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Contacte a APH:

de 1 de Setembro a 218 598 491
15 de Outubro
info@aphemofilia.pt

em Glasgow

O evento global mais importante
na área da Hemofilia e de outros
distúrbios hemorrágicos

A APH organizou no
passado mês de Abril no
Funchal, em articulação com
o seu Núcleo da Madeira e o
Hospital Dr. Nélio Mendonça as

1.as Jornadas de
Hemofilia

na Ilha da Madeira
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Editorial

Miguel Crato

O verão é uma época de férias e para muitos de
nós, é a altura de viajar com a família e gozar de
um merecido descanso, ou seja, se for possível,
um pouco de praia e campo.
Para quem vai para longe de casa, a primeira
coisa que não se podem esquecer é de levar o
vosso factor, não só nas doses habituais para
profilaxia, mas também solicitar ao vosso
Centro de Tratamento, doses extras, para a
eventualidade de uma emergência.
É essencial que o peçam, e qualquer clínico terá
que vos fornecer as doses solicitadas, para esse
fim.
A gestão do factor é essencial durante o
período de férias. Se pensarmos nas crianças,
extremamente activas durante as férias,
o aumento da actividade física será uma
realidade. A solução não será impedi-las de
ter essa actividade física, mas sim, adaptar
as dosagens de factor ao incremento
dessa actividade. Desta forma, não será
despropositado, aumentar o nível semanal de
infusões durante este período.
Desta forma, o valor basal ou valor vale do factor
(ver boletim anterior) será maior e o nível de
protecção também, permitindo umas férias mais
descansadas.

Férias de verão,
cuidados básicos!
Não esquecer, que o pior que se pode fazer a
uma criança com hemofilia ou outro distúrbio
hemorrágico é não a deixar praticar exercício
físico. Do ponto de vista fisiológico, músculos
ginasticados e articulações em movimento
permitem um fortalecimento geral, que ajudam
a impedir as hemorragias espontâneas e do
ponto de vista psicológico e de desenvolvimento
social é essencial que a criança com hemofilia se
sinta como uma criança normal.
A praia e o campo são óptimos meios para este
fortalecimento
Mas não só as crianças. Os adultos com
hemofilia e já com sequelas articulares
necessitam de constante exercício com vista
a um fortalecimento. O principio é o mesmo:
músculos e articulações mais fortes e
dinâmicas fazem toda a diferença para
diminuir o número de hemorragias anuais.
Por vezes basta caminhar um pouco mais na
praia ou no campo, usando o meio aquático de
preferência, e não ficar simplesmente sentado na
cadeira a comer bolas de berlim e a ler o jornal. É
necessário mexerem-se!
Muitas pessoas com hemofilia deslocam-se ao
estrangeiro de férias.
Além do factor, que é mandatário levar, alguns
cuidados devem ser seguidos.
A acompanhar o tratamento deverão levar
sempre, e em inglês uma declaração do
V/ imunohemoterapeuta, em folha oficial
do Centro de Tratamento em que conste
a vossa identificação, tipo e gravidade da
hemofilia ou distúrbio hemorrágico, marca
do factor, material de enfermagem que segue
junto e aviso às autoridades de segurança
do aeroporto que não deverão retirar o
tratamento ao seu portador.

O tratamento deverá acompanhar
pessoalmente a pessoa com hemofilia ou
outro distúrbio hemorrágico na cabine e nunca
ir para o porão devido às baixas temperaturas
que ali existem.
Igualmente, este tratamento deverá ser
acondicionado numa bolsa térmica se for o
caso de um factor que o necessite (a maioria
dos recombinantes não o necessita, apenas não
poderá estar em ambientes que ultrapassem os
25 graus).
Finalmente, estas pessoas deverão levar a
informação sobre onde se situa e contactos
do Centro de Tratamento de Hemofilia/
Coagulopatias Congénitas mais próximo do local
para onde vão viajar, bem como os contactos da
Associação de Hemofilia do país de destino.
Tanto a minuta da declaração que acompanha
o factor, como a lista de Centros de Tratamento
e contactos de Associações de Hemofilia no
estrangeiro, poderão ser solicitadas à APH
através dos meios normais de contacto.
Boas férias e bom exercício!

A rubrica “Por Palavras Nossas”
foi criada para si, que é nosso leitor
e por isso contamos com a sua
participação! Os textos poderão
ser enviados para a APH e
passarão por uma selecção
editorial, não devendo
exceder as duas
páginas A4 (5000
carateres).
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POR
PALAVRAS
NOSSAS

Ser mãe de um Jovem com Hemofilia

Ficha Técnica

É com muito orgulho e de coração cheio
que sou mãe de um adolescente com hemofilia….Digo isto de coração!
Até chegar aqui, percorri um longo caminho de acontecimentos bons e menos bons,
muitas angústias e incertezas e caminhei muitas vezes ao lado dele com o coração muito
apertadinho….
Perguntam-me….Foi fácil? Não, não foi. Chorei muitas lágrimas de sangue e vi a minha vida
transformar-se completamente e muitas vezes
reduzir-se a quase nada. Hoje compreendo que
tinha que percorrer todo este caminho para
me tornar mais forte e para caminhar sempre
ao lado dele e para o apoiar e lhe dar coragem.
A hemofilia transformou completamente a minha vida e sem ela não tinha aprendido tanto
sobre a vida, sobre mim mesma e sobre e sobre
os outros. Fez-me renascer das cinzas, tal como
uma fénix e hoje sou uma mulher diferente, mais
humana e mais responsável e a hemofilia passou
a fazer parte da minha vida. Provavelmente, já
não a imaginaria sem ela….
Inicialmente, achava que a hemofilia ia dominar a minha vida, mas hoje em dia, sou eu que

Carla
Ribeiro*

*Mãe de João Ribeiro, adolescente
com hemofilia A Grave

a domino. Juntos, fizemos muitas conquistas,
caminhando lado a lado, apoiando-nos na família e nos amigos mais chegados. É importante
estarmos rodeados de quem mais gostamos,
pois é aí que vamos buscar força e recarregar as
nossas energias positivas.
Com a hemofilia ganhei também uma família nova, a família da APH onde fiz grandes
amigos que levo para a vida. Com eles sinto-me
bem, pois partilhamos os mesmos problemas,
as mesmas angústias, as mesmas conquistas
e a mesma condição: sermos portadores do
gene de hemofilia ou sermos hemofílicos. Sim,
porque a hemofilia é apenas uma condição, não

uma doença. Lembro-me de dizer ao meu filho
quando era pequenino e não entendia porque é
que fazia profilaxia, que tínhamos que fazer uma
“Pica” porque dentro da seringa havia uns “soldadinhos” que o ajudavam a ter o sangue mais
forte e a coagular mais depressa…..Ficámos todos mais fortes em todos os aspetos. Crescemos
todos como família ……
“As grandes vitórias requerem grandes sacrifícios”. Nada se conquista sem sacrifício e sem
crescimento, quer seja pessoal ou intelectual.
Pais que têm filhos pequenos hemofílicos,
aqui fica para vocês uma palavra de conforto e
de força: vocês são fortes e vão conseguir. Vão
ver o vosso filho crescer e vão vê-lo evoluir na
sua condição. Apoiem-no sempre e tentem não
ser restritivos, deixem-no experimentar, viver e
crescer saudável. Nada é impossível, apoiem-se
uns nos outros, acreditem sempre e tudo vai
correr bem!
Termino como comecei, orgulhosa, de coração cheio e muito feliz!
Até breve
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Estatuto Editorial

Os artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não reflectem necessáriamente a opinião da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas.

“Hemofilia” é o órgão informativo da Associação Portuguesa de
Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas, adiante designada
por APH. Com uma publicação trimestral, publica diferentes artigos
médicos e científicos sobre a problemática da hemofilia e outros
distúrbios hemorrágicos hereditários e sobre as actividades que
desenvolve regularmente.
De acordo com a lei que rege este tipo de publicações, “Hemofilia”não
promoverá interesses comerciais nem divulgará produtos e serviços que

sejam perniciosos à Saúde e Qualidade de vida de todos os seus leitores,
mas defende a União e Solidariedade entre todas as pessoas com hemofilia
e outros distúrbios hemorrágicos hereditários, sócias ou não da APH.
“Hemofilia” não é uma publicação técnica ou científica mas poderá
publicar ou emitir opiniões de especialistas sobre certas matérias que
serão sempre da responsabilidade dos seus autores, acompanhando a
investigação científica nesta área, dando delas conhecimento aos seus
leitores. Tem também uma componente de cultura e lazer.

“Hemofilia” é uma publicação idónea e o seu Director e a Direcção da
APH assumirão toda a responsabilidade pela sua edição.
“Hemofilia” pugna pela sua autonomia financeira através dos
patrocínios angariados ou, quando necessário, recorrerá a apoios de
quaisquer entidades sem contrapartidas que intervenham na orientação
do seu conteúdo.
O Director
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A cidade de Castelo Branco recebeu
a 5ª Conferência de Pais da APH
Decorreu de 1 a 3 de Junho passado, por
terras de Castelo Branco, a 5ª Conferência de
Pais. Serviu este fim-de-semana para aprofundar conhecimentos e partilhar experiências,
destinado aos pais, tutores e cuidadores de
crianças e jovens com distúrbios hemorrágicos.
A receção aos participantes aconteceu na
sexta-feira, ao que se seguiu o jantar e a declaração de boas vindas por parte do nosso
Presidente, Miguel Crato.
Os trabalhos arrancaram na manhã de sábado, pela voz de Isabel Matos, enfermeira
do Centro Hospitalar de S. João. “Tratamento
Domiciliário e autoadministração – Técnicas

de enfermagem”. Uma sessão bastante prática,
em que os participantes foram convidados a
manusear vários dispositivos de punção. Ao
longo deste workshop os cuidadores foram
partilhando experiências pessoais, bem como
truques e técnicas para que as crianças se familiarizem com o ato de punção e se sintam
mais confortáveis.
Após uma pequena pausa, Leonor Cardoso, do Comité de Jovens, estudante de medicina dentária, explanou os “Cuidados dentários
em crianças com hemofilia”. Estes cuidados são
exatamente os mesmos que uma criança saudável, com a atenção redobrada para situações
hemorrágicas. Hábitos de alimentação saudáveis e higiene oral duas a três vezes dia para

Hotel Rainha D. Amélia
Castelo Branco

evitar complicações futuras, são recomendações a colocar em prática.
Seguiu-se o almoço e a parte da tarde foi
preenchida com o painel médico.
Antes de se iniciar a sessão tivemos a presença da veredora da Câmara municipal de
Castelo Branco, Dra. Cláudia Domingues que
em representação da autarquia teceu palavras
de boas-vindas aos conferencistas e manifestou o apoio total da Câmara Municipal a iniciativas que visem promover o bem estar e a saúde das pessoas com distúrbios hemorrágicos.
Do Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra veio o Dr. Gonçalo Órfão que falou
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de “Diagnóstico e primeiros anos”. Um breve
resumo da história da patologia a nível mundial até aos nossos dias. O seu diagnóstico em
casos novos, é feito nos primeiros meses/anos
de vida da criança, assim que surgem hematomas ou hemorragias maiores. Estes acontecimentos levam normalmente às variantes
mais graves da patologia, grave e moderada.

sidades do jovem. Foram identificados vários
obstáculos para a não adesão ao tratamento,
tais como fatores socioeconómicos, relacionados com o sistema de saúde, a patologia, o paciente ou a terapêutica. Todos eles devem ser
equacionados para que fundamentalmente a
medicação tenha a máxima eficácia no tratamento da hemofilia.

Uma vez identificada e classificada a hemofilia, o corpo clínico apresentará as soluções
terapêuticas. Tratamento “on-demand” em
caso de episódio hemorrágico ou tratamento profilático, prevenindo possíveis episódios
hemorrágicos. Óbvio é que administrações
profiláticas reduzem significativamente as hemorragias, hemartroses, entre outras lesões.

A tarde já ia a meio e houve lugar a uma
pausa.

A Dr.ª Paula Kjolleström, do Centro Hospitalar Lisboa Centro, abordou “Novos tratamentos para a hemofilia”. Explicando em detalhe
vários métodos terapêuticos, desde factores
de longa duração, não factores, moléculas que
emitam a função do factor, e olhando a terapia
génica como algo que acontecerá também, a
seu tempo.

O jantar estava à nossa espera, bem como
a confraternização em ambiente mais descomprimido.

A “Profilaxia e adesão na adolescência –
Desafios e estratégias” foi o tema da Dr.ª Madalina Guz, do Hospital Espírito Santo, Évora.
Numa fase muito conturbada da vida, adolescência, é preciso entender bem as reais neces-

Finalizámos os trabalhos deste dia com
a sempre aguardada sessão de “Speak-Out”,
onde cada participante expôs abertamente
preocupações ou a forma como as debelou
ou está a debelar.

Na manhã de domingo “O olhar da criança
com hemofilia sobre os pais” foi tema da enfermeira Marta Moreira, da APH.
Desde o nascimento que as crianças vão
formando uma imagem do mundo que as rodeia. Logo, perante os seus comportamentos
percebem que alcançam a atenção dos cuidadores. E assim vão crescendo bastante dependentes dos adultos, até que entram numa

fase em que questionam tudo o que os rodeia
e procuram respostas para o que lhes aconteceu e porquê a eles? Minimizar a relevância da
hemofilia nos comportamentos das crianças/
jovens é crucial numa perspetiva de crescimento intelectual saudável.
Coube ao Presidente, Miguel Crato, fechar
as sessões de trabalho. “Hemofilia e o contexto familiar”.
Quando há alguém com doença crónica,
a hemofilia no caso, toda a estrutura familiar é afetada, não só o paciente. Após o diagnóstico as preocupações não param, desde
a negação e a culpa dos primeiros tempos,
a superproteção, os limites e permissões na
infância, expressar pelo outro filho o mesmo
amor a mesma atenção, atravessar a conturbada adolescência com todas as mudanças
físicas e psicológicas ou a decisão de ter mais
filhos, tudo foi abordado pelo orador e pelos
participantes desta conferência.
No final do almoço a partida tardou-se
entre beijos e abraços. Vimos rostos mais sorridentes, confiantes e vimos sinais de menos
preocupações em lidar com as adversidades
da hemofilia.
Por fim, um agradecimento aos oradores
e aos participantes. Até breve.

A APH agradece o
valioso apoio da Câmara
Municipal de Castelo
Branco para a realização
desta Conferência.

Apoios:

Da esquerda para a direita: Enf.ª Isabel Matos, Leonor Cardoso, Vereadora Cláudia Domingues, Dra. Madalina Guz, Dr. Gonçalo Órfão, Dra. Paula Kjolleström, Enf.ª Marta Moreira, Miguel Crato.
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Núcleo do Porto

Sede da APH

17 de Abril

o Dia Mundial
da Hemofilia
foi dedicado às nossas
mulheres com distúrbios
hemorrágicos!
Este ano a APH escolheu a temática dos
“Distúrbios Hemorrágicos nas Mulheres” para
a comemoração do Dia Mundial da Hemofilia
em Portugal. A escolha deste tema resultou da
necessidade de alertar a população em geral
para a importância do diagnóstico precoce dos
distúrbios hemorrágicos nas mulheres, de forma
a possibilitar o tratamento ou profilaxia adequados e o consequente encaminhamento para
uma consulta de imuno-hemoterapia, onde as
mulheres portadoras de distúrbios hemorrágicos podem e devem ser acompanhadas.

Actividade desenvolvida pelo núcleo da APH na Madeira

À semelhança de anos anteriores, realizaramse os almoços de confraternização dos nossos associados em Lisboa e no núcleo do Porto, como
forma de celebração da data, aproximando ainda
mais a APH da sua Comunidade. No núcleo da
APH na Madeira o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), em parceria com
a Câmara Municipal de São Vicente, organizou
para a comunidade com Hemofilia um momento
de grande partilha, com uma visita às Grutas de
São Vicente seguida de um lanche convívio, onde
estiveram presentes o Secretário Regional da Saú-

COLECÇÃO

“Saber mais sobre”…

O Dia Mundial da Hemofilia foi
igualmente marcado pelo lançamento do 1º fascículo da Colecção “Saber mais sobre...”, que resulta de uma
parceria entre a APH e a Pfizer. Este
número seguiu a linha do tema escolhido para a efeméride, os distúrbios
hemorrágicos nas Mulheres. Seguirse-ão mais temas para os próximos
fascículos a serem lançados ainda no corrente ano. O momento
foi igualmente aproveitado para Ana Pastor e Miguel Crato da APH
conversarem com os funcionários da Pfizer, sobre a realidade e desafios da Hemofilia e de outros distúrbios hemorrágicos.

Visita da APH às instalações da Pfizer.

de, Dr. Pedro Ramos e o Presidente da Câmara de
São Vicente, José António Garcês.
Como vem sendo habitual, a APH também
organizou para esta data uma agenda de media,
fazendo-se assim representar com diferentes testemunhos em vários formatos comunicacionais.
Prevemos um ano de grande atividade em
torno da nossa causa, e para a comemoração
do nosso DIA em 2019 desejamos apenas continuar a ser igualmente bem sucedidos na divulgação dos distúrbios hemorrágicos, como
fomos este ano.
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Fotos e Media:
>> Carlos Mota foi convidado da Edição da Manhã,

na SIC e do “Manhã CM” da CM TV
>> Drª Alexandra Santos do Hospital de São José

no “Bom dia Portugal” na RTP e em entrevista à Raio X
http://raiox.pt/neste-dia-refletimos-nao-so-hemofilia-tambem-outras-coagulopatias-congenitas/
>> Ana Pastor, no programa “Edição da manhã” na

SIC e em entrevista ao https://www.delas.pt/
testemunho-nao-ignoro-a-hemofilia-mas-tambem-nao-a-sobrevalorizo-ana-pastor/
Temtem, Membro do Comité de
Mulheres da APH, participou no Programa “Madeira Viva” da RTP Madeira.

Bolsas de Cidadania da Roche 2018

O Projecto
“ Ver o futuro”

da APH ganha o 1º prémio

>> Margarida

>> A APH na sede da cadeia de farmácias Chemist

Store, onde deu uma entrevista sobre hemofilia e sobre a importância das farmácias para
as pessoas com esta patologia.
>> Entrevista José Caetano rádio Vizela

https://www.radiovizela.pt/noticia-dia-mundialda-hemofilia-ha-esperanca-no-futuro

>> Programa

a “Tarde é Sua” na TVI com o jovem
Frederico Cardoso, o nosso director Carlos
Mota e a médica hematologista Dra. Cristina Catarino

>> Entrevista à família Quitério:

https://www.noticiasmagazine.pt/2018/hemofilia-passado-presente-futuro-doenca-terrivel/

A Roche Portugal, no âmbito da sua
política de responsabilidade social, selecionou com o auxílio de um júri composto
por um painel de individualidades ligadas
à saúde, nomeadamente Maria de Belém
Roseira (presidente da Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde), Graça
Freitas (diretora-geral da Saúde), Maria do
Céu Machado (presidente do Infarmed)
e Vera Lúcia Arreigoso (jornalista do Expresso), seis vencedores para atribuir as
suas Bolsas de Cidadania 2018.
Esta iniciativa premiou os melhores
projectos desenvolvidos por associações
de doentes ou outras organizações nãogovernamentais, através do financiamento num valor total de 60 mil euros,
projetos e ideias capazes de fomentar a
participação dos cidadãos e dos doentes

nos processos de decisão em saúde, de
informar os doentes dos seus direitos de
acesso à informação e ao envolvimento
nas decisões individuais de tratamento.
A APH concorreu com o projecto “Ver
o futuro” - destinado a jovens com hemofilia entre os 14 e 28 anos, que visa, com o
recurso das novas tecnologias, criar uma
rede de auto-apoio e ajudar esta faixa
etária a encarar de forma saudável a sua
patologia crónica.
De entre as 42 candidaturas apresentadas na edição deste ano, a APH foi contemplada com o primeiro premio no valor
de 20.000€.
A APH agradece à Roche tão meritória iniciativa e o reconhecimento que
um dos seus mais importantes projectos
mereceu.
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CONGRESSO MUNDIAL DA FEDERAÇÃO MUNDIAL DE HEMOFILIA

Glasgow, 20 a 24 de Maio de 2018

Entre os dias 20 e 24 de
maio de 2017, decorreu
em Glasgow, na Escócia,
o Congresso Mundial da
Federação Mundial de
Hemofilia (FMH), onde
estiveram presentes em
representação da APH, Ana
Pastor, Calos Mota e Nuno
Lopes.
Neste que é o evento global
mais significativo na área
dos cuidados de saúde para
os distúrbios hemorrágicos
hereditários, estiveram
presentes representantes
da comunidade médica
especializada, associações
de doentes e empresas
farmacêuticas de todo
o mundo, tendo sido
abordados os últimos
progressos científicos na
área clinica, e abordado um
vasto leque de temáticas,
entre as quais se destacam:

Hemofilia ligeira

Oradores: Luigi Solimeno, Sylvia Thomas,
Dra. Elena Santagostino, Dr. Paul Mclaughlin e
Dr. Marvin Gilbert.
Nesta sessão, foi reforçado o facto de que
a hemofilia ligeira nem sempre é tão “ligeira”
quanto parece. É comum que os pacientes
apresentem problemas musculo-esqueléticos
além do que seria expectável, dado o seu nível
de fator VIII ou IX. Foi ainda abordado o necessário grau de envolvimento dos pacientes na
adesão à consulta de imuno-hematologia, e
ainda como avaliar e, com pertinência, como
lidar com esses pacientes, uma vez que eles
apresentam um conjunto de critérios de conduta ligeiramente diferente dos estabelecidos
para pacientes com hemofilia grave.

Outros distúrbios
hemorrágicos raros

Oradores: Gerry Dolan, Dr. Thomas Renné,
Dra. Flora Peyvandi e Dra. Gillian Gidley.
Nesta sessão foi constatado que os distúrbios hemorrágicos raros recebem, frequentemente, menos atenção do que a hemofilia A,
B e a doença de von Willebrand. Esta sessão
expanou alguns dos aspectos específicos dessas condições, apresentando uma visão geral
da prevalência e desafios no diagnóstico. A
avaliação clínica do fenótipo da hemorragia
assim como a classificação da gravidade, que
pode diferir da hemofilia A e B, também foi discutida, tendo ainda sido apresentada uma visão
geral das terapias disponíveis para as diversas

Dr. Thomas Renné na sessão “Distúrbios hemorrágicos raros - O ying e yang das hemorragias

Abr Mai Jun 2018 hemofilia |

patologias abordadas, e ainda as possíveis perspectivas da aplicação da terapia genética no
seu tratamento.

Desporto e Exercício

Oradores: Dr. Greig Blamey, Dr. Thomas Hilberg, Dra. Sylvia von Mackesen , Dr. Axel Seuser
e Dr. Clive Smith.
O desporto é um tópico controverso quando se lida com pacientes com hemofilia ou outros distúrbios hemorrágicos. Não existem dúvidas de que os pacientes em profilaxia devem
praticar desporto o máximo possível, para garantir o fortalecimento muscular e evitar a exclusão social. Neste simpósio, foi abordado o
papel da terapia desportiva e explorados os aspectos psicossociais do desporto e do exercício
no que se refere aos pacientes, sendo traçadas
orientações sobre como escolher os desportos
mais adequados para participar. Para culminar,
foi apresentada a experiência muito pessoal de
Clive Smith, que tem hemofilia grave, que já
completou três Iron Man, expoente máximo do
desporto ao mais alto nível.

Comité de Mulheres do Consórcio Europeu de Hemofilia

Mulheres com
distúrbios
hemorrágicos

Tema abordado no Plenário multidisciplinar
moderado por Deon York, e eloquentemente apresentado pela Dra. Claire McLintock que
constatou que nos últimos anos, tem-se dado
cada vez mais atenção ao impacto dos distúrbios hemorrágicos nas mulheres - do ponto de
vista clínico e também nos impactos psicosso-

Dr. Thomas Hilberg na sessão “Desportos e exercícios - Terapia Desportiva em Hemofilia”

ciais, alertando, no entanto que, numa altura
de novos desenvolvimentos empolgantes no
cuidado das pessoas com distúrbios hemorrágicos, especialmente no tratamento da hemofilia,
é fácil ignorar essas questões importantes, pelo
que reforçou a importância de os médicos e a
restante equipa dos centros de tratamento da
hemofilia deverem estar atentos aos problemas
específicos das mulheres.
Sobre o mesmo tema, foi apresentado um
painel, moderado pela Dra. Rosaline d’Oiron,
no qual as apresentações estiveram a cargo do
Dr. Cedric Hermans, Dra. Roshni Kulkarni e Dra.
Lishel Horn. Constata-se que actualmente, o
diagnóstico genético e a avaliação da deficiência
potencial de fatores em portadores são realizados mais facilmente hoje do que no passado, no
entanto, os atrasos no fornecimento desses diagnósticos são frequentemente relatados, apesar
da maior disponibilidade de técnicas genéticas
e da maior conscencialização de que as portadoras podem apresentar clínica. Esta sessão
apresentou uma revisão da evolução da prática e
das necessidades não atendidas na comunidade
assim como as opções para meninas e mulheres
em famílias com hemofilia. Foram ainda focadas as características clínicas e laboratoriais das
mulheres com Deficiência de von Willebrand e
de outros fatores raros da coagulação durante
a gravidez, bem como apresentadas recomen-
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Sessão “Vozes das Mulheres”

dações para essas mulheres para a preparação
e após o parto.
Versando sobre esta temática, foi organizada
uma sessão denominada “Vozes de mulheres”,
moderada por Claire McLintock, e na qual Joana
Baquero e Karen Fahey, através do seu exemplo
pessoal, enquanto portadoras de um distúrbio
hemorrágico, assim como a Dra. Paula Jamesa
e a Dra. Richa Mohan, enquanto clínicas, exploraram os desafios físicos, sociais e emocionais
que as mulheres com distúrbios hemorrágicos
enfrentam no seu dia-a-dia.

recombinante para pacientes com hemofilia A e
B. Espera-se que os estudos em desenvolvimento possam ajudar a esclarecer o tipo de pacientes que beneficiariam do tratamento profilático,
garantindo de forma mais eficiente o tratamento
de hemorragias graves e promovendo melhorias
nos programas educacionais, com o esperado aumento na participação de equipas multidisciplinares - algo que acontece com menos frequência
na DvW em comparação com a hemofilia.

von Willebrand

Oradores: Enf.ª Pamela Wilton,Yannick Collé,
Dra. Peg Geary e Tatjana Markovic.
O objetivo desta sessão, foi ajudar a reconhecer a necessidade de cuidar dos cuidadores
e consciencializar sobre a importância do dever
das associações de doentes. Questões como
lidar com o estigma de ser identificado como
portador, bem como o desenvolvimento de programas que atendam às necessidades das pessoas que cuidam dos pacientes, forma reforçadas
como de elevada importância durante a sessão.
Outra sessão subordinada ao tema ocorreu

Oradores: Prof. David Lillicrap,Dr. Frank Leebek, Prof.ª Anna Randi e Prof.ª Sophie Susen
Foi do entendimento geral que os avanços
no conhecimento da Doença de von Willebrand
(DVW) - e a forma como cuidamos das pessoas
com a doença - continuam a evoluir. Como exemplo, foi apresentado um concentrado recombinante que poderá em breve estar disponível para
pacientes com DvW eventualmente, mais de duas
décadas após a disponibilização de concentrado

Carlos Mota representou a APH na Assembleia-Geral da FMH

Cuidar de quem cuida

sob a moderação das Enf.ªs Marlène Beijlevelt e
Robyn Shoemark, e com as apresentações do Dr.
Lemuel Pelentsov, da Dra. Nicola Dunn, da Enf.ª
Linda Myrin-Westesson e de Regina Butler. Nesta sessão, foram apresentados os resultados de
um estudo prospectivo que envolveu 15 países
e teve como objectivo conhecer quais são as
necessidades de apoio dos pais de crianças com
doenças raras; avançando com algumas das estratégias que podem ser aplicadas pelas famílias,
e simultaneamente abordados os aspectos específicos do cuidado prestado por indivíduos séniores a pessoas com distúrbios hemorrágicos, assim
como as especificidades e dificuldades com que
se confrontam também os profissionais de saúde.

Lidar com crianças e
adolescentes

Oradores: Dra. Silvina Graña, Dra. Sonia Laguna Chamizo, Dra. Nicola Dunn, Enf. James Munn
e Cecilia Miserere.
Foi sublinhado que o tratamento abrangente em crianças e adolescentes é a chave para
seu crescimento saudável. Brincar e aprender
em contextos diversificados, e especificamente
nos campos de aventura, resultará em maior
autonomia e desenvolvimento saudável e, portanto, melhor bem-estar geral. Como toda a
equipa de saúde do paciente, os profissionais
específicos da área da hematologia devem ser
criativos e abertos ao máximo para ajudar famílias e crianças na transição para a adolescência.
Foi ainda objetivo desta sessão reconhecer a
situação que crianças com distúrbios hemorrágicos enfrentam em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, ao mesmo tempo que foi lançada luz sobre como compartilhar modelos de
intervenção em áreas psicoeducativas, usando
abordagens médicas e de enfermagem e ainda
uma perspectiva inesperada de como a arte
pode ter aplicação neste contexto.
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Os participantes deste congresso foram convidados a juntarem-se à iniciativa “CaughtRedHanded” ao colorir uma unha de vermelho.

Desafios laboratoriais
colocados pelos
produtos de longa
duração

Oradores: Elaine Gray, Stefan Tiefenbacher,
Steve Kitchen.
O aparecimento dos novos produtos para o
tratamento de pessoas com Hemofilia exige que
os laboratórios desenvolvam também novos
métodos e testes para monitorização da acção
destas terapêuticas no organismo de cada indivíduo. Nesta palestra falou-se da importância de as
análises laboratoriais acompanharem a evolução
dos tratamentos para a Hemofilia de modo a reterem a sua fiabilidade e continuarem a oferecer
resultados exactos. Estudos indicam que há diferenças de resultados entre os produtos convencionais e os novos, como seria de esperar, e os
palestrantes listaram várias sugestões para esses
desafios. É fundamental que as análises laboratoriais previnam situações de sobredosagem e/
ou de dosagem insuficiente, e que permitam a
execução dos estudos farmacocinéticos que, por
sua vez, tornam possível adequar o tratamento
a cada doente.

Juntos fazemos mais:
adesão ao programa

Oradores: Lindsay Hughes, Koula Asimokopoulou, Andrew Selvaggi.
Os desafios contínuos da adesão aos diversos regimes terapêuticos disponíveis são uma
temática a nível global, conquanto exista acesso ao tratamento. A adesão a um regime terapêutico pressupõe o indispensável acesso aos
tratamentos, uma realidade que não existe para
grande parte da comunidade hemofílica mundial. Em Portugal temos vindo a conquistar o
acesso aos produtos necessários para a promoção de regimes terapêuticos adequados a cada
pessoa com hemofilia, mas este é um trabalho
constante para a nossa comunidade, e que não
convém descurar. Esta palestra sugeria métodos
de acção para se tirar o melhor proveito do acesso ao tratamento através de uma mudança de
percepções. A educação e a informação quanto
à medicação e os seus benefícios a longo prazo
(cumprir com os tratamentos hoje para que não
tenhamos sequelas amanhã), e o emprego de
medicamentação personalizada que relacione
os comportamentos com os resultados, tendo
em conta as motivações pessoais de cada pessoa com hemofilia, foram alguns dos parâmetros
oferecidos para melhorar a eficácia dos regimes

terapêuticos. Os modelos de comportamento
do doente perante a terapêutica variam consoante a idade, a facilidade de acesso venoso, a
percepção da dor (presente e real e/ou futura e
hipotética), os contextos sociais e a psicologia
de cada um. Tamanha complexidade exige que
cada pessoa com hemofilia tenha presente a relação recompensa/consequência da adesão (ou
falta dela) ao seu regime terapêutico. Enquanto
comunidade, este é um dos desafios mais importantes a vencer.

Perspectivas globais
das terapêuticas
emergentes

Oradores: Mónica Cerqueira, Johnny Mahlangu.
Os novos tratamentos para a hemofilia, sejam os produtos de longa duração ou as moléculas alternativas, oferecem novas formas de se
olhar para a gestão da doença. Desde a redução
do número de infusões, que os produtos de
longa duração permitem, até à administração
subcutânea das moléculas alternativas, os paradigmas estão a mudar e é necessário perceber
o impacto que essas mudanças poderão ter na
vida das pessoas com hemofilia. Mas será rea-
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lista pensar na chegada destas terapêuticas aos
países em desenvolvimento, que ainda não têm
acesso capaz aos tratamentos convencionais?
Sem o desenvolvimento de estratégias globais,
que promovam o acesso global aos tratamentos, estes recentes avanços da tecnologia e ciência continuarão a ser miragens ou sonhos para
muitos. Ou será possível que a existência destas
novas alternativas seja um factor na redução dos
preços das terapêuticas convencionais, promovendo a chegada de umas ou outras, não só aos
países em vias de desenvolvimento, mas também aos outros? É importante ver esta temática
como inserida numa dinâmica global, para que
possa beneficiar a comunidade como um todo.

Gerir os riscos
inerentes aos novos
agentes na hemofilia

Oradores: David Lillicrap, Wolfgang
Schramm, Peter Lenting.
Nesta sessão fizeram-se, entre outras coisas,
um recapitular da evolução do tratamento em
hemofilia, contemplando as possibilidades da
terapia génica, passando pelas comparações
inevitáveis entre os tratamentos convencionais e
as novas alternativas, como as novas moléculas,
e anteviu-se os avanços que ainda se esperam
que os próximos cinco anos tragam ao nível dos
dados resultantes dos ensaios clínicos das moléculas alternativas como o emicizumab e da terapia génica para as hemofilias A e B. Precisamente
sobre estes ensaios, realçaram-se algumas das
sua limitações quanto ao relativo baixo número
de participantes em ensaios, à duração do follow-up e à compreensão de eventos patogénicos.
Todas são questões a ter em conta na gestão do
risco/benefício do reequilíbrio hemostático feito
com os novos agentes. Para mitigar os riscos, e
permitir que estas inovações preservem o seu
potencial para melhorar a qualidade de vida das
pessoas com hemofilia, torna-se vital estabelecer
algumas metas que passam por melhorar a formação dos especialistas da área, por circunscrever as novas terapêuticas aos centros de referência para os cuidados em hemofilia, por melhores
métodos de investigação aos eventos adversos,
e também pelo estabelecer de orientações de
gestão de episódios hemorrágicos durante a

profilaxia, de parâmetros para cirurgias, de medidas a tomar em casos de insucesso terapêutico, e
do desenvolvimento de testes laboratoriais que
sejam exactos e conclusivos.

Apoio às mulheres
e aos homens com
coagulopatias.
Tendências globais

Oradores: Dana Francis, Jan Glazweski, Ruud
Bos.
Esta palestra, que teve um pouco de speak-out, trouxe-nos igualmente os resultados dos
esforços levados a cabo por grupos de apoio
de diversos países na gestão do impacto que
a hemofilia tem na vida das pessoas, doentes
e cuidadores. Apresentaram-se conclusões de
estudos internacionais sobre a eficácia dos grupos de apoio e de métodos de auto-ajuda na
melhoria da qualidade de vida dos doentes (e
das suas famílias) a curto, médio e longo prazo.
Redes de apoio, como as associações nacionais,
por exemplo, são particularmente importantes
nas questões percepção e aceitação da hemofilia, de adesão à terapêutica, e dos objectivos
pessoais do doente. Entre os grupos de apoio
que participaram nesta sessão, destacamos o
Grupo Internacional de Mulheres que opera não
apenas a nível global, mas também a um nível
pessoal, com sucesso e relevância crescentes.

Terapia Genética

Na sala Clyde foi apresentado um dos temas de maior expetativa para o tratamento da
hemofilia “ Terapia Genética” abordado por Barry
Byrne, Alessio Cantore e Thierry van den Driessche. O futuro do tratamento das pessoas com
hemofilia é um grande desafio e os recentes desenvolvimentos neste campo vêm trazer à nossa
população uma maior esperança na qualidade
de vida e até a possível cura.

Integração na WFH
de novos países

No último dia deste congresso, Portugal
(APH) esteve representado na Assembleia Geral
da (WFH) Federação Mundial de Hemofilia por
Carlos Mota. Esta Assembleia teve como principal objetivo proceder à alteração de vários
artigos dos seus estatutos que tiveram a sua
aprovação por unanimidade, incluindo o ponto
de ordem do dia - a proposta de integração na
WFH de novos países.
É de salientar a entrada de Moçambique,
País de Língua Portuguesa, na lista de Países
que integram a Federação Mundial de Hemofilia.
A APH agradece os apoios das companhias
Bayer, Octapharma, Pfizer, Roche, Shire e SOBI
para a representação da APH neste evento.
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4.º Encontro de Mulheres

com Distúrbios Hemorrágicos

Destinado a mulheres com distúrbios hemorrágicos e portadoras de hemofilia

26, 27 e 28 de Outubro 2018
Hotel Arribas – Praia Grande – Sintra
Inscrições a decorrer até 8 de Outubro
Contacte a APH: Tel.: 218 598 491
E-mail: info@aphemofilia.pt

Apoios
Projeto co-fnanciado pelo Programa de Financiamento
a Projetos de 2018 pelo INR, IP.
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Conferência de Líderes do CEH – Bruxelas

“Um espaço europeu de
partilha e conhecimento”
Realizou-se em Bruxelas, entre os dias 7 e 10
de Junho a Conferê ncia de Líderes do Consórcio
Europeu de Hemofilia (CEH), que contou com representação, por parte da APH de Miguel Crato
e Ana Pastor, da Direcção e Comité de Mulheres
com distúrbios hemorrágicos e de Diogo Machado, do Comité de Jovens.
Estiveram presentes cerca de 8 dezenas de
participantes de 24 países europeus que durante
três dias assistiram às sessões programadas, mas
essencialmente tomaram parte em workshops

Apresentação do Poster do Comité de Mulheres da APH neste evento.

sobre várias temáticas, numa lógica de partilha
de informações sobre as diversas realidades dos
seus países. Esta lógica de troca de informações
é claramente a mais valia deste tipo de eventos,
organizado pelo CEH. Por um lado, permite que
os participantes tomem consciência como a realidade da gestão e tratamento dos distúrbios hemorrágicos ainda é muito dispare a nível europeu.
Por outro lado, permite que as melhores práticas
sejam transmitidas e alvo de discussão e que sejam adoptadas por outras associações.

Igualmente importante são os momentos informais, extra-programa, em que as associações
falam entre si e trocam ideias para o estabelecimento de programas e acções em conjunto.
Esta conferência teve igualmente um espaço
para apresentação de posters, tendo a APH apresentado um poster sobre o trabalho do nosso Comité de Mulheres com Disturbios Hemorrágicos.
Em relação às comunicações médicas tivemos a presença do Professor Cedric Hermans, da
Universidade de Louvain, na Bélgica, que apresen-
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Projeto co-fnanciado pelo Programa de Financiamento
a Projetos de 2018 pelo INR, IP.

tou uma palestra sobre novos desenvolvimentos no tratamento da hemofilia, com especial
destaque para a introdução paulatina no ambiente europeu dos factores de duração mais
prolongada e das terapias não substitutivas,
subcutâneas, para as pessoas com hemofilia
e inibidores.
A Drª Karin van Galen, hematologista
holandesa, apresentou a situação actual da
doença de von Willebrand e dos distúrbios
hemorrágicos nas mulheres, com enfoque
para uma correta abordagem em termos de
diagnóstico, tantas vezes negligenciado e em
termos de novas abordagens terapêuticas.
Esteve igualmente presente o Professor
Massimo Colombo, da Associação Europeia
para o Estudo do Fígado, que incidiu a sua
comunicação na necessidade de existir uma
cura efectiva para todas as pessoas com he-

mofilia infectadas com hepatite C, em toda a
europa, uma vez que existem muitos países,
especialmente no leste europeu, onde esta
disponibilização dos novos fármacos não é
uma realidade.
Quanto aos workshops, vários foram os
temas em debate aberto entre os participantes, com destaque para a forma como os vários países europeus tem lidado com a introdução de novas terapias para a hemofilia, a
forma como a comunidade de pessoas com
hemofilia e inibidores e também as mulheres
com distúrbios hemorrágicos são integradas
nas associações. Estas duas últimas realidades
têm merecido por parte do EHC um espaço
privilegiado nos últimos anos, com a criação
de um programa e eventos próprios, bem
como Comités especializados, contando ambos com representantes da APH.
Em suma, estes eventos assumem cada
vez mais um papel essencial na nossa comunidade europeia e o CEH tem sido essencial
no papel impulsionador de tentar encurtar
distâncias entre toda a Europa, tendo em vista
a desejável harmonização europeia no tratamento dos distúrbios hemorrágicos.

Mesa Redonda do Consórcio Europeu
de Hemofilia

Distúrbios
Hemorrágicos
no Feminino

No passado dia 19 de junho de 2018, realizou-se em Bruxelas a Mesa Redonda do Consórcio Europeu de Hemofilia (CHE), dedicada ao
tema “Mulheres e Distúrbios Hemorrágicos Raros”,
tendo contado com a presença de Margarida
Temtem (membro do Comité de Mulheres APH)
e Ana Pastor (coordenadora do Comité de Mulheres APH e membro do Comité de Mulheres do
CHE) que participou como oradora, tendo ilustrado com o seu exemplo pessoal quais os desafios e constrangimentos que afetam as mulheres
com distúrbios hemorrágico e simultaneamente
apresentado o trabalho do Comité de Mulheres
da APH e a situação actual em Portugal.
O evento, que reuniu cerca de 50 pessoas
de toda a Europa, entre membros do Parlamento Europeu, representantes das farmacêuticas,
profissionais de saúde e pacientes, foi presidido
por Jana Žitňanská, parlamentar europeia eslovaca que promoveu uma introdução ao tema
bastante explicativa e informada, tendo ainda

garantido a participação de diferentes grupos
políticos de diversas nacionalidades: Dr. Miroslav
Mikolášik (Eslováquia), Dr. Cristian Bușoi (Roménia) e Norica Nicolai (Roménia) e Nessa Childers
(Irlanda) que assegurou o encerramento do
evento, sublinhando as ainda muito presentes
disparidades de género e apelando a um nivelamento dos direitos para as mulheres com
distúrbios hemorrágicos.
Durante a Mesa Redonda, os participantes
tiveram a oportunidade de ficar a conhecer os
resultados preliminares do Inquérito promovido
em 2017 pelo CHE sobre “mulheres e distúrbios
hemorrágicos raros na Europa”, cuja apresentação ficou a cargo de Declan Noone (consultor
do CHE).
Seguiu-se a apresentação de Naja Skouw-Rasmussen (membro da direção do CEH e
coordenadora do Comité de Mulheres do CHE)
>>>
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que versou sobre os diferentes desafios e barreiras enfrentadas atualmente pelas mulheres com
distúrbios hemorrágicos raros, tendo sido abordadas questões como o acesso ao diagnóstico,
aconselhamento genético, impactos psicológicos, tratamento e outros cuidados, bem como
o apoio social.
Posteriormente, no painel médico, constituído pela Prof.ª Roseline d´Orion (França) e pela
Prof.ª Rezan Kadir (Inglaterra) foram abordados
temas como o acesso e desigualdades no tratamento das mulheres com distúrbios hemorrágicos raros, e também o aconselhamento genético
e o diagnóstico pré-natal.

Margarida Temtem e Ana Pastor do Comité de Mulheres da APH no Parlamento Europeu

Na reta final do evento, foi a vez de dar rostos
às temáticas abordadas, pela partilha de experiências pessoais e das atividades desenvolvidas pelas
organizações nacionais de doentes, através das
apresentações de Evelyn Grimberg (Holanda) e
Ana Pastor (Portugal).

contribuições esclarecedoras, durante discussões onde se trocaram ideias e conhecimentos,
ao mesmo tempo em que foi amplamente reconhecida a necessidade de atender às necessidades não satisfeitas das mulheres com distúrbios
hemorrágicos raros.

Finalmente, houve lugar a um período de
intervenções livres, no qual surgiram diversas

Ficou a certeza de que a temática entrou
definitivamente na agenda política e foi paten-

“76% dos homens com
doença de von Villlebrand (vW)
são diagnosticados até aos 10
anos de idade, enquanto que
50% das mulheres com vW
apenas são diagnosticadas
com mais de 12 anos, o que se
constitui como uma grande
diferença. Por isso é crucial
educar e consciencializar tanto
o público como a comunidade
médica”

Dr. Miroslav Mikolášik
(Eslováquia)

te a consciencialização dos desafios e metas a
atingir, assim como o interesse generalizado em
alterar o panorama de desinformação vigente
na sociedade em geral, mas também nos profissionais de saúde não especializados, e a falta de
reconhecimento dos distúrbios hemorrágicos
raros que afetam as mulheres.

“Fico feliz que hoje seja
finalmente trazido para
a agenda do Parlamento
Europeu o tema das mulheres
com distúrbios hemorrágicos
raros. Tenho a certeza de
que as apresentações serão
bastante interessantes e
nos darão - políticos - maior
clareza sobre como abordar
concretamente os desafios
destes pacientes ”.

Dr. Cristian Bușoi
(Roménia)
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...a sua vida é a nossa inspiração
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Formar para conseguir atingir
o objectivo

Hemorragias Zero

Em Leiria

No Hotel Palace Monte Real realizou-se, a 20 de Abril, uma formação para internos de Imuno-Hemoterapia. A convite da Shire a APH, representada por Carlos
Mota, fez uma abordagem sobre a importância da adesão á PROFILAXIA nas pessoas com hemofilia, realçando o objetivo de alcançar “HEMORRAGIAS ZERO” para
uma melhor qualidade de vida.

Workshop dedicado à area das

proteínas
humanas

Nos dias 3 e 4 de maio, a Octapharma realizou um workshop dedicado à area das proteínas humanas, dirigido exclusivamente a médicos internos de Imunohemoterapia e
Anestesiologia. O objectivo deste evento cientifico foi auxiliar
na sua formação técnico-cientifica.
Miguel Crato, da APH, participou, juntamente com o Dr.
Filipe Veloso Gomes e a jornalista Sara Sá, num painel sobre
comunicação entre clínicos e pacientes com hemofilia, considerada essencial para a formação dos internos presentes
no workshop.

A APH esteve presente no
lançamento do medicamento

recombinante
“Kovaltry”
Em Lisboa

Realizou-se no dia 12 de Maio uma Formação para Farmacêuticos hospitalares
intitulada “Hemorragias Zero - A importância da Farmacocinética no tratamento
da Hemofilia”, patrocinada pela SHIRE. O objectivo foi sensibilizar os farmacêuticos
hospitalares para a necessidade de entender a Farmacocinética como uma variável
fundamental na definição e escolha do tratamento das pessoas com hemofilia. Só
assim cada pessoa pode ser entendida como única e tratada como tal, diferenciada
das demais pelo seu perfil farmacocinético.
Este evento contou com a participação de Miguel Crato da APH que apresentou
a posição da Associação, em relação à Farmacocinética e à necessidade de continuar
a trabalhar no aumento da formação e informação na Hemofilia.

Foi em 14 de Abril, na Estufa Fria que a convite da Bayer a
direção da APH representada por Carlos Mota, esteve presente na apresentação externa do novo medicamento recombinante para o tratamento da hemofilia “KOVALTRY” que se
realizou em Lisboa.
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Global Supplier da Pfizer

Estratégias de Comunicação para
associações de doentes
bre como deve ser a comunicação entre associações de doentes e a Industria farmacêutica.
Os pontos abordados foram no sentido
do respeito mútuo, da aplicação de conceitos
como compliance e independência e acima
de tudo, da necessidade que a comunicação
entre as partes tenha como base a honestidade e a verdade científica.

Realizou-se no dia 24 de Abril, em Lisboa,
no Hotel Sheraton, um evento organizado pela
Global Supllier da Pfizer, com uma plateia internacional de 200 participantes, visando as
estratégias de comunicação.
Miguel Crato da APH, foi convidado para
uma entrevista global com os participantes
sobre o entendimento da nossa Associação so-

Focus Group SOBI

Cuidados na Hemoflia
Dando continuidade à primeira reunião
ocorrida no ano passado, decorreu no dia 20 de
Junho, em Lisboa, o focus group sobre cuidados
na hemofilia promovido pela farmacêutica Sobi.
A reunião contou mais uma vez com a participação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos.
A APH esteve representada por Nuno Lopes e
Paula Alves.
Tendo a pessoa com hemofilia enquanto objectivo final dos esforços da comunidade, identificaram-se os principais problemas
e propuseram-se soluções para os mesmos.
Um dos problemas mais óbvios continua a ser
a dificuldade de adesão à terapêutica, criada

por diversos factores em diversas fases da vida.
Outra dificuldade passa pela relação médico/
doente, que nem sempre acontece em situação
de igualdade ou de reciprocidade, havendo aspectos comunicacionais a melhorar de parte a
parte. Algo que é transversal a todas as problemáticas que a comunidade enfrenta prende-se
com a necessidade de existir uma formação
contínua dos clínicos (incluindo técnicos do

INEM e os serviços de urgência) e das pessoas
com hemofilia (incluindo os pais).
A estes problemas ofereceram-se possíveis
soluções que passam, por exemplo, pelo desmistificar da hemofilia, tanto no interior da comunidade como na sociedade em que a mesma se
insere, através de campanhas também viradas
para fora, como, de resto, a APH tem feito ao
longo deste ano de 2018.
Em conclusão, é sempre interessante participar num debate franco e criativo, como foi
este, e vislumbrar as potenciais respostas para
algumas das questões mais prementes da nossa comunidade.

19

20 | hemofilia Abr Mai Jun

2018

O Núcleo do Porto promove

sessões formativas

para a comunidade com hemofilia a norte
As actividades do Núcleo do Porto têm decorrido com a periodicidade habitual, no primeiro
sábado de cada mês, e nestes últimos contamos
com as presenças de três oradoras que se disponibilizaram em estar connosco e transmitir os seus
conhecimentos aos membros da nossa comunidade no Norte. Foram elas, Leonor Cardoso, Sara
Silva e a enfermeira Isabel Matos.
Comecemos por Leonor Cardoso, estudante
de Medicina Dentária, membro do Comité de
Jovens, que em Abril, nos falou da importância
da Saúde Oral na Hemofilia. Cuidados e hábitos
diários mais saudáveis são fundamentais para
evitar complicações maiores. No final da sessão,
os presentes tiveram oportunidade de uma avaliação da sua saúde oral.
Em Maio voltamos a um tema de interesse
geral e, que com regular frequência têm vindo a
ser colocadas algumas dúvidas. Os Direitos Sociais
e Protecção Social. Mais uma vez, pedimos a inestimável ajuda de Sara Silva, para esclarecimentos
mais pormenorizados, e que muito amavelmente se disponibilizou em clarificar as dúvidas dos
presentes.
Junho, não houve nada especialmente preparado, até para não colidir com o Conferência de

Enf.ª Isabel Matos com José Caetano e Ana Barbosa da APH

Sara Silva da APH

Pais que decorria em Castelo Branco mas, mesmo
assim a porta abriu-se para quem veio conviver,
dar um abraço e tomar um café.
No mês de Julho, a enfermeira Isabel Matos,
do serviço de imunoterapia do CH S. João, honrou-nos com a sua presença e na sua sessão abordou um tema que toca a todos: O Envelhecimento, que se pretende que seja saudável.
Este evento foi o mais participado até ao
momento, onde os presentes interagiram com
a oradora, colocando questões e dissipando
dúvidas.
Perante tal desafio, o envelhecimento, devemos apostar na prevenção, não faltar às consultas,
confiar na informação dada pelos profissionais de

saúde, esclarecendo dúvidas, cumprindo as recomendações e adquirir hábitos de vida o mais saudável possível. Alimentação variada e equilibrada,
aliada ao exercício físico, são recomendações importantes a colocar em prática.
Por fim, resta um agradecimento às oradoras,
pela simpatia e disponibilidade e que tornaram
estes eventos possíveis. Agradecimentos também
a todos quantos vão passando pelo Núcleo do
Porto a cada mês. Percebam que o vosso esforço
não é em vão, é sim um incentivo para nós, na
busca de mais e melhor formação. Ter uma comunidade esclarecida e ciente das suas reais necessidades é o nosso lema. Quantos mais vierem,
mais fortes seremos.

A APH apoia a

formação das Escolas
No âmbito do programa de formação e apoio às escolas, Hilário Moreira da APH, deslocou-se à Escola Primária de Fragosela, em Viseu, no dia 18 de Abril com o propósito de realizar uma sessão de esclarecimento destinada ao corpo docente que
acompanha o menino Delfim de Almeida.
É com muita satisfação que a APH acompanha desde cedo o percurso escolar das suas crianças.
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HOTEL AXIS
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16,17 E 18
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DE 2018
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:

de 1 de Setem

Conta
cte a APH:

bro a 15 de Outu
bro

ofilia.pt
m
e
h
p
a
@
o
f
218 598 491 – in

A

20.30/22.00 H

Registo e Recepção aos participantes
Jantar e Abertura do Congresso - Visionamento dos vídeos
“Inhibitors Stories” e “Novas recomendações (2018) do Conselho da
Europa para a hemofilia”.

16.50/18.00 H
(em simultâneo)

10.30/10.50 H

10.50/12.20 H

12.30/14.00 H

14.00/15.30 H

15.30/16.00 H
Apoios:

Painel médico 2:
4) “Portadoras-Identificação e estratégias”
– Dr.ª Manuela Lopes – Centro Hospitalar de São João
5) “Inserção no mercado português de medicamentos
para a hemofilia – O Papel do Infarmed” – Dr.ª Catarina
Costa - Infarmed
6) “Outros défices da Coagulação” – Dr.ª Maria Coutinho
– Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António
Pausa para café

MINI CONGRESSO DE HEMOFILIA

09.30/10.30 H
(em simultâneo)

Pequeno-almoço
Sessão 1: “Benefícios sociais na hemofilia”
– Sara Silva - APH
Sessão 2: “Fisioterapia em meio aquático”
– Prof.ª Paula Alves – APH
Pausa para café
Painel médico 1:
1) “Terapia Génica” – Dr.ª Cristina Catarino – Centro
Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria
2) “Factores de duração mais prolongada”
– Dr.ª Paula Kjollestrom – Centro Hospitalar Lisboa Central
– Hospital Dona Estefânea
3) “Terapias não substitutivas para a hemofilia”
– Dr. Ramon Salvado – Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra
Almoço

MINI
CONGRESSO

09.00/09.30 H

(destinado a crianças dos 4 aos 14 anos)

17 de Novembro (Sábado)

Sessão 3: “Desafios numa família com hemofilia”
– Dr.ª Isabel Lourinho – Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto/Instituto CUF
Sessão 4: “Estratégias de adesão à profilaxia” – Dr.
Jorge Martinez – Centro Hospitalar Cova da Beira (Covilhã)
Sessão 5: “Enfermagem e hemofilia-Abordagem
integrada” – Enf.ª Isabel Falcão e Enf.ª Alexandra Marques
– Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital de São José
Sessão 6: “Comunicação e hemofilia – Ponto de vista
do Clínico” – Dr. Filipe Veloso Gomes – Centro Hospitalar
Lisboa Central – Hospital Curry Cabral

18.00/20.30 H

Tempo livre

20.30 H

Jantar

09.30/10.20 H
(em simultâneo)

Sessão 7: “Distúrbios hemorrágicos nas Mulheres Perspectiva europeia” – Ana Pastor – APH
Sessão 8: “Envelhecimento na hemofilia”
– Dr. Gonçalo Órfão – Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra

10.20/10.50 H

Pausa para café

11.00/12.30 H

Espaço de debate: Internacional
1) “Hemofilia em França”
– Olivia Romero-Lux – Associação Francesa de Hemofilia
2) “A Hemofilia no Mundo”
– António Almeida – Federação Mundial de Hemofilia
3) “A hemofilia em Moçambique”
– Nelson Damião – Associação Moçambicana de Hemofilia

12.30/14.00 H

Almoço

14.15/15.30 H

Projectos APH

15.30/16.00 H

Lanche e encerramento do Congresso

18 de Novembro (Domingo)
MINI
CONG.

17.30/20.00 H

16.00/16.50 H
(em simultâneo)

MINI
CONGRESSO

16 de Novembro (Sexta-feira)

MINI
CONGRESSO

PROGRAMA
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2. ENCONTRO
DE PESSOAS
COM HEMOFILIA
E INIBIDORES
O

22
Setembro
2018

Hotel
Mundial
Lisboa
Inscrições até
14 de Setembro
Informações e Inscrições
Contacte a APH
T. 218 598 491
M. 967 209 034
info@aphemofilia.pt

APOIOS
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1.as Jornadas de Hemofilia

na Ilha da Madeira
Em conjugação com o seu Núcleo da Madeira e em articulação com o Hospital Dr. Nélio
Mendonça, a APH organizou no passado mês
de Abril no Funchal, as primeiras jornadas de
hemofilia naquela ilha, indo, assim, ao encontro
de um desejo já antigo da nossa comunidade
que aí vive.
Deslocaram-se à Madeira, Miguel Crato e
Ana Pastor da APH e a Dra. Margarida Santos,
ortopedista do Centro Hospitalar Lisboa Central
(Curry Cabral) e membro do Conselho Técnico
Consultivo da APH.
Este evento, que se realizou no Hospital Nélio de Mendonça, teve uma audiência constituída pelas pessoas com hemofilia da Madeira e

Projeto co-fnanciado pelo Programa de Financiamento
a Projetos de 2018 pelo INR, IP.

seus familiares, bem como o corpo clinico e de
enfermagem que lidam habitualmente com as
pessoas com distúrbios hemorrágicos.
Da parte da APH, tivemos as apresentações
de Miguel Crato, sobre novos tratamentos para
a hemofilia e de Ana Pastor sobre Distúrbios
hemorrágicos no feminino, da parte do Hospital Nélio Mendonça, os Drs Bruno Freitas e
Elias Gonçalves, apresentaram a panorâmica da
hemofilia no arquipélago, tendo sido complementados por uma exposição da enfermeira
Dália, sobre os cuidados de enfermagem a esta
população. Falou igualmente a Dra. Margarida
Santos, sobre estratégias de intervenção ortopédica em pessoa com hemofilia. De referir, que a

APH possibilitou que a Drª Margarida Santos se
deslocasse ao Funchal um dia antes da realização
destas jornadas e que efectuasse consultas no
Hospital Dr. Nélio Mendonça a algumas pessoas
com hemofilia, para avaliação ortopédica.
Fechámos a sessão com um almoço informal com a nossa comunidade da ilha, que
possibilitou uma partilha sobre os problemas
que as pessoas com distúrbios hemorrágicos
vivem na Madeira e sobre o que ainda é necessário fazer.
A APH agradece ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao Núcleo da APH na Madeira toda a
colaboração prestada e ao INR e à Octapharma
os apoios que tornaram possível esta realização.

Natação

>Comparticipação até 75%<
Nota: Para continuar a usufruir deste plano, os praticantes dos anos anteriores terão que renovar a sua inscrição

Plano de Dinamização da Natação – Época Desportiva 2018/2019 – Boletim de Inscrição
Nome

Associado N.º

e-mail

Morada
Localidade

Cód. Postal

Tel./Telem.

Data de Nasc.

/

/

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

Nome do Professor

Contacto:

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

/

/

Assinatura

Leve

.

Idade

