BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HEMOFILIA E DE OUTRAS COAGULOPATIAS CONGÉNITAS 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

MEMBRO DA FEDERAÇÃO MUNDIAL DE HEMOFILIA E DO CONSÓRCIO EUROPEU DE HEMOFILIA

Diretor: Miguel Crato

Ano 34 | N.º 157 | Jan-Fev-Mar 2018
Preço € 0,50

6 .º
Encontro
de Jovens

Chegou a vez de os nossos jovens mostrarem a sua garra
e capacidade de liderança. Nuno Silva, Diogo Machado
e Frederico Cardoso receberam o testemunho e lideram
agora o Comité de Jovens.
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Inscrição até
15 de Maio

Novo ano, nova aventura!
As inscrições terminam a 3 de Junho.

1 a 3 de Junho de 2018

Hotel Rainha D. Amélia
Castelo Branco
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Editorial

Sabe o que é a
Farmacocinética?

Miguel Crato

Quem tem assistido nos últimos anos aos eventos
organizados pela APH, sabe que esta palavra tem
estado sempre presente e por uma única e muito
importante razão: está directamente relacionada
com a potenciação da eficácia do tratamento
da hemofilia, pelo que todas as pessoas com
hemofilia deveriam saber o que é e discutir o seu
uso com o seu médico.

Tudo isto é muito pertinente quando pensamos
nas doses e regime (quantas tomas por semana)
a adoptar em termos de profilaxia.

A definição é muito simples e entendível: É o
estudo da evolução do tempo de vida
do factor no nosso organismo após a
administração do mesmo. Ou seja, através
de recolha de sangue durante o período de
permanência do factor, consegue-se criar
um gráfico com uma curva que nos mostra a
quantidade de factor no nosso organismo a
diminuir conforme o tempo vai passando até
se atingir o nível base de origem (no caso da
hemofilia grave, de 0 a 1%).

Mas façamos outra pergunta: Que nível de
protecção é que as pessoas querem com a
administração do factor?
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Assim, sem um estudo farmacocinético é
bem possível que a maioria das pessoas
em profilaxia não esteja a fazer as doses
adequadas ao seu perfil.

Atente-se numa pessoa com hemofilia grave, com
um nível base de 0,5%. Quer esta pessoa quando
faz uma nova toma de factor em profilaxia,
partir novamente dos 0,5% ou quer que o seu
factor nunca desça abaixo dos 1%, 2% ou 5% ou
mesmo mais? Ou seja, se imaginarmos a curva
farmacocinética, o que está lá em baixo, o nível
vale deveria ser sempre o mais elevado possível,
para permitir uma maior protecção por mais
tempo e assim conseguir aumentar grandemente
a probabilidade de ter zero hemorragias anuais.
Zero hemorragias deverá pois ser o objectivo de
qualquer pessoa com hemofilia.
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Como a nossa genética é única e diferente
do nosso semelhante, isto significa que
uma dosagem igual, para uma pessoa com
peso igual terá eficácia temporal diferente.
E pela mesma ordem de razão, produtos para a
hemofilia diferentes (e todos são diferentes uns
dos outros) poderão ter eficácias diferentes no
mesmo paciente.
Posto isto, o usual método de cálculo baseado
somente no peso do paciente pode não
conseguir que se alcance a melhor solução
terapêutica.

Assim, por esta lógica, um paciente que faz duas
tomas por semana, ou mesmo três, pode querer
aumentar a sua dose ou frequência de infusão,
e ter sempre um nível vale equivalente a uma
hemofilia moderada. Isto pode fazer a diferença
entre ter hemorragias ou não, especialmente nos
períodos antes da nova toma, em que a protecção
é menor. Claro que o estado das veias e o estilo de
vida poderão introduzir aqui algumas limitações.
É, pois, de personalização do tratamento,
com o objectivo de não ter hemorragias
que estamos a falar.
Outra questão que se pode colocar é: Quantas
pessoas sabem o que é a farmacocinética e
quantas pessoas já foram abordadas pelo seu
médico ou abordaram-no nesse sentido?

Num inquérito efectuado recentemente pela
APH, apenas 18 % dos inquiridos já tinha sido
abordado pelo seu médico para efectuar este
tipo de estudo. 30% nem sequer sabia em que
consistia.
As razões para esta situação são várias: por um
lado não parece haver por parte da maioria
das equipes médicas muito interesse em
incentivar os pacientes a efectuar o seu perfil
farmacocinetico, o que não se compreende.
De facto, os custos do estudo farmacocinético
são negligenciáveis, sendo certo que alguns
aspectos de gestão de recursos humanos
poderão dificultar o processo. No entanto a
criação de centros de referência deveria obrigar
a que esta realidade existisse sem mais reservas,
já para não falar em se encontrar a melhor
solução para aquele paciente em particular. Por
outro o desinteresse das pessoas com hemofilia
pelos aspectos científicos que digam respeito
à sua condição é uma realidade conhecida há
muito, que a APH tem tentado combater com os
seus eventos formativos e informativos.
Moralismos à parte, é obvio que se uma pessoa
com hemofilia quer o melhor tratamento tem
que dominar os aspectos básicos do que constitui
a sua evolução, para poder exercer o seu direito
ao conhecimento informado e à decisão que
seja mais adequado ao seu perfil, numa lógica
de comunicação com o seu medico. Será isto
que terá influência na sua qualidade de vida.
Um último aparte para referir que a nova
geração de tratamentos chamados, de
duração mais prolongada, só fará sentido
se for feito o estudo farmacocinético.
Sem este estudo, a introdução destes novos
medicamentos será apenas uma aproximação
do tratamento ideal e pode mesmo levar a
esperança de eficácias não comprovadas na
prática.

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

6.º Encontro de Jovens
O 6º Encontro de Jovens da APH foi rea-

À parte das palestras e tarefas de grupo

lizado na minha grande cidade que é Setúbal.

temos obviamente tempo para conviver uns

Quero agradecer a todos os responsáveis e vo-

com os outros e divertirmo-nos de mil maneiras.

luntários da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas (APH)

Como a diversão só por si não chega, realizamos

António
Almeida

todos os anos, nestes encontros, um jantar num

por conseguirem, todos os anos, proporcionar

restaurante da região e, como se trata de Setú-

tanto a mim como a outros jovens esta e outras

bal, o que seria do nosso jantar sem choco frito,

oportunidades para não só adquirir conheci-

não é verdade? Posteriormente, pode ser feita

mento mas também para conviver com outras

uma escolha de regressar ao hotel às 23:00 (hora

pessoas que fazem parte da nossa comunidade.

a que estes jantares normalmente terminam) ou
relevante pois acabou por ser um tema não tão

às 03:00 (estou a brincar!).

virado para a Hemofilia mas sim para os cuidados que todos devemos ter com a nossa saúde

Estes encontros são muito mais do que uma

mais nada, não posso deixar de referir que o ho-

dentária. Outra palestra também interessante

oportunidade para juntar amigos, são para juntar

tel tem um alto nível de instalações pois nunca

foi a “Apps – Follow up”, apresentada pelo Pau-

uma família não só unida pelo que transporta

mais me vou esquecer daquelas almofadas de

lo Morais, onde fez emergir questões bastante

consigo mas também pelas experiências que

“nuvem”. No decorrer do evento tivemos várias

preocupantes relacionadas com as redes sociais

passam ou contam. Todos nós lutamos para uma

palestras sobre diversos temas que podem ou

e o seu impacto nas nossas vidas. Para além das

vida melhor, lutamos pela nossa evolução e in-

não estar diretamente relacionados com a He-

palestras, e porque a vida não é só isto, eu e ou-

dependência, e a APH acaba por ser esta nossa

mofilia, sendo que a palestra “Cuidados dentá-

tros jovens realizámos tarefas em grupo que aca-

marca lá fora, no mundo.

rios nos distúrbios hemorrágicos”, apresentada

bam por ser bastante educativas e vêm realçar

pela Leonor Cardoso, foi a que considerei mais

a importância de um bom trabalho de equipa.

Ficha Técnica

Este ano a APH trouxe o Encontro de Jovens
para Setúbal, ali no Hotel do Sado e, antes de
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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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6º ENCONTRO DE
JOVENS DA APH
Foi nos dias 2, 3 e 4 de
Março, que se realizou o
6º Encontro de Jovens da
APH. Desta vez a cidade
escolhida para nos
acolher foi Setúbal.
O encontro teve a sua abertura no dia 2
de Março, os jovens foram chegando de todo
o país, de norte, sul e ilhas. Como sempre, demos inicio ao encontro, com o jantar de abertura, para que todos retemperassem forças
da viagem.
Começamos a manhã de dia 3 bem
cedo, com o workshop “Irmãos e familia-

HOTEL DO SADO S E T Ú B A L
res com hemofilia. Estratégias de auxílio e
integração”.
O Nuno Fernandes e Carolina Quitério,
fizeram a sua estreia como palestrantes, abriram o seu workshop a relatarem as suas próprias experiências e a expor os seus receios.
Conseguiram assim que os participantes interagissem e debatessem com eles as suas
inquietações.
A Ana Leonor também deu o seu contributo no que diz respeito à transmissão do
conhecimento, ministrou o workshop, “Cuida-

dos dentários nos distúrbios hemorrágicos”.
Os nossos participantes estiveram bastante
atentos e curiosos, foi uma sessão muito vantajosa principalmente no que diz respeito à
desmistificação de alguns mitos relacionados com a higiene oral. Deixou-nos a todos
óptimas dicas para mantermos a nossa boca
saudável.
A manhã de dia 3 terminou de uma forma bem animada, contamos mais uma vez
com a presença do Paulo Morais que nos
trouxe “Apps - Follow up”. Bem, o tema redes

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

Apoios:

sociais sem dúvida que provocou o verdadeiro alvoroço na sala, todos os participantes sem
exceção contribuíram com as suas opiniões,
mas sem dúvida que o tema que trouxe mais
profícua discussão foram as vantagens que as
novas aplicações podem trazer para a facilidade de comunicação entre o corpo clínico e os
pacientes.
Após uma manhã bastante produtiva fizemos uma pausa para almoço e para convívio.
Iniciamos a tarde com o workshop “Adesão
à terapêutica – Hemorragias 0”, e para a sua

Organização:

realização contámos com a ilustre presença
do Dr. Artur Pereira, do Hospital de Santa Maria. Rapidamente este workshop tornou-se um
momento oportuno para que os participantes, principalmente com hemofilia, pudessem
apresentar questões e esclarecer dúvidas que
nem sempre são fáceis de colocar junto do seu
corpo clínico.
Logo depois, o Miguel Crato e o Nuno Lopes
realizaram o workshop – “Os novos tratamentos
para a hemofilia”. Foi com muito entusiamos e
satisfação, que os nossos participantes recebe-

ram a notícia do lançamento de novos factores
de duração mais prolongada, da existência de
tratamentos de administração subcutânea e o
grande avanço que se está a fazer na terapia
genética.
Após um breve intervalo, seguimos para o
último workshop do dia, “Comunicação interna e externa / voluntariado com a Associação”,
apresentado pela Marta Moreira. Deu-nos a conhecer o conceito de voluntário e como estes
são importantes para o bom funcionamento da
nossa Associação.
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Depois de um dia cheio de trabalho, chegou a tão esperada hora do lazer. O jantar foi
repleto de conversas, gargalhadas, brincadeira
e muito choco frito à mistura, não estivéssemos nós em Setúbal.
No dia 4, iniciamos a manhã com um desafio proposto pelo Frederico Cardoso e Diogo Machado.
Os nossos participantes teriam que ser
vloggers por um dia para divulgar o Comité
de Jovens e assim atraírem mais voluntários.
Foram realizados três vídeos, cheios de originalidade, e com um curto prazo de tempo,
o resultado não podia ter sido melhor. Todos

6 .º
E n co n t r o
de Jovens

podem ver o sucesso dos nossos participantes
na nossa página do Facebook.
Terminámos a manhã com a reunião do
comité e este ano angariámos mais três novos
membros, que serão sem dúvida uma mais
valia para todos.

Chegou a vez de os nossos jovens mostrarem a sua garra e capacidade de liderança. A coordenação do Comité de Jovens que
era liderada pelo Nuno Silva e Marta Moreira
desde 2014, passou a ser agora liderada pelo
Nuno Silva, Diogo Machado e Frederico Cardoso. Temos a certeza que eles vão ser líderes
brilhantes e vão fazer do nosso comité um
grupo ainda mais forte e unido.
Depois de longas despedidas, regressámos às nossas casas, ansiosos pelo 7º Encontro
de Jovens da APH.
Até para o ano!
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Na Hemofilia...

C-ANPROM/PT//0064

...a sua vida é a nossa inspiração
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Caros Pais/Educadores,
A Associação Portuguesa de Hemofilia e de
outras Coagulopatias Congénitas irá realizar nos
próximos dias 1, 2 e 3 de Junho a 5ª Conferência de
Pais, no Hotel Rainha D. Amélia, em Castelo Branco.
Na senda do sucesso que têm sido as edições
anteriores procuramos continuar a desenvolver um
maior conhecimento da patologia, dotando os pais
de informação e ferramentas que permitam encarar
as dificuldades que enfrentam no quotidiano.
Os pais/educadores que pretendam inscreverse deverão preencher a ficha de inscrição com
os dados solicitados e enviar para o email: info@
aphemofilia.pt ou por via postal para a seguinte
morada: Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A, 1950-158
Lisboa.
Este ano, para garantir a sustentabilidade do
evento e face às sugestões de vários pais neste
sentido, o custo de inscrição por participante
será de 20,00€ e que deverá ser pago no ato da
inscrição.

A data limite de inscrição é até
dia 15 de Maio
À semelhança dos anos transactos e devido
à especificidade dos temas e à necessidade dos
participantes terem a sua total atenção focada no
evento, as crianças não deverão acompanhar os
pais/educadores, pelo que agradecemos a vossa
compreensão para este facto.
Apelamos assim, a que os pais/educadores
de crianças com hemofilia e outras coagulopatias
congénitas participem neste evento, criado
especificamente para eles e que desta forma
contribuam para um maior auto conhecimento e
partilha com outros.
O conhecimento de agora será o futuro do seu
filho!
A Direcção da APH

Ficha de Inscrição N.º _________
(1 inscrição por casal)
Valor da inscrição: €20,00/pessoa

Nome dos Participantes:
12Identificação do filho dos participantes:
Nome:
Distúrbio:
Contactos dos participantes:
Telef.:

Tlm:

Necessita de utilizar transporte da APH? (*) Sim

Email:
Não

@

Local de partida: Lisboa

Pretende ficar alojado no hotel na noite de Sexta para Sábado?(*) Sim
Pretende ficar alojado no hotel na noite de Sábado para Domingo?(*) Sim

Porto

Não
Não

(*) Nota: As despesas inerentes ao alojamento e refeições dos participantes durante a realização do evento estarão a cargo da APH,
assim como o transporte desde que realizado pelos meios disponibilizados pela Associação.
Faça-nos chegar esta ficha de inscrição por email info@aphemofilia.pt
ou via postal para APH - Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A, 1950-158 Lisboa.

Para qualquer informação relativa a este evento contacte os nossos Serviços Administrativos
através dos seguintes telefones: 218 598 491/967 209 034.
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1 a 3 de Junho de 2018

Hotel Rainha D. Amélia
Castelo Branco

E JUNHO
SEXTA – 1 D
sto e Jantar
20.00h – Regi

Conferência reservada a pais/educadores
de crianças e jovens, com hemofilia ou
com outro distúrbio hemorrágico, com
idade inferior a 18 anos.

Inscrições até 15 de maio
Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A,
1950-158 Lisboa – Tel.: 21 859 84 91
E-mail: info@aphemofilia.pt – Site: www.aphemofilia.pt

Apoios:

Siga-nos no facebook
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Entrevista

Dr. Artur Pereira
imuno-hemoterapeuta do HSM

A APH entrevistou o Dr. Artur Pereira, imuno-hemoterapeuta do Hospital de
Santa Maria – Centro Hospitalar Lisboa Norte, sobre a adesão à profilaxia
por parte dos jovens com hemofilia. O Dr. Artur foi recentemente palestrante
no nosso evento “6º Encontro de Jovens da APH”, onde falou sobre este tema,
inserido na Campanha Hemorragias Zero.
1. Considera que os jovens estão sensibilizados para o tema profilaxia e suas vantagens?
R: Penso que a maioria dos hemofílicos graves está sensibilizado para a importância da profilaxia e as suas vantagens para a sua saúde articular. No entanto, existem casos isolados que
por falta de interesse (não falta de informação)
ou simples preguiça continuam a apresentar
resistência à profilaxia.
2. No seu entendimento quais os factores
que comprometem a adesão ao correcto regime terapêutico?
R: Acho que o factor principal continua a
ser a via de administração. O tempo de preparação do factor para administração é outro dos
motivos apresentados pelos doentes para não
cumprir o regime terapêutico. Mas penso que
qualquer um destes motivos é perfeitamente
ultrapassável se as PH conseguirem ver as vantagens da profilaxia.
3. Na sua opinião a adesão à profilaxia poderá estar comprometida pelo facto de os jovens não terem um espaço de discussão com
o seu médico? Deverão ser mais autónomos e
interventivos no seu tratamento?
R: A nova abordagem da relação médico-paciente já introduz esse espaço de discussão. Nas
reuniões com os jovens hemofílicos tento passar
a mensagem de que eles devem aprofundar a
relação de confiança com os seus médicos. E
isso implica que percam o receio de questionar,
de falar sobre as suas dúvidas e que façam sentir
ao seu médico que eles estão verdadeiramente
interessados na sua saúde a longo prazo. Obviamente que o médico também deverá estar preparado lidar com um paciente mais interventivo.

4. É desejável a existência de uma linha
directa de comunicação entre os jovens e o
seu médico?
R: Mais do que desejável, considero que é
fundamental. Tudo o que facilite a relação médico-paciente só pode trazer benefícios à saúde da PH.

desde cedo para lidarem com a doença e isso
implica mais conhecimento, saberem mais sobre
a hemofilia. Eles têm a fortuna de ter bastante
informação, dada por fontes credíveis (médicos
e associações). Temos que os preparar para lidar
com essa informação de modo a conseguirem
fazer o melhor uso da mesma.

5. Os jovens têm a noção clara do que é a
profilaxia baseada no perfil farmacocinético?
R: A maior parte dos jovens com hemofilia não
tem essa noção. Muitas vezes nem sabem o que é a
farmacocinética. Mas considero que isso é mais culpa do médico que da PH. Demonstra uma comunicação pouco eficaz na relação médico-paciente.

9. Qual o papel do perfil farmacocinético
na abordagem terapêutica de cada pessoa
com hemofilia?
R: O tratamento da hemofilia evoluiu e passou de ser “igual” para todos a uma abordagem
mais personalizada. Esta personalização da terapêutica só é possível sabendo o perfil farmacocinético da PH e associando esta informação a
outras variantes como a actividade física, perfil
hemorrágico, estado das articulações, etc. Só
conjugando toda esta informação é possível oferecer à PH um tratamento que se adequa às suas
necessidades, um tratamento verdadeiramente
personalizado. Desde modo, o perfil farmacocinético é absolutamente fundamental para o
tratamento moderno da hemofilia.

6. Considera que os jovens têm conhecimento do que são through levels ou níveis
basais de factor?
R: A reposta a essa pergunta é muito semelhante à da pergunta anterior. Considero que
quase todos eles já ouviram “falar” disso mas
poucos têm verdadeira noção do que significa.
7. Considera que os jovens estão sensibilizados para a o objectivo de ter Zero hemorragias anuais?
R: Considero que estão suficientemente informados sobre este objectivo. Mas acho que ainda
não têm a verdadeira noção do quão benéfico
para a sua saúde é o cumprimento do objectivo.
8. Que estratégias poderão ser implementadas por forma a envolver mais os jovens no
seu próprio tratamento?
R: Tudo passa por uma maior responsabilização desde a primeira infância. Considero que
até agora os médicos e os pais arcam com as
responsabilidades do tratamento até demasiado tarde, protegendo de forma exagerada a PH.
Os jovens com hemofilia devem ser preparados

10. participou recentemente como orador
no nosso Encontro de Jovens que se realizou
em Setúbal, que achou do nível de conhecimento desses jovens sobre esta temática?
R: No encontro estavam presentes poucos
hemofílicos graves a fazerem profilaxia pelo que
é difícil generalizar. No entanto, penso que o nível de conhecimento dos que estavam presentes é aceitável. Eles sabem o que devem fazer
mas continuam a apresentar um desinteresse
próprio de quem não é responsabilizado. Todos
eles continuam completamente dependentes
dos médicos ou familiares e poucos assumem
responsabilidades pelo seu tratamento e pela
forma como lidam com a doença.
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Campo de Férias
Data limite de inscrição 3 de Junho

Óbidos, 1 a 7 de Julho de 2018
O que é o FUNFILIA?
É um campo de férias destinado a crianças dos
6 aos 16 anos com distúrbios hemorrágicos
hereditários e aos seus irmãos, e também a
crianças filhas de pais com as mesmas patologias.
Projeto co-fnanciado pelo Programa
de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.

Saber mais sobre o Funfilia…
Publicações diárias no Facebook da APH.
Organização:

Inscrições
Caso pretenda inscrever o seu filho, solicite o envio da documentação junto
dos serviços administrativos da APH, através do email info@aphemofilia.pt
ou dos seguintes números: 218598491 / 967209034.
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Reunião da IEEPO em Atenas

com vista à mudança
de paradigmas na saúde,
a nível mundial
Organizada pela Roche, a décima edição do
Intercâmbio de Experiências Anual para Associações de Doentes (IEEPO) decorreu em Atenas
entre os dias 13 e 15 de Março. O tema dos trabalhos centrou-se no papel das organizações de
doentes na mudança de paradigmas na saúde
a nível mundial. A convite da Roche, que agradecemos, a APH esteve representada na conferência por Nuno Lopes.
O primeiro dia foi um evento dentro do
evento, inteiramente dedicado às doenças raras. Por serem raras, estas patologias e suas especificidades são desconhecidas da maioria da
população, incluindo grande parte dos clínicos.
Esta é mais uma razão para que os doentes busquem estar sempre informados e sejam portadores de conhecimento sobre as suas patologias
de modo a terem sempre voz nas decisões de
gestão das mesmas. O envolvimento dos doentes terá um impacto positivo nos necessários
avanços dos cuidados de saúde que cada vez
mais se devem centrar no indivíduo.
No caso da hemofilia, durante um dos workshops tivemos a oportunidade de trocar ideias
com representantes de associações de outros

países e chegar a diversos consensos que depois apresentámos à sala. Sob o tema da capacitação das pessoas com doenças raras, e no
contexto da nossa comunidade, concluímos
que é vital a formação do indivíduo. Os desafios
que enfrentamos exigem que façamos as perguntas certas, bem como que sejamos capazes
de fornecer informação relevante e, quando
necessário, que reclamemos e exijamos tratamento adequado. Esta postura activa elevará
a relação médico-doente para um patamar de
igualdade, para os cuidados personalizados e
para a partilha das decisões. Outro ponto que
obteve unanimidade prende-se com a necessidade de se garantir a continuidade dos cuidados transversal a variados serviços e contextos,
incluindo a igualdade de acesso ao tratamento
(ex: novos produtos, centros de tratamento),
bem como a formação de pessoal médico (ex:
nos diferentes passos dos serviços de urgências,
na constituição de equipas multidisciplinares).
Igualmente consensual foi a conclusão de que
a qualidade dos cuidados de saúde prestados
à hemofilia não deve estar dependente de mudanças de políticos e/ou governos, devendo
haver sempre um plano nacional instituído
que assegure a manutenção dos padrões dos

cuidados e que esteja receptivo à contribuição
das pessoas com hemofilia, seja na criação de
orientações, no planeamento dos cuidados,
ou na avaliação de novos tratamentos e dos
serviços prestados de forma, por exemplo, a
alcançar melhores níveis qualidade de vida ao
mesmo tempo que se optimiza recursos.
As conclusões do nosso grupo de trabalho foram ao encontro das mensagens dos
palestrantes deste primeiro dia, e também das
veiculadas ao longo dos trabalhos dos dias
seguintes, nomeadamente da necessidade da
consciencialização e da busca de conhecimento por parte dos doentes num novo contexto
de participação activa que substitui o modelo
anterior do indivíduo enquanto receptor passivo de um tratamento. Os paradigmas, como
foi dito por diversas vezes, são resistentes à
mudança, mas esta é inevitável e toma muitas
formas: Doentes e famílias passam a ser parte
das soluções; a defesa dos seus direitos e a
promoção da sua qualidade de vida passam a
basear-se em dados reais; o envolvimento dos
doentes e suas associações nas linhas orientadoras e recomendações pode agilizar os processos de criação das mesmas.
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O segundo dia do evento (primeiro da
conferência propriamente dita) abordou uma
previsão informada do que poderá ocorrer nos
próximos sete anos no panorama da saúde.
Mais uma vez se salientou o papel cada vez
mais importante do doente e da sua capacitação como decisor, enquanto o modelo tradicional dos sistemas de saúde progride na
direcção de um modelo baseado nos resultados. Espera-se que a chamada “saúde digital”
tenha uma função marcante na optimização
dos recursos e na agilização dos resultados,
tornando-se imprescindível uma abordagem
capaz aos desafios colocados pelo advento do
conceito “Big Data”. A gestão adequadamente
legislada de dados pessoais de doentes realça
uma vez mais a necessidade da criação de um
registo nacional (um problema que é transversal a todas as nações e patologias) no contexto
dos cuidados de saúde personalizados, do envolvimento dos doentes no desenvolvimento
de novos produtos e no moldar do próprio
ambiente dos cuidados no futuro.
Os palestrantes do último dia da IEEPO
procuraram oferecer uma perspectiva global
de como os sistemas de saúde responderão

aos novos desafios. Como foi dito, a ciência
avança a um ritmo mais rápido do que o fazem os sistemas políticos, regulatórios ou de
saúde. As questões complexas da circulação
de dados devem ser abordadas e o acesso
aos cuidados de saúde deve ser visto como
um desafio de múltiplas dimensões: sugeriuse um maior enfoque na prevenção; a necessidade de não se alienar clínicos no contexto
do tratamento personalizado com o doente
a ter cada vez mais voz própria; formas de
envolver os doentes no delinear de ensaios
clínicos; confiança na partilha de dados de
modo a agilizar tratamentos, bem como o
desenvolvimento dos mesmos.
Além dos trabalhos, o evento proporcionou aos participantes a oportunidade
de trocar ideias e ficar a conhecer as realidades das comunidades de outros países,
bem como de outras patologias, numa experiência tão produtiva e proveitosa quanto
a oferecida pelas sessões e respectivos palestrantes. Deixámos Atenas mais informados e conscientes dos desafios que o futuro
próximo nos trará enquanto indivíduos e
comunidade.

Quadro 9 anexo H
Contribuinte
501 415 971

DONATIVOS

A APH agradece os donativos recebidos
durante o primeiro trimestre de 2018, por
parte dos seguintes parceiros:

EMPRESAS
OCTAPHARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICAS, LDA.
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Mesa Redonda do CEH no Parlamento Europeu sobre

Economia e Acesso, Sistemas
de Saúde e Novas terapias

Realizou-se em Bruxelas, no dia 27 de Fevereiro, a Mesa Redonda do Consórcio Europeu de
Hemofilia(CEH) sobre Economia e Acesso, Sistemas de Saúde, face às novas terapias para a hemofilia, que contou com a presença de Miguel
Crato da APH e do Steering Committee do CEH.
As novas terapias para a hemofilia estão sem dúvida a transformar o panorama actual do tratamento, traduzindo-se em oportunidades para se
obterem resultados melhores no tratamento dos
pacientes, numa área ainda pouco explorada. Se
existirem diferenças no custo entre os tratamentos de factor FVIII: semivida standartizada (SHL) e
o semivida prolongada (EHL), será que é possível
alcançar os mesmos níveis mínimos com ambos
e qual será mais valorizado economicamente? Se
ao aumentar a dose nos produtos de SHL poderá
significar níveis mais altos, por sua vez os produtos EHL prometem menos infusões - será que
estamos a analisar corretamente os resultados?
Se os novos medicamentos podem efetivamente levar uma hemofilia grave para uma hemofilia
moderada- irão estes enfraquecer a importância
do cuidado integrado? Juntamente com melhor
eficácia será que trazem riscos?
Como em todas as mudanças, avançar com
as EHLs, tratamentos não substitutivos de factor
e terapia gênica exigirá, em primeiro lugar, instruir
os pacientes, médicos, entidades reguladoras,

companhias/laboratórios farmacêuticos e profissionais de saúde. Para criar esta rede educativa,
o EHC realizou a sua primeira mesa redonda do
ano com o tema “Economia e Acesso, Sistemas de
Saúde e Novas terapias” no Parlamento Europeu.
Mais de 40 participantes representaram as partes
interessadas acima referidas e discutiram sobre os
novos tratamentos para a hemofilia e o panorama de mudança que estes estão a trazer a nível
político e económico. Norica Nicolai, Membro
do Parlamento Europeu (MEP), presidiu o evento,
acompanhada pelos seus colegas Dr. Miroslav Mikolášik e Dr. Cristian Bușoi, em apoio à comunidade de distúrbios hemorrágicos e a fim de fornecer
um racional sobre o que a ação política precisa
fazer para efetivamente para regular a pesquisa

e formulação de políticas para esta próxima fase
no tratamento da hemofilia.
“Com as novas terapias, precisamos trabalhar
em conjunto para nos certificarmos de que não
existem desigualdades para que estas sejam recebidas de uma forma temporalmente harmonizado em toda a Europa”
MEP Miroslav Mikolášik
A teoria económica define o comportamento
racional como um processo de tomada de decisão que se baseia em fazer escolhas que resultam
no nível mais ideal de benefício ou utilidade para
o indivíduo. Então, como serão as novas terapias
valorizadas economicamente e será o equilíbrio
entre preço e benefício do paciente ponderado
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nesta estimativa? A introdução de produtos de
semi-vida prolongada (EHL) já alterou a maneira
como pensamos em tratar os pacientes, principalmente do ponto de vista de alcançar os mesmos
níveis de factor/valores baixos com os produtos
de tratamento padrão, mas com menor número
de infusão. Menos infusões poderiam significar
menos carga econômica para o sistema de saúde,
especialmente a longo prazo.
A diferença de resultados sobressai ainda
mais quando se analisam os novos tratamentos
e a terapia gênica. À medida que os oradores da
Mesa Redonda analisaram esta progressão de
mudança (EHL -> novos tratamentos -> terapia
gênica), ressaltou-se que olhar apenas para o preço não retrata precisamente o valor económico.
Com as novas terapias, deparamo-nos com uma
situação em que um paciente pode passar de
uma vida com hemorragias espontâneos para
uma vida espontânea, isto é, diminuindo a carga
negativa que a dificuldade de planear traz. Isso
por si só é um fator econômico e um valor que
deveria fazer parte da equação.
Também é importante reconhecer que, embora as discussões em torno das novas terapias
sejam cruciais, não devemos perder as oportunidades que os tratamentos que temos agora diante de nós mantêm. O atual padrão de tratamento trouxe maior acessibilidade, disponibilidade,
acesso e personalização de tratamento, que era
o grande desejo até há bem pouco tempo. Focarmo-nos apenas no que acontecerá nos próximos
anos ameaça otimizar as oportunidades que se
traduziram de um desejo para a realidade.
Outras questões que merecem ser consideradas são: se a comunidade de pessoas com
hemofilia está preparada para mudar para as
novas terapias e se o tratamento compreensivo
tem futuro, pois as novas terapias têm o potencial de alterar o grau da doença, passando de
hemofilia grave à forma moderada da doença.
Embora estejamos entusiasmados em chegar
a um momento em que podemos fazer essas
perguntas, temos que parar e pensar em como
abrir caminho para os novos tratamentos e ainda
com a forma como o sistema de saúde se adaptará aos mesmos.
Conforme abordado durante o decorrer da
sessão da Mesa Redonda, as políticas de regulamentação e legislação estão a ser adaptadas para
integrar todas essas questões desde o início. Mas
a política não é apenas sobre conteúdo ou competência, mas também sobre o tempo. Dado o
forte apoio político assegurado pela Comissão
Europeia, há pouca dúvida de que as novas terapias encontrarão, politicamente, um lar.

Jovens líderes de
toda a Europa
reúnem-se em Amesterdão

No fim-de-semana, de 6 a 8 de abril, a APH
deu-me a oportunidade de estar presente no
”Youth Leadership Workshop” do Consórcio
Europeu de Hemofilia, em Amesterdão.
Num primeiro momento senti que iria ser
uma tarefa difícil pois teria a responsabilidade
de representar a APH fora de Portugal em workshops que poderiam ser muito técnicos. O
que é certo é que quando lá cheguei fui carinhosamente recebido pelos membros do staff
do EHC, o que serviu para me integrar melhor
e me sentir mais á vontade. Depois do almoço, era altura de conhecer melhor os membros representativos das associações de vários
países europeus. Para mim, este foi o aspeto
mais interessante do encontro, vários jovens
como eu partilhando as experiências e relações com as respetivas associações. Isto serve
tanto para ver a realidade do funcionamento
e estrutura das diferente “NMO´s” (um termo

frequentemente usado nos workshops que
se refere às associações de hemofilia de cada
país) e também para fazer uma reflexão das
nossas “NMO´s”, ou seja, da APH no meu caso.
O tema dos workshops baseava-se maioritariamente na premissa “Uma Voz”. Isto é,
para um projeto ter sucesso, é essencial que
os objetivos deste sejam claros para que posteriormente sejam transmitidos para o exterior
através de “uma voz”, um representante.
Durante o fim-de-semana recebemos informação muito útil, prática e também diversos métodos de trabalho que poderemos usar
e aplicar nas nossas associações, como por
exemplo: antecipar oportunidades e obstáculos; saber as necessidades da comunidade,
proatividade e muitos mais. Fizemos também
alguns estudos de caso em grupo que achei
muito interessantes pois os casos propostos
para resolver eram reais e necessitavam de ser
estudados com cuidado pois os pormenores
fazem sempre a diferença.
Para finalizar, queria agradecer à APH pela
confiança e pela oportunidade pois este encontro ficará sempre marcado, para mim, como
um fim-de-semana produtivo que me abriu algumas portas e com ensinamentos que poderei aplicar no Comité de Jovens da APH.
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RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES
ANO DE

2017

1 - Sensibilizar e reabilitar
na Hemofilia (PDN)

Foi efectuada a divulgação e concretização do Programa de Dinamização da
Natação como forma de sensibilizar e
consciencializar a comunidade para a
importância do exercício físico auxiliado de fisioterapia em contexto aquático.
A APH disponibilizou o espaço da piscina
do Casal Vistoso para a frequência gratuita duas vezes por semana, com aulas ministradas pela Técnica Paula Alves.
Foi efectuada a comparticipação a 60
crianças e adultos com distúrbios hemorrágicos por todo o continente e ilhas.
A técnica Paula Alves participou em acções de formação em nome da APH.

2 - Dia Mundial da Hemofilia
– 17 de Abril

No próprio dia foram efectuadas entrevistas junto dos meios de comunicação
por todo o país, de forma a sensibilizar
toda a população para a problemática
da hemofilia
Para comemorar o dia foi efectuado o
evento “Porta Aberta” em simultâneo nos
núcleos do Porto, Madeira, Coimbra e na
sede em Lisboa, tendo comparecido cerca de 90 hemofílicos e famílias nos quatro
locais, não só para convívio, através de
um almoço, mas igualmente para partilha de informações e esclarecimentos.

3 - Continuidade atualizada
da publicação do Boletim da
APH

Foram lançados 4 boletins “Hemofilia”,
durante o ano de 2017, que procuraram
abarcar todas as temáticas relacionadas
com a hemofilia e a outros distúrbios hemorrágicos.
O boletim continua a ser um veículo de
investimento forte na divulgação de conteúdos sobre os avanços científicos que
vão ocorrendo nas áreas do tratamento

e prevenção, bem como um meio privilegiado de divulgação junto da nossa comunidade de eventos e actividades da APH.

4 - Realização da 9ª edição
do Campo de Férias da APH
para crianças e jovens

Realizou-se no Campo Aventura (Óbidos)
em Julho de 2017 e à semelhança do que
aconteceu em anos transactos, o saldo
foi extremamente positivo. Não só pela
possibilidade de as crianças e jovens com
hemofilia puderem conviver entre si, em
ambiente informal, mas igualmente por
ter servido para os presentes consolidarem
boas práticas no exercício do auto-tratamento e cuidados a ter no lidar com a sua
patologia no dia-a-dia, tendo inclusive, três
dos jovens presentes iniciado, nessa semana, o auto-tratamento, através do ensino
efectuado pela enfermeira presente. Estiveram presentes 20 crianças com hemofilia, sendo os restantes irmãos e irmãs. A
procura excedeu a oferta de vagas abertas.

5 - Capacitação de jovens
líderes associativos para a
comunidade com distúrbios
hemorrágicos – 5º Encontro
de Jovens da APH

Foi efetuado o 5º Encontro de Jovens da
APH, destinado a jovens entre os 14 e os 29
anos, que se consubstanciou num evento
de um fim-de-semana em Peniche com a
realização de 6 workshops e que contou
com a participação de um médico. Contou
com 22 participantes.
Serviu igualmente para a consolidação
do Comité de Jovens da APH, que se encontra organizado estruturalmente e que
tem sido colaborador directo da APH na
vida desta, mantendo-se ao longo do período que vai desde a sua formação numa
perspectiva de aprendizagem contínua e
de formação.

6 - 4ª Conferência de Pais da
APH

Efectuou-se durante um fim-de-semana,
na Figueira da Foz durante o mês de Maio
e contou com a participação de 40 pais.
Contou com um painel científico com 3
médicos, 4 workshops e um speak-out
que versaram sobre vários temas. Serviu
igualmente para os participantes trocarem
experiências entre si e sobre a forma como
lidam diferenciadamente com a doença.

7 - 4º Congresso Nacional da
APH

Em termos de eventos realizados em
2017, o mais importante foi sem dúvida o IV Congresso Nacional de Hemofilia, que se realizou num fim-de-semana
em Évora. Estiveram presentes 202 participantes, entre doentes suas famílias e
amigos, comunidade médica, enfermeiros, psicólogos, tutela e indústria farmacêutica. Esteve igualmente presente uma
representante do Consórcio Europeu de
Hemofilia, da Federação Mundial de Hemofilia e da Federação Espanhola de hemofilia. Foi organizado com o objectivo de ser primordialmente um espaço e
momento de aprendizagem e de formação na nossa comunidade entendida em
sentido amplo. Neste sentido tivemos a
realização de 12 workshops e dois painéis
médicos com a participação de 6 clínicos,
representativos dos principais centros de
tratamento para a hemofilia em Portugal,
que focaram matérias actuais e de interesse para a nossa comunidade. Tivemos
igualmente um painel internacional. Tivemos o lançamento do livro “Vozes de
Mulheres” e o “Concurso postal e quadra
de natal APH”. Em simultâneo decorreu
o mini-congresso com 23 crianças até
aos 14 anos que além da diversão tiveram espaço para aprendizagem sobre a
sua doença.

8 - 3º Encontro Nacional de
Mulheres com distúrbios
hemorrágicos

Realizou-se no Porto, num evento de dois
dias e com a participação de 20 mulheres,
entre portadoras de hemofilia e de outras
patologias hemorrágicas. Tivemos um
painel médico composto por duas clínicas. Foram apresentados 3 workshops e
um speak out.

9 - Apoiar e educar na Hemofilia (Formação e divulgação
externas sobre Coagulopatias
Congénitas)

Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas várias acções de formação e de sensibilização junto da comunidade com hemofilia, especialmente junto do público
infantil e em contexto escolar. Desta forma a APH deslocou-se a Escolas sempre
que solicitado pelos pais e educadores das

crianças. Igualmente foram efectuados vários atendimentos na sede da APH, não só
para apoio psicológico, como igualmente
para préstimo de informações sobre a patologia a crianças e adultos.

10 - Núcleo do Porto

Durante o ano de 2017 manteve-se em actividade o Núcleo do Porto, espaço aberto a
toda a comunidade e que funciona como
local de convívio e atendimentos a pessoas
com distúrbios hemorrágicos, onde os mesmos se tem encontrado uma vez por mês
de forma regular para debaterem assuntos
de interesse comum. Efectuaram-se workshops sobre Reiki e hemofilia, por Carla
Vieira, Hemofilia o que é, por Daniel Castanheira, Vidas com história por Rodrigo, Direitos sociais, por Sara Silva e prestação social para a inclusão, também por Sara Silva.

11 - Núcleo de Coimbra

Manteve-se em actividade este núcleo,
que tem como coordenadores Rui Centeno e Pedro Carrana e que desenvolveu
várias reuniões com associados da zona
centro do país. Este núcleo assegurou a
presença da APH através de um stand institucional na Expofacic em Cantanhede.

12 - Núcleo da Madeira

Manteve-se em actividade o Núcleo da
Madeira, que tem como coordenadora
Rita TemTem. Este núcleo desenvolveu reuniões com os imuno-hemoterapeutas do
Hospital do Funchal para apresentação e
meios de desenvolvimento de actividades
conjuntas e de necessidades mútuas. Foi
efectuado um trabalho de identificação de
pessoas com hemofilia e outros distúrbios
hemorrágicos na região e foram efectuadas várias reuniões para identificação de
problemas e necessidades de apoio.

13 - Comité de Mulheres

Manteve-se em actividade o Comité de
Mulheres da APH, que tem como coordenadoras eleitas em 2017 Ana Pastor, Rita
Tavares e Carolina Quitério, tendo desenvolvido as bases de trabalho e de intervenção deste Comité na prossecução da
identificação e meios de interacção das
mulheres com distúrbios hemorrágicos e
na planificação de actividades e eventos
relacionados com esta temática, que embora pouco conhecida no meio da nossa
comunidade atinge um grande número
de mulheres. Foram efectuadas reuniões
periódicas deste comité, tanto presencial
como por via electrónica. Participou igualmente no Congresso nacional através de
uma banca, com divulgação do comité.

14-Comité de Jovens

Realizaram dois workshops durante o ano,
um em Lisboa e um no núcleo do Porto.
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15 - Contactos institucionais
com Hospitais

O ano de 2017 foi um ano intenso em contactos da APH com várias entidades que
fazem parte integrante da comunidade
alargada da hemofilia. Com os Hospitais
que disponibilizam tratamento para a hemofilia, foram efectuados contactos a vários níveis com as equipes médicas, quer
presencialmente, quer telefonicamente,
quer por via postal, que abrangeram os
principais centros de hemofilia. Os assuntos tratados foram de vária índole, desde
problemas particulares de algumas pessoas e crianças com Hemofilia e outras
Coagulopatias, bem como discussão sobre
o tratamento disponível e novas terapêuticas que surgirão a curto prazo. É de referir
a posição que a APH assumiu na defesa da
aplicação do consentimento informado
no tratamento da hemofilia e na questão
de o preço não ser o critério único.
Igualmente foram feitas várias comunicações a administrações hospitalares, sobre reclamações que nos chegaram de
associados.

16 – Contactos institucionais
com a Indústria Farmacêutica

Foram efectuadas 35 reuniões com as várias companhias farmacêuticas que disponibilizam tratamento para os Hospitais
portugueses. Estes contactos visaram não
só assegurar apoio financeiro para as várias
actividades que a APH efectua, mas igualmente e de não somenos importância,
permitiram que se estabelecesse troca de
informações sobre os tratamentos disponíveis, problemas de racionamento ao nível do fornecimento e novas terapêuticas.
A APH, através de membros dos seus corpos sociais e dos núcleos e comités participou no Pfizer Academy, num programa
de treino em comunicação institucional.

17 - Comissão Nacional de
Hemofilia

Foram criados os 5 Centros de Referência
em Junho de 2017 e a implementação do
cartão de doença rara, tendo começado o
estudo para a via verde para a hemofilia,
transporte de pacientes e a dispensa efectiva do pagamento das taxas moderadoras, a concluir em 2018.

18 – Contactos institucionais
com entidades da saúde

A APH integra a Comissão Externa para o
acompanhamento do programa estratégico nacional de fracionamento do plasma
humano, junto do IPST, através de um seu
representante.

18 - Participação em eventos
nacionais e internacionais

A nível nacional a APH foi parceira no projecto Quilómetros pela Hemofilia com a empresa Pfizer; A APH fez parceria com a Escola
de Saúde da Universidade do Minho, com
vista a inquérito com vista a um estudo, para
referenciação da realidade sócio demográfica das pessoas com hemofilia, que foi publicado em 2017, numa revista internacional.
Participou num Focus Group da Sobi através
de Paula Alves e Nuno Lopes. Foi atribuída
a Bolsa de Cidadania pela empresa Roche.
Participou com Carlos Mota na Conferencia
sobre doenças raras, em Lisboa. Colaborou
com o livro ”Médicos e Sociedade”, através
de Maria de Lurdes Fonseca.
A nível internacional, a APH participou no 3º
Annual Global Hemophilia Advocacy Leadership Summit, organizado pela Bayer em
Amesterdão, representada por Miguel Crato
e Rui Pires; na Conferência anual do Consórcio Europeu de Hemofilia (CEH), em Vilnius,
na Lituania, com Nuno Lopes, Ana Pastor,
José Caetano e Miguel Crato; Workshop sobre Inibidores em Vilnius, Lituânia sobre Inibidores, com José Caetano e Miguel Crato;
na 3ª Conferência de Lideres do CEH, em
Bruxelas, Bélgica com Miguel Crato, Rui Pires
e Marta Moreira; no Workshop do CEH para
Jovens Lideres, em Amesterdão, Holanda,
representada por Marta Moreira do Comité
de Jovens; na mesa redonda do CEH sobre
os aspectos ortopédicos no tratamento da
hemofilia, em Bruxelas, Bélgica, representada pelo fisiatra Dr. Pedro Graça e com Miguel
Crato como chair e orador do evento; na
mesa redonda do Consórcio Europeu de
hemofilia sobre Ensaios Clínicos, através da
DRª Cristina Catarino; Workshop sobre novas tecnologias e novos tratamentos para
a hemofilia, no Estoril, em Portugal, representada por Nuno Lopes, Miguel Crato e a
Drª Fátima Figueiredo e na 2ª Conferência
Europeia sobre inibidores, do CEH, realizada
em Barretstown, Irlanda, representado por
Catarina Domingues, José Caetano, Miguel
Crato e Frederico Cardoso como voluntário.
Teresa Pereira foi eleita para o Grupo de Trabalho Europeu sobre Inibidores do CEH e
Ana Pastor para o Comité de Mulheres do
Consórcio Europeu de Hemofilia
Miguel Crato participou como membro do
Advisory Board da Roche, sobre o novo produto para o tratamento da hemofilia.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2017
BALANÇO 31/12/2017
RUBRICAS

2017

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Créditos e outros activos não correntes
Activo corrrente
Caixa e depósitos bancários
Total do Activo

4.120,08
17.557,69
21.677,77
172.081,14
172.081,14
193.758,91

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital subscrito
Resultados transitados
Resultado liquído do período
Total do capital próprio
PASSIVO
Passivo corrente
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

291,40
195.174,07
-6.442,32
189.023,15

1.398,99
3.336,77
4.735,76
4.735,76
193.758,91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 31/12/2017
RUBRICA
Subsídios à exploração
Apoio Financeiro INR
Fornecimentos serviços externos

2017
114.697,22
2.519,28
-103.671,24

Gastos com o pessoal

-27.843,68

A Direcção da APH,

Outros rendimentos e ganhos

20.638,86

Lisboa, 17 de Março de 2018

Outros Gastos e perdas

-13.863,56

Miguel Crato, Presidente da Direção
Carlos Mota, Tesoureiro

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

-7.523,12

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-7.523,12

Juros e rendimentos similares obtidos

1.080,80

Resultado antes de impostos

-6.442,32

Resultado liquido do período

-6.442,32
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Lançamento de medicamento

recombinante
Kovaltry

A APH participou no lançamento interno
do novo factor VIII recombinante da Bayer –
Kovaltry - no passado dia 8 de Janeiro de 2018,
no auditório da empresa, em Carnaxide.
Para além das diversas actividades planeadas para todos os colaboradores, realizou-se
também uma sessão informativa que contou
com a presença do Presidente da APH, Miguel
Crato e da Dra. Cristina Catarino, responsável

pela consulta de Hemofilia do Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Nesta sessão de esclarecimento sobre a
hemofilia foi possível, não só abordar a patologia, mas, mais importante, esclarecer dúvidas e
sensibilizar os colaboradores sobre a realidade
de uma pessoa com hemofilia e de que forma
estão a contribuir na melhoria da qualidade de
vida destas pessoas.

Miguel Crato da APH, Dra. Cristina Catarino do Centro
Hospitalar Lisboa Norte e Julieta Fernandes da Bayer

“MEDICAL INFORMATION NETWORK”

ROCHE

Realizou-se em Lisboa, no dia 30 de Janeiro uma reunião médica da Roche, em que
Miguel Crato, foi convidado a fazer parte de
um painel de perguntas e respostas, tendo
como objectivo avaliar como é que a procura
de informação médica, provinda de quem tem
a patologia ou dos centros de tratamento se
efectua e como é que seria a experiência ideal,

tendo em vista uma comunicação eficaz e
profícua. Fizeram igualmente parte deste painel, Berit Eberhart, da Alemanha, doente com
cancro da mama e presidente da Associação
de Doentes “Life House”, Leonor Oliveira, enfermeira do Serviço de Hematologia do Hospital
de São João e Vera Quintas, farmacêutica hospitalar do IPO de Lisboa.

Participantes da mesa: Miguel Crato, Berit Eberhardt,
Leonor Oliveira e Vera Quintas.

Lançamento do medicamento

ELOCTA para
a hemofilia A

Decorreu entre os dias 2 e 3 de Março em Lisboa, um evento organizado
pela farmacêutica SOBI para lançamento do Elocta, um concentrado de factor
VIII, dentro do grupo dos denominados medicamentos de duração mais prolongada (extended half-life) e que já está disponível em Portugal.
Foi um evento que juntou imuno-hemoterapeutas portugueses e espanhóis, que tratam a hemofilia.
A APH foi convidada através do seu presidente Miguel Crato, para, no formato de conversa, que foi conduzida pela Drª Cristina Catarino, facilitadora da

Miguel Crato da APH e Dra. Cristina Catarino do Centro Hospitalar Lisboa Norte

sessão, mostrar qual o entendimento das pessoas com hemofilia sobre este
novo tratamento e em que condições se prevê expectável que o mesmo seja
utilizado.
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Ano lectivo 2017/2018

Formação em Quarteira
Existe uma grande tentação para pensar que
um rapaz com hemofilia terá que, na hora do
recreio, ficar sentado num banco a ver os seus
colegas a brincar.
Nada disso! Ele só pode ficar em desvantagem se não receber o tratamento adequado e
não conseguir desenvolver e amadurecer normalmente.
Para que tal não aconteça, deve ser autorizado a explorar o mundo e a cometer erros, tal
como qualquer outra criança.
A existência de superproteção impede frequentemente 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 melhor forma de se proteger a criança 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. Quando temos uma criança com hemofilia, que vai iniciar a
sua vida pré-escolar ou escolar, é perfeitamente

compreensível que exista receio por parte do
corpo escolar da sua chegada.
A única forma de contornar esta situação, é
levar de uma forma rápida e eficaz o conhecimento junto daqueles que têm a criança à sua
responsabilidade.
Assim, no passado dia 23 de Fevereiro, a pedido dos pais do Dragos, a APH esteve na Creche Meninos do Aleixo em Quarteira. Foi uma

sessão muito produtiva, com uma participação
ativa da plateia, que aproveitou a oportunidade
para expor e clarificar as suas dúvidas e receios.
A todos aqueles que tivemos o prazer de
conhecer, o nosso muito obrigado pelo tempo
cedido e interesse demonstrado, mantendo-se
a nossa disponibilidade para contatos futuros.
Cristina Cunha

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 2017/2018 – 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

