoas com Hemofilia e quem sabe 
até a cura das mesmas.

Elsa Morgado

Conferência em Dublin 

Tratamentos de longa duração
para a Hemofilia 
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Realizou-se, em Bucareste, na Roménia, en-
tre os dias 4 e 6 de Outubro de 2013, a 26ª Con-
ferência do Consórcio Europeu de Hemofilia. 

A aposta de Bucareste para a realização des-
te importante evento anual, que reúne as As-
sociações de Hemofilia de toda a Europa, bem 
como os grandes especialistas em Hemofilia, 
prendeu-se com a necessidade que países em 
vias de desenvolvimento, com pobres ratios de 
tratamento para a hemofilia, têm de organizar 
eventos que possibilitem uma maior publicita-
ção e enquadramento interno da doença, com 
vista a uma melhoria dos níveis de tratamento. 
No presente caso, estamos a falar de um país, 
onde até há pouco tempo, se morria devido à 
hemofilia, por falta de tratamento eficaz. Neste 
capítulo, foi assinado um protocolo pelo Ministro 
da Educação romeno, pelo presidente da Asso-
ciação Romena e pelo Presidente do Consórcio 
Europeu, com vista à constituição de centros de 
tratamento para a Hemofilia.

Durante os três dias que durou a Conferên-
cia, e de forma intensiva, procurou-se abarcar to-
dos os aspectos relevantes e actuais da situação 
do tratamento da hemofilia, com recurso a sim-
pósios, workshops, palestras e painéis médicos, 
onde pontuava a perspectiva tripartida doente/
médico/industria farmacêutica. 

Workshops – a partilha das 
boas práticas

No primeiro dia realizaram-se vários Wor-
kshops sendo de destacar o que incidiu sobre 
a temática da “A escolha de produtos em cada 
país”, coordenado por Brian O´Mahony, em que 
os participantes simularam exercícios em con-
texto de escolha de tratamentos, face à especi-

fica situação económica de cada país, aplicando 
diferentes tipos de argumentário, de molde a 
que as necessidades básicas em termos de tra-
tamento fossem sempre acauteladas. 

Igualmente importante foi o workshop mi-
nistrado pelo Prof. Paul Giangrande , sobre “Co-
municação entre pacientes e médicos”, nova-
mente com bastantes exercícios de simulação, 
onde se procurou chegar a meios e métodos 
ideais de uma correcta comunicação entre mé-
dicos e doentes, especialmente no que respeita 
a que tipo de informação deve , por aqueles, ser 
transmitida e quais os cuidados deontológicos 
a ter por parte do médico no seu contacto com 
a pessoa com hemofilia, devendo existir adap-
tações de parte a parte para uma correcta e 
eficaz relação. 

As dinâmicas familiares foram igualmente 
alvo de um workshop, dinamizado por Anne 
Duffy da Irlanda, onde o enfoque assentou sobre 
todo o envolvimento familiar que decorre da he-
mofilia. De facto, esta patologia nunca é só uma 
doença de uma pessoa só, mas sim de toda uma 
família e comunidade envolvente ao próprio pa-
ciente e que com ele têm que construir meios de 
adaptação e de interacção próprias, par abem da 
pessoa com hemofilia e da sua família.

Europa – Um continente, 
várias realidades

Tendo em conta as situações gravíssimas 
que ainda abrangem o tratamento nos países 
em vias de desenvolvimento, a primeira confe-
rência deste dia, incidiu sobre o tratamento nos 
países em vias de desenvolvimento vs. tratamen-
to nos países ditos desenvolvidos. O Prof. Mike 
Makris, inglês,  trouxe-nos a primeira perspectiva, 

enquanto a segunda perspectiva foi explanada 
pela Profª Margit Serban da Roménia. Ficaram 
claras as diferenças abissais que ainda existem 
numa europa que se quer una e coordenada em 
termos de sistemas de saúde. A conclusão foi de 
que, não obstante as naturais diferenças entre os 
vários países do espectro europeu, os Centros de 
referência deverão ser entidades, que legalmen-
te constituídas como tal, forneçam à população 
com hemofilia, toda a abrangência de cuidados 
que a sua doença necessite, não só ao nível do 
fornecimento do tratamento, mas que de forma 
integrada e centralizada em cada centro, provi-
denciem pelos prestação de cuidados para todas 
as patologias que resultam e estão associadas à 
Hemofilia. Em Portugal, infelizmente, tardam em 
chegar os Centros de Referência para Hemofilia, 
essenciais para a optimização do tratamento da 
hemofilia em todas as vertentes. Só nessa altura, 
Portugal poderá pertencer à europa civilizada 
em termos de tratamento. 

O primeiro dia foi, pois, focado na confron-
tação das diferentes realidades geográficas  da 
hemofilia, e de procurar soluções em termos de 
harmonização europeia em termos de tratamen-
to. Importante é a mensagem que deverá passar 
em qualquer país, as dificuldades económicas 
subjacentes à crise, não deverão provocar que 
o critério preço seja o único critério a observar 
para a adjudicação dos tratamentos. Deverá isso 
sim, em cada país, perante as especificidades 
próprias de cada um, existir um a sensibilização 
para uma melhor gestão dos gastos, porque 
muitas vezes, o critério único do preço não sig-
nifica que haja uma perspectiva de poupança 
a médio e longo prazo em termos de custos 
com a saúde.

BUCARESTE – 2013
26ª CONFERÊNCIA ANUAL DO 

CONSÓRCIO EUROPEU DE HEMOFILIA
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Poderei dizer um dia  
“Eu tinha hemofilia” ? 

Se no primeiro dia a tónica foi toda balan-
ceada para as diferenças abissais a nível euro-
peu e estratégias de aproximação e harmoni-
zação dos tratamentos, os painéis do segundo 
foram focados no futuro do tratamento para a 
hemofilia.

Entre os vários painéis apresentados, de-
vemos conceder destaque aos produtos que 
possibilitam um tratamento com uma maior 
duração e à terapia genética com vista a uma 
possível cura, especialmente para a hemofilia B.

No primeiro caso tivemos uma apresentação 
efectuada pelo Professor Paul Giangrande, que 
referiu os desenvolvimentos que têm sido feitos, 
em ensaios clínicos com referência às novas te-
rapias para o tratamento para a hemofilia A e B. 
Estes novos produtos, todos eles recombinantes, 
em fase final de ensaios, poderão permitir novas 
opções de tratamento para os doentes. O objec-
tivo, será, de uma forma genérica, que com estes 
produtos, a duração do efeito do factor se pro-
longue no tempo até 3  vezes superior à actual. 
Desta forma, quem efectua profilaxia 3 vezes 
por semanas, poderia efectuar apenas uma vez 
nesse período e dependendo do estudo feito 
doente a doente, poderia até efectuar uma toma 
de duas em duas semanas. A média dos ensaios 
em estudo aponta para um aumento da semi-
vida do factor, especialmente no que se refere à 
hemofilia B de 12 para 30 a 32 horas. Claro que é 
necessário que a fase de ensaios termine e que 
as conclusões sejam seguras em termos de não 
prevalência do desenvolvimento de inibidores, 
por comparação com os tratamentos actuais. 
Obviamente que, devido à maior complexidade 

do processo de fabrico, serão produtos com um 
custo mais elevado, no entanto, a mensagem a 
passar é que, apesar de um custo inicial maior, a 
médio prazo, os custos para um sistema de saú-
de diminuirão face a uma menor toma por parte 
dos doentes. Se o plano de ensaios a nível euro-
peu for concluído, dentro de dois ou três anos, 
poderemos ter estes novos produtos prontos a 
ser inseridos no mercado europeu.

Igualmente importante, foi a comunicação 
efectuada pelo Prof. Amit Nathwani, do Reino 
Unido, que apresentou o estado da situação dos 
ensaios clínicos, da terapia genética com vista a 
uma possível cura para a hemofilia B.

Esta terapia, consiste na infusão num máxi-
mo de 3 tomas, por via intravenosa, de material 
genético, através de um vector, que neste caso é 
um vírus benigno, que servirá de meio de trans-
porte. Este material genético “normal”, irá actuar 
nas células do fígado que passarão a segregar 
Factor IX em quantidades terapêuticas.

Os riscos associados a esta terapia são o de 
alguma toxicidade para o fígado, daí, a neces-
sidade de estes ensaios serem efectuados em 
indivíduos sem doença hepática, devido ao ris-
co envolvido.

Nestes ensaios clínicos, conduzidos pelo 
Prof. Amit, participam 10 indivíduos cujas ida-
des variam entre os 27 e os 64 anos de idade, 
todos com hemofilia B, grave, < 1%. Numa pri-
meira fase apenas 6 pacientes participaram 
com indução de doses baixas. Após 24 meses, 
todos eles, mantiveram percentagens de fac-
tor IX entre 2 %a 5% , sendo que metade, dei-
xaram de fazer profilaxia. Os que continuaram 
com profilaxia passaram a fazê-lo com tomas 
entre 10 a 15 dias de intervalo e devido à pré 

existência de hemartroses em articulações bas-
tante danificadas.

Numa segunda fase, participaram 4 pacien-
tes, agora com doses mais elevadas, que po-
deriam potenciar maiores níveis de factor IX , 
estabilizado, mas também poderiam provocar 
alterações ao nível das transaminases (Enzimas 
intracelulares) que reflectem valores hepáticos. 

Destes doentes, metade sofreu alterações ao 
nível das transaminases, que foram controlados 
com o uso de esteróides. Ao fim de um ano de 
ensaio, todos os pacientes mantiveram níveis 
de factor IX entre os 5% e os 8% . Nenhum de-
les sofreu qualquer tipo de hemorragia durante 
esse período.

O prof. Amit concluiu informando que, para 
os dados terem validade em termos de objecti-
vos traçados, a duração deveria atingir os 3 anos 
e meio em todos os pacientes alvo de ensaio. Os 
dados até à presente data indicam que 65 % dos 
doentes parou com a profilaxia, 75% não neces-
sitaram de tratamento e que 50% dos pacientes 
com doses elevadas sofreram alterações ao nível 
das transaminases, mas que foram controladas 
com esteróides.

As perspectivas são pois, bastante encoraja-
doras, face aos resultados apresentados.

Em Janeiro de 2014 iniciar-se-á novos en-
saios com material genético mais “purificado”, 
com o objectivo de diminuir as alterações ao 
nível das transaminases.

Em relação à hemofilia A, por se tratar de 
uma proteína mais complexa e mais difícil de 
manipular, as perspectivas de terapia genética 
não são tão favoráveis, no entanto no ano de 
2014 irão começar os primeiros ensaios clínicos 
neste campo.

Uma palavra final para o último dia de con-
ferência, reservada à Assembleia Geral do Con-
sórcio Europeu, com a apresentação de relatório 
e contas, perante as associações filiadas. Foram 
igualmente eleitos 4 novos membros da Comis-
são directiva do Consórcio Europeu, bem como 
se procedeu à eleição da cidade que acolherá a 
Conferência Europeia do Consórcio em 2015. 
Os candidatos foram Riga na Letónia e Belgrado 
na Sérvia. Venceu Belgrado, pelo que acolherá a 
Conferência de 2015.

Miguel Crato e Elsa Morgado

Da esquerda para a direita: Paul Giangrande, Brian 
O’Mahony (Presidente do Consórcio Europeu de 
Hemofilia), Miguel Crato (Presidente da Associação 
Portuguesa de Hemofilia) e Alain Weill (Presidente da 
Federação Mundial de Hemofilia)



 12 | hemofilia Out Nov Dez 2013

A profilaxia primária em Hemofilia define-se 
como o tratamento contínuo, e a longo prazo, 
com FVIII ou FIX, iniciado antes de o paciente 
atingir os 2 anos de idade ou antes da ocorrência 
de hemorragias articulares.

A ideia de fazer uma profilaxia precoce surgiu 
pela observação de que as hemorragias articula-
res espontâneas e recorrentes ocorrem sobretudo 
nos doentes com hemofilia grave, enquanto os 
doentes com formas moderadas ou ligeiras são 
geralmente poupados destes episódios. Assim, o 
objectivo da terapêutica profilática é evitar con-
centrações de FVIII ou FIX <1.0 IU/dl em todos os 
doentes, o que, na prática, corresponde a conver-
ter os doentes com hemofilia grave em doentes 
com hemofilia moderada, diminuindo o risco das 
hemartroses recorrentes.

A profilaxia é actualmente um cuidado stan-
dard nos países desenvolvidos, onde existe acesso 
à terapêutica substitutiva. Existem vários protoco-
los de profilaxia, que variam na dose e na frequên-
cia de FVIII ou FIX administrados. O protocolo de 
Malmö, que foi o 1º protocolo estabelecido neste 
domínio, tem sobretudo em conta a gravidade da 
hemofilia: uma dose fixa de factor é administrada 
aos doentes (20-40U/Kg em dias alternados na 
hemofilia A ou 2 vezes por semana na hemofilia 
B) antes dos 2 anos ou antes da 1ª hemartrose. 
Outros protocolos, como o de Bona ou o modelo 
canadiano, têm especialmente em conta o fenó-
tipo hemorrágico do doente.

Recentemente tem-se enfatizado o papel dos 
parâmetros farmacocinéticos para uma melhor 
adequação dos regimes de profilaxia aos doen-
tes e para a melhor utilização destas terapêuticas 
dispendiosas. A eficácia do tratamento com FVIII 
ou FIX pode relacionar-se directamente com a 
concentração plasmática de factor, mas existem 
diferenças significativas na farmacocinética dos 
factores entre indivíduos. O cálculo da dose deve 
ser feito de forma individual, tendo em conta a 
situação clínica (tratamento on demand de epi-
sódios hemorrágicos agudos, profilaxia cirúrgica 
ou profilaxia regular), os níveis plasmáticos ba-
sais do doente, a localização e a magnitude da 
hemorragia e a farmacocinética do tratamento 
substitutivo, em que se sabe existir variabilidade 
inter-paciente, no que respeita a in vivo recovery e 
a semi-vida. Por exemplo: o cálculo tradicional da 
dose de FVIII é baseado numa semi-vida estimada 
de 12 horas, mas vários estudos demonstraram 
uma variação significativa interindividual na semi-
vida do factor, que pode ir de 6 a 25 horas. Assim, 
o cálculo de uma dose de factor ideal, baseado 

nas diferenças de farmacocinética, tem o poten-
cial de optimizar a eficácia clínica do tratamento. 
Uma profilaxia farmacocineticamente desenhada 
pode reduzir o consumo anual de concentrados 
de factor em mais de 40%, no caso do FIX, e em 
mais de 30% de FVIII, comparativamente com uma 
profilaxia standard.

Nesse caso, em que situações se justifica a 
realização de estudos de farmacocinética? Existem 
guidelines no que respeita à introdução de novos 
concentrados de factor no mercado, no entanto 
ainda não existem guias para a aplicação destes 
estudos à prática clínica diária. Em termos gerais, 
pode haver benefício em realizar estudos de far-
macocinética em doentes a começar um novo 
factor, em doentes que têm uma resposta não 
óptima ao tratamento, para o cálculo da dose na 
criança, para o cálculo da dose em infusão contí-
nua e para a optimização de doses em profilaxia. 
No que respeita à criança, os estudos farmaco-
cinéticos são particularmente importantes, já que 
a escassa informação acerca de tais parâmetros 
nesta faixa etária mostra grande influência da 
idade, com a farmacocinética a alterar-se signifi-
cativamente com o crescimento.

A definição de farmacocinética é, em linhas 
genéricas, aquilo que o organismo faz a um fár-
maco, incluindo a sua absorção (não aplicável aos 
tratamentos endovenosos), distribuição, metabo-
lismo e eliminação. Para a maioria das drogas, os 
parâmetros farmacocinéticos são calculados com 
base em doseamentos repetidos ao longo do 
tempo da concentração plasmática do fármaco. 
Os doseamentos são feitos durante um período 
de tempo considerado suficiente para obter uma 
curva semi-logarítmica de concentração plasmáti-
ca vs tempo (concentração plasmática num eixo 
y logarítmico e tempo num eixo x linear). Tipica-
mente, a parte terminal da curva é quase linear e 
o período de tempo para colheitas de amostras 
relaciona-se com a semi-vida do fármaco: drogas 
com maior semi-vida requerem maior número de 
amostras ao longo do tempo.

Nos doentes a começar um produto novo 
deve, no mínimo, proceder-se ao cálculo de uma 
IVR (in vivo recovery, definida como o pico obser-
vado de concentração plasmática relativamente 
ao pico esperado), que requer apenas uma amos-
tra basal e outra imediatamente após a infusão. 
Dada a variabilidade dos valores da semi-vida em 
doentes que usam os mesmos concentrados de 
FVIII/ FIX, o cálculo da semi-vida do fármaco pro-
priamente dito deve ser feito assim que possível, já 
que este parâmetro é de grande ajuda no cálculo 
mais exacto da frequência das administrações e 
da dose de manutenção.

A análise farmacocinética é efectuada de ma-
neira correcta utilizando uma dose standard de 
factor administrado durante um período de tem-
po específico: o bólus recomendado é de 50-75UI/
Kg para FIX e 25-50U/Kg para FVIII, com a infusão 
a decorrer em 5 minutos. De forma ideal, para se 
obter uma curva fidedigna que defina a relação 
concentração plasmática vs. tempo, as amostras 
devem ser colhidas em intervalos frequentes ao 
longo de um período de tempo correspondente 
a pelo menos 2-2,5 vezes a semi-vida do factor. 
Existem recomendações da ISTH (International 
Society on Thrombosis and Haemostasis) no que 
respeita ao nº de amostras a colher: 5 amostras 
na criança; 8 amostras nos adultos com hemofilia 
A e 7 amostras nos adultos com hemofilia B. Es-
tas recomendações devem ser, no entanto, alvo 
de 2 considerações: em primeiro lugar, sabemos 
que na prática clínica obter um nº tão elevado de 
amostras é difícil, sobretudo na criança; por outro 
lado, sabe-se que a semi-vida do factor pode ser 
subestimada se as colheitas forem demasiado in-
frequentes, mas também se os intervalos forem 
demasiado curtos.

A necessidade de obter um nº tão elevado de 
amostras pode ultrapassar-se com alguma fideli-
dade pela utilização de Modelos Farmacocinéti-
cos Populacionais (análise Bayesiana), através dos 
quais a informação de um grande nº de doentes 
permite estimar parâmetros individuais de um 
doente partindo de um nº limitado de amostras. 
Na fase actual de conhecimentos, esta metodolo-
gia parece segura para fazer cálculos de farmaco-
cinética, o que, em hemofilia reduz a necessidade 
de obter um nº proibitivo de amostras. 

O cálculo dos parâmetros farmacocinéticos 
é feito com recurso a fórmulas matemáticas, exis-
tindo já programas informáticos que permitem a 
realização de um cálculo mais rápido. Pharmacoki-
netics Repeated Doses®, NCOMP®, PK Solutions®, PKA-
nalyst®, Win-Non-Lin® são exemplos de programas 

Profilaxia Farmacocineticamente 
Desenhada em Hemofilia

Teresa Seara Sevivas
Assistente Hospitalar 
de Imuno-Hemoterapia, 
Serviço de Hematologia 
do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra
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actualmente disponíveis, tornando acessível 
aos Centros de Hemofilia o cálculo da farma-
cocinética individual.

Ainda não existe evidência de que os estu-
dos individuais de farmacocinética em hemofi-
lia melhorem o custo-benefício, no que respeita 
à terapêutica on demand, ou à profilaxia em ci-
rurgia. Mas, é já tido como ponto assente que, 
quando falamos de profilaxia, o cálculo de uma 
dose individualizada reduz substancialmente a 
quantidade de factor utilizada. Por isso, a farma-
cocinética aplicada tem vindo a ser reconhecida 
como uma importante ferramenta para opti-
mizar a terapêutica profiláctica em hemofilia.
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Livro retrata a sensação de impunidade 
sentida pelos doentes hemofílicos 
infectados com HIV nos anos 80

A APH divulga o recente livro da correspondente do jornal El Mundo 
em Portugal, Virgínia López, que aborda os 15 escândalos de maior des-
taque que assolaram o nosso País em 40 anos de democracia. A jornalis-
ta traça neste seu trabalho, a história de cada um destes casos e a forma 
como a justiça actuou.

Em particular destamos o caso da infecção dos hemofílicos com HIV 
nos anos 80, que para a APH pelos piores motivos, marca também a sua 
história. Das 17 páginas em que é feita alusão a este triste acontecimen-
to, ressalvamos a pesquisa séria e transparente realizada pela jornalista e 
agradecemos o interesse da mesma por esta temática.

Candidatos 
selecionados 
para atribuição 
de computadores 

Dando cumprimento ao regulamento 
do Projecto “Encontra o teu futuro- Um 
computador, uma oportunidade” publicado 
no último número do nosso Boletim, a 
APH comunica o nome dos candidatos 
selecionados para a concessão deste apoio:

- Luís Ferreira Gomes
- Paulo João Guedelha de Oliveira
A  A P H  d i s p õ e  a i n d a  d e  a l g u n s 

computadores, pelo que encoraja possíveis 
interessados na recepção deste dote, a 
contactarem-nos e desta forma, a título 
excecional será considerada uma extensão 
temporal no prazo de candidatura à doação 
destes equipamentos.

Conheça o novo 
sítio da APH 

Apartir do dia 15 de Fevereiro de 2014, em 
www.aphemofilia.pt descubra as novidades 
que temos para si e participe no fórum que 
estará a funcionar através deste espaço e que 
esperamos ser uma ferramenta de discussão 
de ideias e conhecimentos para a nossa Co-
munidade.

Lembramos que a nossa página no face-
book já está disponível no seguinte endereço: 
“Associação Portuguesa de Hemofilia e de ou-
tras Coagulopatias Congénitas APH”, pelo que 
também esperamos a sua visita.

IRS
2013 Ajude a APH sem gastar nada!

Quadro 9 anexo H
Contribuinte 501 415 971

Quer ajudar 
muito sem 
gastar nada?
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A APH participou a 9 de Novembro último 
na Ordem dos Médicos, no I Congesso Nacional 
da SOS Hepatites, subordinado ao tema “Que 
Futuro: Racionar ou Curar?”, onde se debateu, 
com destaque, o acesso ao tratamento para as 
Hepatites em Portugal. 

A Associação SOS Hepatites representada 
pela Presidente Emília Rodrigues, mostrou-se 
bastante empenhada na conquista, junto do 
estado português, da disponibilização dos me-
dicamentos mais recentes a todas as pessoas 
com Hepatites. No caso da Hepatite C, os Ini-
bidores da Protease, são já uma realidade que 
infelizmente ainda não está ao alcance de todas 
as pessoas que deveriam ser tratadas. Só este 
mês, uma das empresas farmacêuticas que os 
distribuem conseguiu a comparticipação do 
Estado. Ainda assim, terão de ser ultrapassadas 
normativas estatais e hospitalares que impedem 
o acesso ao tratamento, logo no início da infeção 
deste vírus tão letal.

Estiveram presentes neste congresso im-
portantes especialistas clínicos envolvidos no 
tratamento destas patologias, nomeadamente: 
Prof. Rui Tato Marinho, Prof. Carneiro de Moura, 
e ainda Charles Gore (Presidente da World He-
patitis Alliance – WHA), Tatiana Reic (Presidente 
da European Liver Patients Association – ELPA), 
entre outros.

A convite do INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, a APH teve a oportunidade de participar, no passado dia 23 de Outubro, 
a uma Ação de sensibilização subordinada ao tema do “Empowerment em saúde mental”, realizada pela AEIPS – Associação para o Es-
tudo e Integração Psicossocial. Esta acção objetivava contribuir para a melhoria dos conhecimentos teorizados sobre doença mental 
e a aplicabilidade dos mesmos, revelando-se de todo o interesse formativo para o nosso gabinete de apoio Psicológico.

Marta Moreira

Foi apresentado um estudo pelo Prof. Al-
buquerque Dias, que nos demonstrou a possi-
bilidade de uma melhor gestão de custos que 
o estado português pode realizar ao tratar pes-
soas com Hepatite C, referindo o “…caso de um 
individuo que é contagiado aos 25 anos em 
1985…o facto de se ter tratado a Hepatite C, 
neste individuo custa anualmente 3307 euros, 
1059 euros de custos diretos e 1978 euros em 
prejuízos de produtividade. Em 2020 o montante 
totalizará 3778 euros…”.

Também já estiveram presentes as empresas 
farmacêuticas responsáveis pelos medicamen-
tos mais recentes (Inibidores da Protease) que 

ficaram entretanto disponíveis no mercado, para 
o tratamento/cura da Hepatite C.

As conclusões a que se chegou foram no 
sentido de que logo após o diagnóstico de in-
feção pelo vírus da Hepatite C, esta possa ser 
tratada e até curada o mais rápido possível e não 
só nos casos mais avançados da doença (cirrose 
e carcinoma hepático) como está previsto, no 
momento, por medidas economicistas do Es-
tado. Dado tratar-se de uma doença silenciosa 
mas progressivamente letal deve-se prolongar 
a vida dos doentes com dignidade e qualidade 
logo de início, a fim de que sejam evitados os es-
tados clínicos mais graves e consequentemente 
mais dispendiosos.

Prevê-se que daqui a aproximadamente dois 
anos surjam novos medicamentos que se en-
contram já na fase IV dos ensaios clínicos e que 
sendo livres da conjugação com interferão, para 
os doentes com hemofilia ou com outras coa-
gulopatias, poderão ser utilizados com maior 
segurança em termos de efeitos secundários a 
nível hematológico, e com grande taxa de suces-
so na cura da hepatite C. Fica-nos a esperança 
de os alcançar. 

Elsa Morgado

O Futuro da Hepatite C…

Racionar ou curar?

Participação da APH na Ação de sensibilização sobre 

Empowerment em saúde mental: 
práticas e desafios
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Apoiámos e Educámos 
nas Escolas sobre Hemofilia

É sabido por todos, que o desconhecimento 
é o maior inimigo da sociedade. 

Quando as pessoas se deparam com uma 
situação da qual não têm qualquer tipo de co-
nhecimento base, o sentimento que surge de 
imediato é o medo. Aliado a este, estão os mitos 
e as suposições que a falta de informação gera.

A melhor forma de se proteger o paciente é 
dar a conhecer a todos, principalmente aos que 
lhe são mais próximos, a patologia, quais os seus 
sintomas, as suas limitações e principalmente 
como agir numa situação de crise. Assim, quan-
do temos uma criança com hemofilia, que vai 
iniciar a sua vida pré-escolar ou escolar, é per-
feitamente compreensível que exista receio por 
parte do corpo escolar da sua chegada, 

A existência de superproteção impede fre-
quentemente a promoção de uma vida normal 
da criança que, como todas as outras, vê a escola 
não só como um local de aprendizagem, mas 
também um local de diversão e socialização.

A única forma de contornar estes pontos ne-
gativos, é levar de uma forma rápida e eficaz o 
conhecimento junto daqueles que têm a criança 
à sua responsabilidade.

Por todas estas razões a Associação Portu-
guesa de Hemofilia, criou o Projeto Apoiar e 
Educar na Hemofilia, e com o apoio do INR - Ins-
tituto Nacional para a Reabilitação, IP., organizou 
e realizou em várias escolas do País frequentadas 
por crianças com hemofilia, sessões de esclare-
cimento dirigidas a pais, professores, auxiliares 
e colegas de turma.

Os pais dos meninos Guilherme, Rafael, João 
e Hugo, aceitaram o nosso desafio e requisitaram 

a presença da APH nas suas escolas e creches, 
para que o conhecimento sobre hemofilia che-
gasse até aos professores e auxiliares que traba-
lham nessas instalações. Promover a qualidade 
de vida destas crianças e proporcionar um maior 
conhecimento e consequente bem-estar aos 
seus cuidadores em qualquer ambiente social 
foi o grande objetivo destas formações.

Assim no mês de Outubro a APH esteve em 
Maiorga na escola do Guilherme Quitério. No 
mês de Novembro deslocou-se até Leça do Balio 
à escola do Rafael Santos, Lordelo à creche do 
João Fonseca e finalmente a Chaves à creche do 
Hugo Fontinha, para realizar as ações de sensi-
bilização sobre Hemofilia.

Em todos estes locais fomos recebidos calo-
rosamente, pelos responsáveis das instituições. 
Foram sessões muito produtivas, com uma par-
ticipação ativa de todas as plateias, que aprovei-
taram a oportunidade para expor e clarificar as 
suas dúvidas e receios. 

Em complemento ao conhecimento trans-
mitido, foi entregue bibliografia sobre a pato-
logia, com o intuito de auxiliar as professoras 
e educadoras a recordar qualquer informação 
exposta, sempre que necessário.

Este projecto concedeu à APH, a oportuni-
dade de levar com êxito o conhecimento sobre 
Hemofilia de forma directa e gratuita, aos públicos 
que contactam diariamente com a nossa Comu-
nidade mais Jovem, com o intuito de minimizar 
os receios de receber e cuidar destas crianças, 
proporcionando-lhes igualdade perante os seus 
pares e a Sociedade face à sua condição. 

Marta Moreira

Em relação à formação na escolinha do 
Hugo, devo dizer que foi extremamente escla-
recedora.

Tive oportunidade para falar com a Irmã 

Elisabete que estava encantada e só me dizia 

que teve pena não poder ter mais pessoal a as-

sistir, que achou muito importante para aliviar 

a pressão que existia com as educadoras e todo 

o pessoal que lidava com o Hugo, depois disto 

todos se sentiam mais à vontade para ficar com 

o menino, e por isso foi muito positiva a vossa 

presença. Também para nós pais avós e tio, foi 

extremamente importante falar convosco, uma 

vez que ainda não tínhamos tido oportunidade 

de falar pessoalmente com alguém que enten-

desse a Hemofilia tão bem como vós.
Resta-nos agradecer a vossa disponibilida-

de e simpatia. Vamos mantendo contacto. 
Catarina Fontinha, 
Mãe do Hugo Fontinha 

O aluno Rafael Ferreira dos Santos é meu 
aluno e é «Hemofílico A grave».

Pela primeira vez, ao longo da minha carrei-
ra letiva, tenho um aluno com este tipo de doen-
ça na minha turma, facto que levantava algumas 
questões sobre a forma mais correta de lidar.

Nesse sentido e em diálogo permanente 
com os pais do Rafael, eles próprios sugeriram 
a vossa instituição para se deslocarem à escola 
a fim de efetuar uma sessão de esclarecimento 
sobre a doença, para mim e para algumas fun-
cionárias da escola.

Essa sessão de esclarecimento “Descobrir a 
Hemofilia… na Escola”, teve lugar no dia 15 de 
Novembro de 2013, tendo sido levada a cabo de 
uma forma simples, mas direta, objetiva e tam-
bém desmistificadora de algumas ideias que o 
desconhecimento favorece e potencia.

Acima de tudo, relevamos o empenho e o 
profissionalismo colocado na sessão.

Os nossos agradecimentos a toda a equipa 
pela disponibilidade e simpatia demonstrada.

Ana de Lurdes Ferreira

Projeto co-financiado pelo 

Programa de Financiamento  

a Projetos pelo INR, IP.Foto tirada na Escola do menino Guilherme Quitério aquando a visita da APH
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PROGRAMA DE ACÇÃO     ANO DE 2014
1. ACTUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS

Objetivo: Atualização através de inserção de 
dados relativos a todas as coagulopatias congéni-
tas e agilização da comunicação de forma regular 
e eficaz.

Síntese: Face à ausência de dados actuali-
zados da Comunidade com hemofilia e outras 
coagulopatias congénitas, no que respeita à sua 
doença e tratamento e a necessidade do uso dos 
mesmos ao nível de contactos institucionais, será 
iniciado um programa de contactos sistemáticos 
por várias vias e meios, nomeadamente telefone, 
carta, website, fórum e boletim.

Calendarização: Anual
Custo estimado: 6.661,53 €

2. PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DA NATA-
ÇÃO (PDN)

Objetivo: Redução do número de episódios 
hemorrágicos e absentismo escolar ou laboral, 
com o estímulo e prática do exercício físico e fi-
sioterapia. Melhoria da condição física, psicoló-
gica, índices de sociabilização e integração das 
pessoas com coagulopatias congénitas, tendo 
como base o sucesso de iniciativas realizadas em 
anos anteriores.

Síntese: À semelhança de anos anteriores, 
pretende-se dar continuidade ao Programa de 
Dinamização da Natação (PDN) com comparticipa-
ção até 75% das mensalidades pagas pelas pessoas 
com coagulopatias congénitas, nas piscinas que 
frequentam, a nível nacional. Este ponto engloba 
igualmente as aulas de natação na Piscina do Ca-
sal Vistoso, ministradas pela professora de natação 
contratada pela APH e ainda o Festival de Natação 
a realizar nesta mesma piscina, com sessões de 
esclarecimento. Possivelmente poderá englobar 
outros eventos ao nível de piscina no resto do país, 
uma vez que este plano tem, pois, uma dupla ver-
tente, a de reabilitação e prevenção contínua e a 
de formação específica no que se refere ao Festival 
de Natação e à autoaprendizagem constante em 
contexto de aula.

Calendarização: Anual (com interrupção no 
mês de Agosto para férias)

Custo estimado: 12.820,86 €

3. DIVULGAÇÃO
Objetivo: Difusão das atividades organiza-

das e desenvolvidas pela APH durante o ano de 
2014, mediante os seus diversos meios de comu-
nicação: Boletim Trimestral “Hemofilia”, Website, 
Fórum, Facebook, informação via postal, folhetos, 
brochuras, etc.

Síntese: Engloba a divulgação de todas as ac-
tividades organizadas pela APH, todo o manancial 

informativo referente aos vários níveis de actua-
ção da nossa Instituição e da sua vida associativa, 
bem como um carácter formativo dirigido a toda 
a nossa Comunidade e parceiros com mais conhe-
cimentos sobre as patologias que representamos.

Calendarização: Anual
Custo estimado: 19.256,55 €

4. REPRESENTATIVIDADE E CAPACITAÇÃO 
INTERNA E EXTERNA

Objetivo: Estabelecer parcerias e fomentar as 
existentes, de forma a melhorar o posicionamen-
to estratégico e relevância da APH nas políticas 
nacionais e internacionais de relevo para a nossa 
Comunidade, assim como aumentar a aquisição 
de conhecimentos que fortaleçam a intervenção 
e o trabalho da Associação.

Síntese: Engloba todos os contactos institu-
cionais internos e externos, quer em reuniões, con-
tactos formais, eventos, conferências, congressos, 
workshops, entre outros, não só na perspectiva de 
manutenção relacional e institucional, como ao ní-
vel da formação contínua dos quadros dirigentes.

Calendarização: Anual
Custo estimado: 9.747,25 €

5. REPRESENTATIVIDADE REGIONAL
Objetivo: A melhoria dos serviços da APH à 

sua população alvo será beneficiada pela descen-
tralização e por uma maior proximidade geográ-
fica aos utentes.

Síntese: Engloba toda a dinamização do Nú-
cleo do Porto, bem como o desenvolvimento das 
bases de trabalho ao nível do Núcleo dos Açores. 
Abrange igualmente a preparação e estudo de 
possíveis constituições de outros núcleos.

Calendarização: Anual
Custo estimado: 7.519,74 €

6. FORMAÇÃO NA HEMOFILIA
Objetivo: Promover a aquisição de conhe-

cimentos e o esclarecimento informado sobre as 
várias temáticas que a hemofilia e as outras coa-
gulopatias congénitas envolvem, junto da Comu-
nidade com Distúrbios Hemorrágicos Hereditários 
e da sociedade em geral, através da difusão de 
informação e programas de formação.

Síntese: Realização de programas de forma-
ção, workshops e colóquios, em contexto escolar 
ou laboral, destinados a diversos públicos, com a 
perspectiva de desenvolvimento de competências 
e aquisição de conhecimentos nas várias áreas que 
as coagulopatias congénitas englobam.

Calendarização: Anual
Custo estimado: 10.309,45 €

7. FUNFI LIA
Objetivo: Organização anual de um Campo 

de Férias, com uma valiosa contribuição peda-
gógica e de lazer, dedicado à Comunidade mais 
jovem. O sucesso do FUNFILIA procura preencher 
estes objetivos e fomentar a importância do Auto 
tratamento junto dos participantes, proporcionan-
do-lhes um desenvolvimento e integração plenos, 
a nível psicossocial.

Síntese: O Campo de Férias FUNFILIA é já uma 
atividade inerente ao calendário proposto pela 
APH, onde os seus participantes são incentivados 
a praticar desportos variados e em simultâneo a 
iniciarem-se no auto tratamento. É assegurada 
igualmente a presença de uma enfermeira expe-
riente na área, responsável pela administração do 
tratamento e pela passagem de componentes 
formativas e pedagógicas.

Calendarização: 6 a 12 de Julho
Custo estimado: 15.606,65 €

8. DIA MUNDIAL DA HEMOFILIA
Objetivo: Considerada a comemoração anual 

mais relevante, esta efeméride permite estimu-
lar um maior contacto entre a Comunidade com 
Distúrbios Hemorrágicos Hereditários e a APH, 
informar e esclarecer a sociedade em geral e con-
sequentemente uma melhor integração da nossa 
Comunidade.

Síntese: Comemoração do dia de todos nós, 
com a escolha de um tema de relevo que será alvo 
da mensagem a transmitir a toda a sociedade em 
geral, mediante divulgação junto dos meios de 
comunicação social.

Calendarização: Abril
Custo estimado: 5.476,00 €

9. I CONGRESSO NACIONAL DE HEMOFILIA
Objetivo: Este evento pretende ser um fó-

rum de debate das várias vertentes essenciais à 
vida da nossa comunidade, com participação de 
todos os actores que fazem parte da comunidade 
com hemofilia: doentes, famílias, médicos e corpo 
clinico, indústria farmacêutica e tutela. Não será 
só um centro de encontro formativo prático, mas 
igualmente um momento onde se poderão deba-
ter todos os assuntos relevantes para a hemofilia: 
a nível científico, médico, económicos e social, 
pretendendo que a comunidade, individualmen-
te e no seu todo, seja consciente da Hemofilia e 
dos verdadeiros problemas que dela decorrem e 
quais as prioridades que deverão ser tomadas em 
consideração a bem da saúde e qualidade de vida 
dos doentes.

Síntese: Evento que decorrerá durante 3 dias, 
com componentes de workshop, painéis médico/
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PROGRAMA DE ACÇÃO     ANO DE 2014
DESPESAS   2014 124.534,42  

62 Fornecimentos e Serviços Externos 6.383,00  
62211 Electricidade 2.193,00  
62212 Combustíveis
62213 Água 660,00  
62217 Material de Escritório 3.530,00  
62237 Reparação e Conservação de Equipamentos

Outros Fornec. E Serv. Externos 71.458,04  
62216 Livros e Documentação Técnica
62218 Artigos para Oferta 500,00  
62219 Rendas e Alugueres 3.260,00  
62221 Despesas de Representação 2.600,00  
62222 Comunicação 11.193,04  
62223 Seguros 2.555,00  
62226 Transporte de Pessoal 4.375,00  
62227 Deslocações e Estadias 17.925,00  
62229 Honorários 8.940,00  
62231 Contencioso e Notariado 50,00  
62232 Conservação e Reparação 250,00  
62233 Publicidade e Propaganda 1.100,00  
62234 Limpeza, Higiene e Conforto 2.620,00  
62235 Vigilância e Segurança
62238 Material Didáctico e Formação 350,00  
62239 Jornais e Revistas 100,00  
62298 Outros Fornecimentos e Serviços 15.060,00  

426 Aquisição de Mobiliário 100,00  
426 Aquisição de Equipamentos (de escritório) 480,00  

64 Custos com Pessoal 31.208,38  

6411 Remunerações Certas 23.747,00  
6412 Remunerações Adicionais 2.566,97  

645 Encargos sobre Remunerações 4.654,41  
646 Seguros de Acidentes de Trabalho 240,00  
648 Outros Custos com Pessoal 0,00  

65 Benefíc. Proces. e Outros Custos Operac. 15.485,00  
651 Benefícios Processados

6511 Apoio à Natação 2.400,00  
6513 Partic./Inscrições em Congressos 300,00  
6514 Encarg. c/ Eventos: DMH: Enc.Hem.;Etc. (Refeiç.) 12.200,00  

652 Outros Custos Operacionais
6522 Quotas a Pagar 585,00  

RECEITAS   2014 124.534,42  

74 Comparticipação e Subsídios à Exploração 11.852,08  
741 Do Sector Público Administrativo

7411 Centro Regional Segurança Social
74115 Instituto Nacional de Reabilitação - I.P. 11.852,08  

76 Outros Proveitos Operacionais 5.634,12  
7621 Quotas de Associados 5.634,12  

78 Proveitos e Ganhos Financeiro 7.887,76  
781 Juros Obtidos 7.887,76  

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 99.160,46  
7984 Outros - Donativos 99.160,46  

científicos e de assuntos de utilidade para a Comu-
nidade. Engloba igualmente uma parte de conví-
vio e cultural. Prevê-se 80 a 100 pessoas, sendo que 
haverá um pagamento simbólico diferenciando 
sócios/não sócios.

Calendarização: 3 dias no mês de Outubro 
ou Novembro

Custo estimado: 19.799,14 €

10. CAPACITAÇÃO DE JOVENS 
ASSOCIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS NA ACTIVIDADE 
ASSOCIATIVA

Objetivo: Uma das maiores lacunas que se 
tem verificado na APH tem sido a capacidade de 
atrair e formar jovens quadros que assegurem a 
existência de um corpo de dirigentes e colabora-
dores informados e interessados na vida da nossa 
Associação. O objectivo desta segunda fase de 
formação prende-se com o adquirir e melhorar 
competências naquela área.

Síntese: Dar continuidade ao evento realizado 
no ano de 2012 e à constituição do “Comité de Jo-
vens”, procurando desta vez melhorar e aumentar a 
capacidade de interacção com a vida associativa, o 
desenvolvimento das competências adquiridas, a 
aquisição de novas e fortalecer laços entre a nossa 
comunidade mais jovem. Baseado em Workshops 
e exercícios role play durante um fim-de-semana.

Calendarização: Fim-de-semana em Maio de 
2014

Custo estimado: 11.158,20 €

11. CONFERÊNCIA DE PAIS
Objetivo: Vindo ao encontro das aspirações 

de muitos jovens pais, visa desenvolver um maior 
conhecimento da doença, procurando dotar os 
pais de informação e ferramentas que permitam 
enfrentar as dificuldades que enfrentam no dia-a-
dia devido à doença do seu filho.

Síntese: É um evento de um só dia, com a 
realização de workshops e um painel científico, 
onde através da troca de experiências se poderá 
chegar a conclusões sobre quais as melhores prá-
ticas a adoptar face à complexidade da hemofilia 
na infância e juventude.

Calendarização: Abril 
Custo estimado: 6.141,55 €

TOTAL DE DESPESAS: 124.534,42 €

Lisboa, 30 de Novembro de 2013
A Direcção
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De acordo com o noticiado na última edição do 
nosso Boletim, publicamos neste nº a regulamenta-
ção do Plano de Dinamização da APH que se refere 
à comparticipação das aulas de natação dos nossos 
utentes associados da APH, lecionadas em instituições 
desportivas autónomas de todo o País. A APH relembra 
que esta regulamentação está em vigor já na presente 
época desportiva 2013/2014, iniciada em Setembro 
passado e que permanece disponível para prestar es-
clarecimento no âmbito deste projecto, que os seus 
beneficiários entendam oportuno.

O co-financiamento do Plano Anual de Dinami-
zação da APH (2013/2014) foi parcialmente assegura-
do com o apoio da Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. 

REGULAMENTO:
1. A APH assegura a comparticipação de até 75% 

do valor de cada mensalidade das aulas de natação 
aos seus utentes que:
a)  Sejam associados da APH com a quotização em 

dia, excepto se comprovar junto da Direcção da 
APH a impossibilidade financeira de poder efetuar 
este pagamento;

b)  Frequentem piscinas públicas ou à inexistência 
destas, que comprovem a proximidade de uma 
alternativa privada, sendo que nestes casos, a APH 
seja soberana na sua decisão de ajustar a percen-
tagem do valor comparticipado, de acordo com 
a análise personalizada da situação;

c) Frequência de até 3 aulas semanais;
d)  Remessa trimestral dos recibos originais, legíveis 

e em boas condições, com os valores adiantados 
pelo utente e indicação do respectivo NIB para 
devolução do valor comparticipado pela APH. Os 
recibos terão de ser obrigatoriamente referentes 
ao ano em vigor. Os recibos referentes ao último 
trimestre do ano, terão ser remetidos, sem excep-
ção, à APH até ao dia 10 do ano seguinte, sob pena 
de não serem considerados após esta data;

e) Autorização e cedência obrigatória por parte dos 
alunos, dos contactos do recinto desportivo e dos 
profissionais que os acompanham, assim como 
para o fornecimento de informações solicitadas 
pelo representante da APH aquando o seu con-
tacto trimestral ou outro considerado oportuno;

2. Não serão consideradas para beneficio desta 
comparticipação qualquer outra modalidade despor-
tiva que não a natação;

3. A inscrição dos utentes para usufruto da com-
participação, pressupõe sempre:
a) A obrigatoriedade do preenchimento anual da 

ficha de época desportiva que habitualmente é 

publicada no verso dos Boletins “Hemofilia” desse 
ano;

b) Assinar o termo de conhecimento do presente 
regulamento;

c) A sua integração num seguro desportivo colecti-
vo, fornecido gratuitamente no acto de inscrição 
pela instituição prestadora do Serviço. Sendo que 
valores referentes a Inscrição ou renovação de 
inscrição, jóia e seguro, não serão alvo de com-
participação por parte da APH.

4. A APH é soberana de dar por encerrado este 
benefício, caso verifique que o nº de inscrições é si-
nónimo de ultrapassagem do valor financeiro anual-
mente estimado para comparticipações.

5.  Não é permitida em circunstância alguma a 
extensão deste benefício a familiares do utente, po-
dendo a APH exigir ser ressarcida de qualquer valor 
considerado pago indevidamente.

6. As estatísticas gerais referentes ao nº de inscri-
ções e resultados obtidos em relatório anual poderão 
ser cedidas pela APH à entidade patrocinadora (Baxter 
Médico Farmacêutica, Lda) desde que a mesma solicite 
essa informação.

7. A assiduidade, evolução desportiva, identificação 
de dificuldades gerais e individualizadas do aluno se-
rão analisadas trimestralmente, mediante a realização 
de um relatório escrito, precedido de um contacto te-
lefónico a cargo da professora/coordenadora de nata-
ção da APH, junto do profissional indicado na ficha de 
inscrição, que acompanha o utente nas suas aulas. Este 
acompanhamento é obrigatório para todos os inscritos.

8. Trimestralmente será igualmente preenchido 
pelos utilizadores, um questionário que visa aferir o 
grau de satisfação com a frequência das aulas

9. Os utentes deverão respeitar toda a sinalética, 
informações e regras de utilização existentes no recin-
to desportivo, sendo que de forma universal as mes-
mas refletem alguns dos seguintes tópicos:
a) Qualquer comportamento, reportado à APH, 

dentro da piscina que ponha em causa o regular 
funcionamento das aulas ou que assuma um po-
tencial de risco para o próprio ou para os partici-
pantes, será primeiramente alvo de chamada da 
atenção por parte da professora/coordenadora, 
podendo em casos que sejam considerados gra-
ves, levar à saída da piscina por parte do infractor.

b) A reiteração do comportamento indicado no 
ponto anterior poderá levar ao cancelamento da 

Plano de dinamização da natação: 

REGULAMENTAÇÃO DAS AULAS 
COMPARTICIPADAS PELA APH

inscrição do infractor, sendo da Direção da APH 
a competência para esta sanção, após relatório 
detalhado por parte da professora/coordenadora, 
a enviar à Direção no prazo máximo de dois dias 
úteis. A direção decidirá no prazo máximo de 2 
dias úteis, ficando o infractor suspenso até esta 
decisão.

c) Não serão da responsabilidade da APH, os aciden-
tes resultantes de imprevidência ou má utilização 
das instalações.

d) O acesso aos balneários deverá ser feito dentro 
do período permitido, ou seja 10 minutos antes 
do início da aula e acompanhados pela coorde-
nadora/professora da APH.

e) O associado deverá ser portador de equipamento 
adequado à prática da modalidade, nomeada-
mente fato de banho ou calção de banho (justos 
e sem bolsos), touca e chinelos.

f ) Nos balneários existem cacifos que estão à dispo-
sição dos associados gratuitamente, durante sua 
permanência nas instalações. O fecho dos cacifos 
é feito através de cadeado, sendo a aquisição do 
mesmo da responsabilidade dos associados.

g) Não é permitido deixar roupa espalhada pelos 
bancos do balneário.

h) A APH não é responsável, por qualquer artigo 
pessoal perdido ou roubado nas instalações, quer 
esteja ou não guardado no cacifo. A responsabili-
dade é do associado.

i) Só podem ser acompanhados ao balneário por 
um adulto, as crianças com idade inferior a 8 anos, 
devendo utilizar os balneários infantis.

j) É obrigatório o banho de chuveiro antes da en-
trada para o cais da piscina.

k) Não é permitido ir para a zona dos duches ou para 
o cais da piscina com calçado da rua.

l) Não são permitidas nas instalações da piscina 
correrias desordenadas e saltos para a água que 
possam por em perigo a segurança dos próprios 
e demais utentes.

m) O associado portador de doenças de pele e lesões 
abertas, não poderá frequentar a aula por ques-
tões de saúde, prevenção e higiene.

A Direção da APH

Tomei conhecimento:

Assinatutra

  
Data
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Plano de Dinamização da Natação – Época 2013/2014 – Boletim de Inscrição

Nome    Associado N.º    e-mail 
Morada  

Localidade     Cód. Postal  -    

Tel./Telem.      Data de Nasc.   /   /    Idade   

Neste ano lectivo pretendo praticar natação na piscina de:  

Pretende usufruir da comparticipação financeira disponível:  SIM     Não  

Dias     Horas  

Tipo de Hemofilia A    B    vW  ,  Outros Distúrbios Hemorrágicos     Grave    Moderado    Leve  .

Nome do Professor    Contacto:  

Declaro que me comprometo a ser assíduo e a dar conhecimento das eventuais ausências

Data   /   /      Assinatura 
 

Nota: Para continuar a usufruir deste plano, os praticantes dos anos anteriores terão que renovar a sua inscrição

Natação
>Comparticipação até 75%<

Olá amiguinhos, 
Olá amigos, já conhecem o livro ilustrado 
ALPAPÉ que apoia a APH? Não?!? Tens 
de conhecer! É que não é só um livro, é 
também um jogo! 
Pede aos teus pais que 
se informem connosco 
como adquiri-lo e 
assim também tu 
podes contribuir 
com 1€ pela tua 
compra a favor da tua 
Associação! Obrigada 
pelo teu gesto 
solidário,
Vasco

Este labirinto é difícil mas tenho 
a certeza que consegues, ora 
experimenta!!!


