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Editorial

Foi publicada em Dezembro último, a Resolução 
CM/Res(2017)43, do Comité de Ministros do 
Conselho Europeu, de que Portugal é parte 
signatária, sobre os princípios para o tratamento 
da Hemofilia.

Reconhecendo as disparidades que existem no 
espaço europeu relativamente ao acesso ao 
tratamento e que os novos e inovadores produtos 
que entrarão no mercado, estão em diferentes 
fases de desenvolvimento, estes princípios 
procuram criar uma maior harmonização na 
gestão da hemofilia entre os países signatários, 
pelo que o Conselho da Europa recomenda aos 
estados membros que adoptem as medidas 
necessárias para a sua implementação total.

Apesar de em Portugal, alguns destes princípios 
serem aplicados, outros há que o são de forma 
deficiente ou cuja aplicação é secundarizada, 
pelo que a APH solicitou ao Senhor Ministro 
da Saúde uma reunião para fazer o ponto de 
situação sobre os mesmos.

Os princípios são: 
1. Para optimizar a organização do tratamento 

da hemofilia, deve ser implementado um siste-
ma que permita a abordagem multidisciplinar 
do tratamento (uma Comissão Nacional de 
Hemofilia)

2. Os hospitais que providenciem tratamento 
para a hemofilia e outros distúrbios hemor-
rágicos, são aconselhados a adoptarem a de-
signação de Centros Europeus de Tratamento 
Compreensivo de Hemofilia (Centros de refe-
rência) ou Centros Europeus de Tratamento 
de Hemofilia.

3. Deverão existir recomendações nacionais ou 
protocolos de gestão para pacientes envelhe-
cidos com hemofilia. Os centros de tratamento 
são encorajados a incluir na sua equipe multi-
disciplinar um clinico desta especialidade.

Miguel Crato

Novas 
recomendações 
europeias 
para o tratamento  
da Hemofilia
4. Em cada estado membro, o nível de utilização 

de concentrados de factor VIII deve ser no mí-
nimo de 4 unidades internacionais (I.U.) per 
capita

5. Em cada estado membro, o nível de utilização 
de concentrados de factor IX deve ser no míni-
mo de 0,5 unidades internacionais (I.U.) per 
capita

6. A decisão de se usar um novo ou diferente pro-
duto deve ser baseado somente na eficácia e 
segurança do mesmo e não somente no seu 
custo.

7. O tratamento com produtos com uma semivi-
da maior deve ser individualizado e a protec-
ção contra hemorragias deve ser melhorada, 
aumentando os níveis vale de factor (nível vale 
é o valor mínimo de factor em circulação que 
o paciente tem, antes de nova infusão em pro-
filaxia)

8. A evidência da efectividade de diferentes regi-
mes de tratamento deve ser fortalecida. A pro-
filaxia é reconhecida como a melhor terapia 
para crianças com hemofilia grave. A profilaxia 
para adultos deve ser providenciada, quando 
existe uma decisão conjunta do clínico com o 
paciente, que o requere.

9. As pessoas com hemofilia e inibidores devem 
ter acesso à imuno-tolerância.

10. As pessoas com hemofilia e inibidores devem 
ter acesso a cirurgia electiva num Centro de 
Referência com experiência comprovada.

11. Tratamento em profilaxia com agentes bypass 
deve ser providenciado para crianças com he-
mofilia que desenvolveram inibidores e para 
aqueles a quem a Imuno-tolerância falhou ou 
é inapropriada.

12. Existe evidência crescente que a incidência de 
inibidores entre doentes não previamente tra-
tados, varia entre diferentes produtos. Devem 
ser tomadas medidas para minimizar o risco 
de inibidores (os pacientes ou os seus pais de-
vem ser envolvidos na discussão relativamente 
à escolha do produto)

13. Concentrados de factor da coagulação devem 
ser usados, sempre que possível, como terapia 
para pacientes com distúrbios hemorrágicos)

14. O tratamento para a hepatite C, com antivirais 
de acção directa devem ser providenciados para 
pessoas com hemofilia numa base prioritária

15. Análise de genótipo devem ser providenciadas 
para todos os pacientes com hemofilia grave. 
Os pacientes devem decidir livremente se que-
rem exercer esta possibilidade.

16. Concursos regionais ou nacionais para aqui-
sição de concentrados de factor são encora-
jados a existir e devem sempre incluir clínicos 
especialistas em hemofilia e representantes das 
associações de doentes.

17. Os resultados dos dados relacionados com o 
tratamento da hemofilia, incluindo os rela-
cionados com a qualidade de vida, devem ser 
recolhidos de forma organizada, por exemplo 
número de hemorragias por ano, mortalidade, 
score articular e absentismo escolar e laboral.

A publicação original pode ser consultada em 
https://rm.coe.int/1680770d82
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HOTEL DO SADO S E T Ú B A L

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      

     Siga-nos no facebook

INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE FEVEREIRO

E n c o n t r o 
de Jovens

6.º

(Encontro destinado a jovens com um distúrbio 
hemorrágico entre os 14 e os 30 anos e 
familiares diretos, dentro dessa faixa etária)

INFORMAÇÃO PESSOAL

Tem um distúrbio Hemorrágico?     Sim  (Sim, preencher tabela  de Informação Médica)    Não  (indicar nome e distúrbio do familiar)  
        Nome:   
       Distúrbio Hemorrágico:  

Nome:  Data de nascimento:  /  /    
Associado da APH nº 
E-mail:    Contactos: (tlm.) (dia)    (noite)     

Outra pessoa para contacto:    
Grau de parentesco    Contactos: (tlm.) (dia)    (noite)   

INFORMAÇÃO MÉDICA 

Tipo de Hemofilia:  A    B    C          Leve   Moderada   Grave        Factor %      Tipo VW:  1    2    3    
Outro Distúrbio Hemorrágico   Qual?   Hospital onde é seguido? 
Contactos de Urgência do Médico assistente:   Faz Auto-Tratamento?  Sim    Não    
Faz Profilaxia?  Sim    Não    Marca do Factor   Dose de factor que faz em profilaxia?    
Dias da semana que faz profilaxia?     Inibidores? Sim    Não    Qual o tratamento que faz?      
Tem dificuldade de locomoção?     Sim    Não   Necessita de algum meio auxiliar?    Cadeira de Rodas     Canadianas    
Alergias ou doenças:/ Instruções medicamentosas:  
Restrições alimentares ou outras indicações uteis à organização: 

É OBRIGATÓRIO LEVAR FACTOR!
O Participante (assinatura)

Data limite de Inscrição: 
>  20 de Fevereiro N.º

Organização:Apoios:

 P R O G R A M A

2 DE MARÇO
19.30 - Receção e jantar

3 DE MARÇO
09.00/10.00 – Workshop “Comunicação interna e externa/

voluntariado com a Associação”- Marta Moreira 
10.00/11.00 –  Workshop “Cuidados dentários nos distúrbios 

hemorrágicos” – Leonor Cardoso da APH
11.00/11.15 –  Coffee break
11.15/12.15 – Workshop “Apps – Follow up” - Paulo Morais do 

Portal UNIDOS PELA HEMOFILIA
12.30/14.00 – Almoço
14.00/15.00 – Workshop “Adesão à terapêutica – 

Hemorragias Zero”- Dr. Artur Pereira do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte (Hospital Santa Maria)

15.00/16.00 – Workshop “Os novos tratamentos para a 
hemofilia” - Nuno Lopes e Miguel Crato da APH

16.00/16.30 –  Coffee-Break
16.30/17.30 – Workshop “Irmãos e familiares com hemofilia. 

Estratégias de auxílio e integração”- Nuno 
Fernandes e Carolina Maia da APH

17.30/20.15 – Tempo Livre
20.30/23.00 – Jantar

4 DE MARÇO
10.00/12.30 – Workshop “ Trabalho de Grupo Vídeo/

representação” 
12.30/13.00 – Reunião do Comité de Jovens
13.00/14.30 – Almoço e encerramento

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

Évora foi palco da quarta edição do nosso 
Congresso Nacional, desta vez com o aprovei-
tamento do primeiro dia à tarde para inicio 
dos trabalhos.

Tivemos, mais uma vez, a nossa “casa” cheia. 
Cerca de 200 participantes estiveram presentes 
para mais um evento da APH, entre pessoas 
com hemofilia e outros distúrbios hemorrági-
cos, pais, familiares, amigos, médicos, enfermei-
ros, psicólogos, tutela e indústria farmacêutica.

10 workshops, 2 painéis médicos e uma 
sessão internacional compuseram o programa, 
fortemente multidisciplinar e que permitiu a 
quem esteve presente, adquirir e fortalecer 
conhecimentos sobre a nossa patologia. 

De salientar que todos os 5 Centros de Re-
ferência para o tratamento da Hemofilia estive-
ram representados nos painéis médicos e que os 
workshops foram maioritariamente ministrados 
por elementos da APH, o que prova que a nossa 
aposta em formar pessoas dentro da nossa as-
sociação para terem capacidade de transmitir 
conhecimentos tem sido levado a bom porto.

Igualmente importante foi podermos mais 
uma vez contar com um painel internacional, 

com representantes da Federação Mundial de 
Hemofilia e Consórcio Europeu de Hemofilia, 
bem como o presidente da Federação Espa-
nhola de Hemofilia.

Foi igualmente uma excelente oportuni-
dade para partilhar informalmente experiên-
cias e rever e fazer novas amizades, tudo num 

4º Congresso 
Nacional 
de Hemofilia

ambiente extremamente positivo e de alegria 
por estarem presentes no mais importante 
evento nacional relacionado com as coagulo-
patias congénitas

De salientar que, pela primeira vez, na 
pessoa do presidente do Instituto Português 
de Sangue, Dr. João Paulo Almeida e Sousa, 

Oradores da sessão de abertura: Miguel Crato (APH), António Almeira (FMH), Dr. João Paulo Almeida Sousa (Presidente do IPST,em representação do 
Sr. Ministro da Saúde), Olivia Romero-Lux (CEH), Malam Turé (Hosp. Santa Maria) e Ramon Salvado (Presidente da Comissão Nacional de Hemofilia).
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Évorahotel  8, 9 e10 Dez. 2017

Sessão Plenária:  “As diversas realidades da hemofilia no mundo” - Miguel Crato (APH), Daniel Aníbal Diego (Federação Espanhola de Hemofilia), 
Olivia Romero Lux (Consórcio Europeu) e António Almeida (Federação Mundial).

Sessão Médica Plenária: Drª Susana Fernandes, Dr. Pedro Graça e Drª Alexandra Santos

Sessão Plenária: Drª Lídia Costa, Drª Paula Kjollerstrom e Dr. Ramon Salvado

tivemos um representante do Ministro da 
Saúde, a discursar na cerimónia de abertura, 
o que prova o interesse redobrado da tutela 
em acompanhar de perto, quais os pontos de 
interesse da comunidade das pessoas com 
hemofilia.

Mas muitos mais momentos estiveram 
em destaque, como o lançamento do livro 
da APH/Comité de Mulheres ”Vozes de Mu-
lheres” e o anúncio do prémio do Postal de 
Natal, que contou com a participação das 
nossas crianças.

Mais uma vez tivemos o Mini-Congresso, 
a decorrer em simultâneo, com um progra-
ma variado, não só focado na diversão, mas 
igualmente nos aspectos pedagógicos que 
são essenciais serem incutidos nas crianças 
da nossa comunidade. 

Em suma, mais uma vez provámos ter 
capacidade de reunir a nossa comunidade e 
de continuar a construir o nosso edifício de 
saber e capacitação, que apresenta cada vez 
mais bases sólidas e de futuro. Mas acima de 
tudo, é com enorme prazer que   a pessoas 
felizes por aprenderem e por saírem mais 
sabedoras e preparadas do nosso Congresso.

A APH agradece penhoradamente a todos 
os que estiveram envolvidos durante meses na 
construção deste evento e na sua efectivação.

Agradecemos igualmente o apoio da in-
dústria farmacêutica para a realização do 4º 
Congresso Nacional de Hemofilia: Bayer; CSL 
Behring; Kedrion Portugal; Novo Nordisk; Oc-
tapharma; Pfizer; Roche; Shire; Sobi.

ATÉ PARA O ANO !



 6 | hemofilia  Out  Nov  Dez  2017

Sessão 4:”As mulheres com distúrbios hemorrágicos, cuidadoras e portadoras - perspectivas pessoais” - 
Comité de Mulheres da APH - Ana Pastor 

Sessão 6: “Impacto psicológico da hemofilia na família” - Drª Patrícia Pinto e Drª Cristina Paredes da 
Escola de Medicina da Univ. do Minho

Sessão 5: “Fisioterapia- prevenção e dinâmica” - Rui Cadilha e Dr. Rui Costa

Sessão 1: “Viver com Inibidores” - Teresa Pereira da APH

Sessão 2: “APPs e a sua utilização na Hemofilia” - Paulo Morais - Portal “Unidos pela Hemofilia”

Sessão 3: “Os desafios de ser jovem com Hemofilia - Comité de Jovens da APH - Frederico Cardoso e Rafael 
Francisco
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Sessão 8: “Enfermagem e hemofilia - Passos correctos para a auto-administração” - Enfª Leonor Oliveira  

Sessão 10: “Yoga e Hemofilia” - Enfª Filomena Pereira e Enfª Noémia Almeida

Sessão 11: “ Conjugalidade na hemofilia” - Rita Cachado e Ana Marques da APH

Sessão 12: “Protecção social e laboral para pessoas com distúrbios hemorrágicos - Rui Pires da APHSessão 9: “Comunicação entre pessoas com hemofilia e clínicos” – Miguel Crato da APH

Sessão 7: “Os dez passos para um medicamento seguro” - Marta Moreira da APH
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Actividades do Mini Congresso Sessão de “Ioga para crianças” com a Enf.ª Filomena Pereira 

Sessão sobre “Noções básicas de hemofilia” pela Dra. Susana Fernandes Sessão sobre “ Boas Práticas para o Auto-tratamento” pela Enf.ª Marta Moreira

Participantes do Mini Congresso
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No último dia do Congresso Nacional,  tivemos o lançamen-
to do nosso livro “Vozes de Mulheres”, coordenado pelo Comité 
de Mulheres da APH, que conta com testemunhos de mulheres, 
relacionados com as vivências experienciadas sobre a hemofilia 
e outros distúrbios hemorrágicos.

Este livro teve o apoio da Pfizer e pode ser adquirido gratui-
tamente, contactando a APH.

O Comité de Mulheres da APH lançou aos 
participantes do Congresso, o desafio de pintar a 
unha do dedo mindinho de cor rosa, como forma de 
consciencialização para a problemática dos distúrbios 
hemorrágicos nas mulheres.
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Concurso do Postal 
de Natal da APH

Nuno Lopes, membro da Direcção da APH anúncia o vencedor do concurso.
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O Postal de Natal da APH deste ano con-
tou com a colaboração e criatividade da sua 
comunidade mais jovem. Assim, propusemos 
às nossas crianças e jovens, mas também às 
suas famílias a participação num concurso de 
desenho/quadras. 

A participação dos nossos pequenos artis-
tas superou em muito as nossas expectativas. 
Envolvemo-los e promovemos a sua ligação 

com a APH, demostrando assim que esta foi 
uma iniciativa bem-sucedida! 

O anúncio da quadra e desenho vencedo-
res realizou-se durante o nosso 4º Congresso, 
e juntou um coro de jovens mini congressis-
tas ansiosos pelos resultados. Elegemos o de-
senho do Gonçalo Cipriano de 11 anos e a 
quadra da Isa Barros de 13 anos. Para eles os 
nossos parabéns! 

A concretização deste projecto contou 
com o apoio da Octapharma Produtos Far-
macêuticos, Lda., que gentilmente nos ofe-
receu os dois Tablets como prémio para os 
vencedores.

Tal como prometido ficam aqui registados 
para a posteridade, em forma de mural, todos 
os trabalhos enviados. 
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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.

A Direção-Ge-
ral de Saúde, atra-
vés do Departamen-
to da Qualidade na 
Saúde, criou um cartão para pro-
teção especial dos portadores de 
doença rara, em que se incluem a 
Hemofilia e outras Coagulopatias 
Congénitas, denominado de “Car-
tão da Pessoa com Doença Rara” com os 
seguintes objetivos: 
a)  Assegurar que nas situações de urgência 

e/ou emergência os profissionais de saú-
de tenham acesso à informação relevante 
da pessoa com doença rara e à especifici-
dade da situação clínica, permitindo o me-
lhor atendimento da pessoa com doença 
rara; 

b)  Melhorar a continuidade de cuidados, as-
segurando que a informação clínica rele-
vante da pessoa com doença rara está na 
posse do doente, num formato acessível 
e que o acompanha nos diferentes níveis 
de cuidados de saúde;

c)  Facilitar o encaminhamento apropriado e 
rápido para a unidade de saúde que asse-

ASSEMBLEIA 
GERAL 

ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Prezado Associado,

Nos termos do articulado do Artigo 
27º, ponto 1 e em conformidade com 
o Artigo 31º, ponto 1, alínea b) dos Es-
tatutos da APH, convoco Assembleia 
Geral Ordinária da APH – Associação 
Portuguesa de Hemofilia e de outras 
Coagulopatias Congénitas para o dia 
17 de Março de 2018, na sua sede, sita 
na Avenida João Paulo II, Lote 530, Loja 
A, 1950-158 Lisboa, pelas 14h00, de 
acordo com o Artigo 28º, ponto 1 dos 
Estatutos, com a seguinte ORDEM DE 
TRABALHOS:

1. Aprovação do relatório e Contas 
do exercício de 2017, bem como 
o parecer do Conselho Fiscal;

2. Informações.

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Jorge da Conceição Vitorino 
Presidente da Assembleia Geral

gure, efetivamente, os cuidados de saúde 
adequados à pessoa com doença rara.

A fim de se atingir os objetivos propos-
tos pela DGS é necessário e urgente que to-
dos as pessoas com doenças raras, no nosso 
caso em particular, pessoas com Coagulo-
patias Congénitas possuam o seu “Cartão da 
Pessoa com Doença Rara”. 

Desta forma, solicitamos a todas as pes-
soas com Hemofilia e outras Coagulopatias 
Congénitas, se ainda não o fizeram, que so-
licitem ao médico, que os tratam no âmbi-
to da sua doença rara, a requisição o mais 
urgente possível, do “Cartão da Pessoa com 
Doença Rara”.

Já tem o seu Cartão 
da Pessoa com 
Doença Rara?
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al “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

Em parceria com a Roche e a empresa 
Couture, a APH irá lançar um projeto de cariz 
etnográfico, tendo como objetivo entender 
em profundidade a pessoa que vive com 
hemofilia  nos diferentes aspetos sociais, 
interpessoais, laborais, tecnológicos, que o 
afetam no seu dia-a-dia.

Pretende-se também perceber quais as 
expectativas das pessoas com hemofilia com 
o tratamento e respetiva gestão da doença, 
como por exemplo o impacto funcional e 
confiança com a sua rede de tratamento.

Este projeto assenta em entrevistas pre-
senciais e acompanhamento a 16 famílias, 

para que posteriormente, se possa incorpo-
rar as conclusões em workshops dedicados 
à procura de soluções que possam contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas desta comunidade.

A APH irá lançar neste ano de 2018, em 
parceria com a Shire e com o apoio da em-
presa de comunicação “Bee”, o projeto “ He-
morragias Zero”.

Os objetivos deste projeto prendem-se 
com a necessidade de consciencialização 
das pessoas com hemofilia, em harmonia 
com os clínicos e decisores para a necessi-
dade de maximizar o apoio na gestão desta 
patologia.

Consideramos essencial que a melhoria 
da qualidade do nosso tratamento passe 
por uma perspetiva que aumente os níveis 
de personalização do tratamento, pois cada 
pessoa com hemofilia é única e diferente 
das demais, devendo ser tratada como tal.

Por outro lado, cada um deve aumen-
tar o seu nível de exigência face à sua pa-
tologia e almejar por não ter hemorragias 
ao longo do ano. Este objetivo só poderá 

ser alcançado através de mais informação e 
formação das pessoas com hemofilia e das 
suas famílias e também pelo cumprimento 
do tratamento.

Este projeto terá materialização em vá-
rios momentos do ano, nomeadamente atra-
vés da realização de um estudo baseado em 
inquéritos junto da APH e das pessoas com 
hemofilia e através dos vários eventos da 
nossa associação.

HEMORRAGIAS ZERO

Duas novas parcerias da APH



 14 | hemofilia  Out  Nov  Dez  2017

Nos dias 18 e 19 de Novembro, alguns asso-
ciados e membros da direcção da APH estiveram 
em Oeiras, na Academia Pfizer, para assistirem ao 
Workshop: Comunicar com Impacto.

Foi com alguma alegria que chegámos à sala 
de formação e nos deparamos com o já bem 
conhecido jornalista Pedro Pinto, Abylos Advi-
ser e da Rosa Silva, Consultora da Abylos que 
fez questão desde o primeiro segundo de nos 
brindar com a sua experiência e sabedoria em 
saber comunicar e dar formação, “fazendo-nos 
sentir em casa”, colocando-nos à vontade, num 
ambiente informal, acolhedor e aberto com a 
finalidade de juntos sairmos mais ricos. 

Diríamos que esta formação serviu-nos que 
nem uma luva. Quantos de nós somos precisos 
para dar uma entrevista, escrever uma notícia, 
dar o seu ponto de vista, realizar um workshop 
ou dar formação? E se uma das bandeiras desta 
associação é a INFORMAÇÃO, como podemos 
fazê-lo com confiança, verdade, congruência, 
credibilidade e coragem? Tratando-se de uma 
associação de doentes como lidar com as emo-
ções por exemplo num discurso direto? Isto tem 
mais trabalho do que se pensa! E foi neste que-
rer saber e querer estar que embarcamos todos 
nesta formação altamente enriquecedora, ins-
piradora e informativa.

No primeiro dia a Rosa deu a palavra ao 
Pedro Pinto que começou logo com “Comuni-
car bem, significa preparar, cortando palavras”. 
Aprendemos que para termos sucesso (e isto 
até se aplica a tudo) implica trabalho! “Se não 
soubermos para onde vamos, nenhum vento 
é favorável” salientou-nos. Implica: pegar numa 

mensagem que queremos passar e sintetizar, 
separar o essencial do acessório e focarmo-nos 
no mais importante: aquilo que queremos que 
o outro ouça! Aquilo que queremos que fique: 
a nossa mensagem pré-estudada. 

Mas para isso, muito tivemos de aprender, 
desde as expectativas que se cria, dado que so-
mos confrontados com realidades diversificadas, 
por exemplo, para que público iremos falar? Um 
discurso numa sala pequena leva-nos a ter ten-
dência a um discurso mais informal, mais próxi-
mo, ao contrário do que se for para um auditório 
cheio de gente. Mas a mensagem que queremos 
passar tem de lá estar, por isso aprendemos a 
“blindar a mensagem”, escrevendo a mensagem 
com oralidade, treinar em voz alta, tornar natu-
ral o essencial que queremos dizer, sintetizar os 
objetivos e repeti-los de forma diferenciada e 
no fim perguntar sempre como nos soa se nada 
entendêssemos do assunto. Assim sabemos que 
quem nos ouve, se for a primeira vez, aprende-
rá algo. Sabiam que bastam 7 segundos para a 
audiência decidir se gosta ou não do orador? 7 
segundos?!?! As coisas que aprendemos. E que 
fazemos questão que chegue a cada um que 
nos esteja a ler.

Tendo o Pedro a profissão de jornalista deu-
nos vários conselhos teóricos como sermos 
entrevistados (desde o tipo de discurso, a sua 
preparação, a escolha da mensagem a passar 
e como trabalhá-la antes, qual o impacto que 
queremos causar e como consegui-lo, a que pú-
blico queremos chegar, a importância de estar-
mos preparados para perguntas difíceis e como 
conseguirmos mesmo assim passar a mensa-

gem já anteriormente estudada, a linguagem 
corporal, o estarmos sentados sempre direitos, 
com as mãos sempre visíveis em cima da mesa 
mostrando a nossa confiança, acompanhando 
o raciocínio com gestos moderados, não esque-
cendo nunca que em televisão por exemplo, 
existe o predomínio da imagem, a colocação da 
voz, sem nunca esquecer de importar valor ao 
nosso interlocutor, ou seja, olhar sempre para o 
jornalista e nunca para a câmara. É claro que o 
Pedro não facilitou as coisas (para ver se apren-
demos a lição) e cada um de nós foi convidado 
a ser entrevistado por ele, com uma câmara à 
frente, como se de um direto se tratasse. 

Rimo-nos imenso com os erros de cada um, 
mas foi com isso que muito aprendemos, foram 
também com os pontos fortes de cada entrevis-
tado que percebemos o melhor a fazer e sem 
dúvida que a avaliação final dos dois profissio-
nais foi crucial para mais uma vez crescermos. 
Tiveram a coragem de nos avaliar ali, sem ro-
deios, diretos, com dicas e criticas altamente 
construtivas para sabermos estar em televisão.   

No segundo dia, a formação ficou a cargo da 
Rosa Silva que continuou o trabalho de melhor 
nos preparar para sabermos estar, ouvir e falar.

Deixou-nos conselhos para uma apresenta-
ção com impacto (e quantas precisamos nós de 
fazer e refazer para os nossos encontros?)

Deixou-nos uma grande dica: o simples é 
sempre eficaz e uma imagem forte fala por si. 
O impacto visual continua a ser um grande im-
pacto.

Ensinou-nos a reestruturar uma apresenta-
ção: um título apelativo, com corpo bem estu-

A APH aprende a 

Comunicar com impacto
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Os Pais e a Escola devem trabalhar sem-
pre em conjunto de forma a proporcionar um 
padrão de educação/ensino à criança. É im-
portante que cada um dos lados seja uma 
extensão do outro. O que propomos é uma 
escola informada sobre os seus alunos, mas 
igualmente, pais interessados em partilhar as 
suas características e experiências.

A APH disponibiliza a todos os seus asso-
ciados a promoção de sessões de esclareci-
mento nas escolas para professores, educado-
res e auxiliares de ação educativa e igualmente 
para os pais. Estas ações de formação depen-
dem do interesse que os pais e professores 
demonstram e que são muitas vezes o pri-

meiro passo, para uma integração social sem 
problemas e um crescimento saudável, tanto 
a nível físico como psicológico.

Assim, com o início de mais um ano letivo, 
tivemos oportunidade de em Novembro co-
nhecer a sala do Jardim de Infância da Escola 
Alemã de Lisboa e a turma do Miguel Figueira. 
A todos os participantes agradecemos a sim-
patia e a forma agradável e disponível como 
acolheram a nossa visita e o seu intuito.

Este é mais um exemplo que pode seguir, 
por isso não hesite em contactar-nos para que 
possamos também promover uma sessão na 
escola do seu filho!

Escola 

Ano Letivo 
2017/2018

dado e organizado e sempre uma conclusão. 
Ensinou-nos a importância, tal como em tele-
visão, da imagem, da linguagem corporal, da 
clareza da voz e das palavras escolhidas. O que 
devemos evitar e o que podemos sempre usar.

Ensinou-nos as diferentes posturas de po-
der, de estar, até o significado de um simples 
“aperto de mão”.

Incentivou-nos a sermos autênticos (“Be 
yourself” dizía-nos), a usar a voz com entusias-
mo, a sermos confiantes e que um sorriso abre 
sempre portas.

Deixou-nos quase o legado de sermos ins-
piradores, apelando à ação.

No fim, entregou-nos os resultados de um 
estudo sobre cada um de nós. Totalmente indi-
vidualizados!!!  Tínhamos respondido uns dias 
antes a um inquérito e isso originou este estu-
do, e foi no fim da formação que recebemos um 
dossier com o nosso estilo de comunicação, ou 
melhor, qual o nosso comportamento através 
dos tão conhecidos estudos MBTI. Valeu mes-
mo a pena!

Cada um de nós ficou a conhecer-se mais 
um bocadinho, o que nos distinguia dos outros 
(os nossos pontos fortes) e aquilo que precisa-
mos ainda de trabalhar, de desenvolver.

E foi mesmo assim que de lá saímos, cheios 
de coragem para trabalharmos, para sermos 
melhores para os outros, mas acima de tudo, de 
crescermos como seres individuais mas também 
em sociedade.

Acabamos com uma frase do livro oferecido 
pela Abylos: “Define metas exigentes. Só quem 
sonha, alcança“. 

DONATIVOS
A APH agradece os donativos recebidos durante o último trimestre de 2017, por parte dos 

seguintes parceiros:

EMPRESAS

BAYER PORTUGAL, SA

CSL BEHRING, LDA.

KEDRION PORTUGAL

NOVO NORDISK, LDA.

OCTAPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICAS, LDA.

PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

ROCHE FARMACEUTICA QUÍMICA, LDA.

SHIRE PHARMACEUTICALS PORTUGAL, LDA

SWEDISH ORPHAN BIOVITRIUM, S.L. – SOBI

Participantes da APH com o formador Pedro Pinto.



 16 | hemofilia  Out  Nov  Dez  2017

dico das mulheres com distúrbios hemorrági-
cos. Seguiu-se a Dra. Marina Costa (Hospital de 
S. Teotónio – Viseu), com a apresentação do 
tema “Portadoras de distúrbios hemorrágicos e 
a sexualidade”, onde foram focados os diversos 
estadios da sexualidade e as suas implicações, 
e ainda aflorada a temática dos métodos con-
traceptivos mais adequados para as mulheres 
com distúrbios hemorrágicos.

Seguiu-se o almoço, após o qual ocorreu a 
pré-apresentação do livro “Vozes de Mulheres”, 
uma compilação de 26 histórias de mulheres 
inseridas na comunidade de pessoas com dis-
túrbios hemorrágicos. Um sonho do Comité 
de Mulheres da APH, tornado realidade com o 
patrocínio da Pfizer, representada pela Cláudia 
Dias, que assegurou a apresentação do livro.

III Encontro de 
Mulheres da APH

Entre os dias 27 e 29 de Outubro de 2017, 
decorreu o 3º Encontro de Mulheres da APH, 
desta vez no Porto Antas Hotel.

As participantes foram chegando duran-
te a tarde de sexta-feira, vindas de várias zo-
nas do país, desde o Norte ao Sul, passando 
também pela Madeira, para formar um grupo 
coeso, constituído por já antigas conhecidas 
destas andanças e estreantes, como a Isabel 
e a Telma, que foram muitíssimo bem acolhi-
das, num dia que terminou com um jantar de 
recepção, onde todas puderam pôr a conver-
sa em dia.

Os trabalhos iniciaram na manhã de sá-
bado com a abertura oficial do encontro, a 
cargo do presidente da APH, Miguel Crato, e 
das coordenadoras do Comité de Mulheres da 
APH, Ana Barbosa, Ana Pastor e Ana Rita Tava-
res, encarregues da organização do evento.

Seguiu-se o primeiro workshop, subordi-
nado ao tema “Os distúrbios hemorrágicos no 
feminino”, a cargo da Enf.ª Marta Moreira, no 
qual foram explicados conceitos e alguns mé-
todos expeditos para quantificação de volumes 
hemorrágicos nas mulheres, numa sessão bas-
tante informativa, e muito participada.

Após uma breve pausa para café, iniciou-
se o painel médico, com a Dra. Susana Fernan-
des (Centro Hospitalar de S. João-Porto), que 
apresentou o tema “A importância do acompa-
nhamento de uma portadora de hemofilia em 
consulta de hematologia”, dando o exemplo de 
como ocorre o acompanhamento das portado-
ras no Hospital que representa e dos eventuais 
perigos associados à falta de seguimento mé-
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Seguidamente, procedeu-se à apresenta-
ção do vídeo “o melhor de nós”, poema can-
tado pela artista Mariza, e que deu o mote ao 
speak-out que se seguiu. Foram momentos 
de grande cumplicidade, partilha e convívio 
franco, moderados pelas coordenadoras do 
Comité de Mulheres da APH.

Seguiu-se um dos momentos mais diverti-
dos e descontraídos do programa de trabalhos, 
e que consistiu no Workshop ministrado pela 
Paula Alves, denominado “Dar voz ao nosso cor-
po”, onde todas as participantes foram convida-
das a interagir entre si, em jogos animados ao 
som da música, e onde simultaneamente foram 
ensinadas quais as melhores posturas a adoptar 
para evitar lesões musculo-esqueléticas. Um mo-
mento em que ninguém permaneceu sentado!

Posteriormente, as participantes foram con-
vidadas a preencher o questionário sobre mu-
lheres com distúrbios hemorrágicos promovido 
pelo EHC, contribuindo, desta forma para a valo-
rização e divulgação internacional da temática.

O primeiro dia de trabalhos terminou com 
um jantar convívio, seguido de um animado 
karaoke e um passeio pedonal noturno à zona 
histórica do Porto, em que as participantes lo-
cais foram as cicerones.

O dia de domingo iniciou com o workshop 
“O papel da mulher visto pelos olhos de um 
hemofílico”, apresentado por Miguel Crato, 
onde foi focada a importância e os diversos 
papeis da mulher, nas suas várias vertentes, de 
mãe, mulher, irmã ou filha de um hemofílico, e 
como este perceciona esses papéis.

Após a pausa para café, os trabalhos con-
tinuaram com a apresentação do Workshop 
“Sou portadora? E agora? Desafios e soluções 
futuras”, a cargo da Ana Pastor e da Ana Rita 
Tavares, onde foram explicados conceitos bá-
sicos acerca de diversos tipos de distúrbios 
hemorrágicos que acometem as mulheres, 
foram apresentados os principais sinais/sin-
tomas que podem levar ao diagnóstico de 
um distúrbio hemorrágico em mulheres e foi 
reforçada a importância do acompanhamen-
to das mulheres com distúrbios hemorrágicos 
em consulta de hematologia.

Finalmente, após o almoço, houve lugar a 
uma reunião de balanço do trabalho dos últi-
mos três anos do Comité de Mulheres da APH, 
onde tivemos a oportunidade de nos despedir 
da querida Ana Barbosa, que deixou a coor-
denação a favor da jovem Carolina Quitério, 
Facebook expertise, que juntamente com a 
Ana Pastor e a Ana Rita Tavares, asseguram a 
actual coordenação do Comité.

Foram três dias vividos muito intensamen-
te por todas, onde a cumplicidade e alegria 
reinaram e que deixam saudades… até para o 
ano, no nosso 4º Encontro de Mulheres da APH.

Aproveitamos a oportunidade para agra-
decer à Ana Rita Tavares e à Sweetcare as ofer-
tas deste encontro. 

Bem-hajam!

Painel Médico: “A importância do acompanhamento de uma portadora 
de hemofilia em consulta de hematologia” - Dra. Susana Fernandes

Workshop “Dar voz ao nosso corpo” 
- Paula Alves da APH

Pré-apresentação do Livro “Vozes de Mulheres”  
- Cláudia Dias da Pfizer

“Sou portadora? E agora? Desafios e soluções futuras” - Ana Rita Tavares e Ana pastor do Comité de Mulheres da APH

“Portadoras de distúrbios hemorrágicos e a sexualidade”  
- Dra. Marina Costa

Workshop “Os distúrbios hemorrágicos no feminino” 
- Marta Moreira da APH

Workshop “O papel da mulher visto pelos olhos de um hemofílico”  
- Miguel Crato da APH
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Workshop 

Prestação Social  
para a Inclusão 
– PSI

Em 2 de Dezembro de 2017, no núcleo do 
Porto realizámos um workshop acerca da nova 
“Prestação Social para a Inclusão (PSI)”, em vi-
gor desde 1 de Outubro de 2017, apresentado 
por Sara Silva.

Este workshop foi de encontro às necessi-
dades sentidas pelos associados, permitiu um 
espaço de debate aberto a todos os partici-
pantes, verificando-se a importância da temá-
tica, que poderá contribuir para a divulgação 
deste direito social a toda a comunidade.

Percebemos de imediato que esta prestação 
era do desconhecimento geral, pelo que subli-
nhamos a importância da sua divulgação, sendo 
que todas as pessoas com deficiência/inca-
pacidade ativas ou inativas profissional-
mente, beneficiárias ou não do  Sistema Público 
de Solidariedade e Segurança Social,  devem re-
querer esta prestação perante a Segurança Social.

Assim, consideramos que dada a pouca 
informação acerca desta temática e, dada a 
sua importância com vista à promoção da au-

tonomia e inclusão social da pessoa com de-
ficiência/incapacidade, deveríamos passar a 
apresentar uma síntese do referido workshop.

A PSI é uma prestação com o objectivo de 
compensar os encargos acrescidos no domí-
nio da deficiência/incapacidade (componente 
base); e inclui/substitui o Subsídio Mensal Vita-
lício, a Pensão Social de Invalidez, a Pensão de 
Invalidez dos Regimes Transitórios dos Traba-
lhadores Agrícolas e o Complemento Extraor-
dinário de Solidariedade.

Além de uma componente base, a PSI 
também se compõe por um complemento, 
destinado a dar resposta a pessoas com defi-
ciência ou incapacidade ou da sua família em 
situação de pobreza (o complemento destina-
se às pessoas abrangidas pela Componente 
Base. O valor pago vai corresponder à diferença 
entre o valor de referência do Complemento, 
5.084,30 euros/ano, e o rendimento de referên-
cia do agregado familiar). Este apoio vai iniciar 
durante o ano de 2018 e tem de ser requerido 
pelos interessados. 

Membros da 
APH eleitas 
para Comités 
do Consórcio 
Europeu  
de Hemofilia
Dois elementos da APH foram 
recentemente eleitas como membros 
de Comités do Consórcio Europeu de 
Hemofilia (CEH), sob proposta da APH.

Teresa Pereira (em cima) foi eleita para 
o Grupo de Trabalho sobre Inibidores 
do CEH e Ana Pastor, foi eleita para 
o Comité de Mulheres do CEH, duas 
áreas prioritárias a nível nacional e 
europeu na gestão da hemofilia e outras 
coagulopatias congénitas.

A APH deseja bom trabalho às nossas 
representantes.
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Por último, a PSI também se compõe por 
uma majoração, com o objetivo de compen-
sar os encargos específicos com a deficiência/ 
incapacidade. Este apoio está previsto iniciar 
somente em 2019, sendo que o valor da majora-
ção dependerá do nível de despesas específicas 
realizadas. Os beneficiários do Subsídio Mensal 
Vitalício e do Complemento Extraordinário de 
Solidariedade, não necessitam de apresentar 
informação sobre os rendimentos/Atestado Mé-
dico de Incapacidade Multiuso.

Tem direito a esta prestação, todas as pes-
soas com incapacidade igual ou superior a 80%; 
a Componente Base é acumulada com rendi-
mentos de trabalho, independentemente dos 
rendimentos do beneficiário (o valor de referên-
cia de 3.171,84 euros/ano, o que corresponde 
a cerca de 264,32 euros/mês, mas o montante 
pago varia de acordo com o grau de incapaci-
dade. Para quem tem rendimentos de trabalho 
o limiar de acumulação é de 8.500 Euros/ano e 
para quem tem rendimentos não profissionais 
o valor é de 5.084,30 Euros/ano). As pessoas 
com incapacidade atestada, entre 60% e 
80%, também vão ter direito a esta Com-
ponente Base mesmo que trabalhem, já que 
este modelo permite a acumulação com outros 
rendimentos. Neste caso, o valor da Componen-
te Base é variável em função dos rendimentos.

Têm direito à PSI todas as pessoas com idade 
entre os 18 e os 66 anos e 3 meses de idade, em 
2017; com incapacidade congénita ou adquiri-
da igual ou superior a 60%, comprovado com 
o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, 

pedido antes dos 55 anos de idade; e qualquer 
cidadão que tenha residência legal em Portugal.

De salientar, que se recebe:
–  o Subsídio Mensal Vitalício de outra entidade 

que não a Segurança Social, deve requerer 
esta prestação na entidade referida. A ser 
deferida passa a receber a quantia mensal 
de 264,32€. 

–  a bonificação por deficiência do abono de 
família para crianças jovens, tem idade igual 
ou superior a 18 anos e pretende requerer 
a PSI, e tiver uma incapacidade igual ou su-
perior a 80%, irá receber 264,32€; e/ou se 
tiver uma incapacidade igual ou superior 
a 60% e inferior a 80%, o valor pode variar 
entre os 0€ e os 264,32€, de acordo com os 
rendimentos ou património da pessoa com 
deficiência, previstos na lei.

No caso de terceiros receberem a PSI em 
nome de um titular menor de idade ou com 
incapacidade/deficiência que o impeça de o 
fazer, mas não é seu representante legal (mãe/
pai/ procurador/3.ª pessoa), deve interpor o pro-
cesso judicial de suprimento da incapacidade 
perante o Ministério Público junto do Tribunal 
Cível da sua área de residência. Deve também 
perante a Segurança Social o comprovativo de 
que interpôs ação judicial de inabilitação/inter-
dição, caso preste assistência ao beneficiário, por 
este ser incapaz.

O requerimento pode efetuar-se através 
da Segurança Social Direta, em www.seg-so-
cial.pt ou nos serviços de Atendimento da 
Segurança Social. Deve apresentar o reque-

rimento da prestação social para a inclusão 
– componente base (este requerimento não 
deve ser preenchido pelas pessoas que tenham 
requerido ou estejam a receber Subsídio Men-
sal Vitalício ou Pensão Social de Invalidez ou 
Pensão de Invalidez dos Regimes Transitórios 
dos Trabalhadores Agrícolas, no âmbito da Se-
gurança Social): Mod. PSI 1 – DGSS e/ou o re-
querimento da prestação social para a inclusão 
– componente base – anexo rendimentos do 
beneficiário: Mod. PSI 1/1 – DGSS, de acordo 
com a sua situação.

Em caso de esclarecimento adicional infor-
mamos que podem contatar-nos através do 
email aph.hemofilia@gmail.com 

Podem também consultar a lei em vigor: 1) 
Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, 
cria a prestação social para a inclusão, alarga 
o complemento solidário para idosos aos ti-
tulares da pensão de invalidez e promove os 
ajustamentos necessários noutras prestações 
sociais; 2) Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de ju-
nho, estabelece as regras para a determinação 
dos rendimentos, composição do agregado 
familiar e capitação dos rendimentos do agre-
gado familiar para a verificação das condições 
de recursos a ter em conta no reconhecimento 
e manutenção do direito às seguintes presta-
ções dos subsistemas de proteção familiar e 
de solidariedade; e, Lei n.º 53-B/2006, de 29 de 
dezembro, institui o indexante dos apoios so-
ciais (IAS) e fixa as regras da sua atualização e 
das pensões e de outras prestações atribuídas 
pelo sistema de segurança social. 
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2018
4º ENCONTRO 
DE MULHERES 
COM DISTÚRBIOS 
HEMORRÁGICOS
Objetivo: Efectuar uma reunião desti-
nada a elementos do sexo feminino com 
distúrbios hemorrágicos, bem como a 
portadoras de hemofilia, com vista a um 
aumento de conhecimento sobre a sua 
patologia e à troca e partilha de expe-
riências sobre a sua patologia. Será igual-
mente um meio do Comité de Mulheres 
da APH aumentar o seu campo de re-
crutamento.
Síntese: Reunião a efectuar durante um 
fim de semana, com a efectivação de wor-
kshops, painel médico e espaço de deba-
te interno no seio do Comité de Mulheres.
Calendarização: Outubro de 2018
Custo estimado: 4.057,62€

PROGRAMA  
DE DINAMIZAÇÃO  
DA NATAÇÃO (PDN)
Objetivo: Redução do número de episó-
dios hemorrágicos e absentismo escolar 
ou laboral, com o estímulo e prática do 
exercício físico e fisioterapia. Melhoria da 
condição física, psicológica, índices de 
sociabilização e integração das pessoas 
com Coagulopatias congénitas, tendo 
como base o sucesso de iniciativas rea-
lizadas em anos anteriores.
Síntese: À semelhança de anos ante-
riores, pretende-se dar continuidade ao 
Programa de Dinamização da Natação 
(PDN) com comparticipação até 75% 
das mensalidades pagas pelas pessoas 
com coagulopatias congénitas, nas pis-
cinas que frequentam, a nível nacional. 
Este ponto engloba igualmente as aulas 
de natação na Piscina do Casal Vistoso, 
ministradas pela professora de natação 
contratada pela APH. Possivelmente po-
derá englobar outros eventos ao nível 
de piscina no resto do país, uma vez que 
este plano tem, pois, uma dupla verten-

te, a de reabilitação e prevenção contí-
nua e de autoaprendizagem constante 
em contexto de aula.
Calendarização: Janeiro a dezembro
Custo estimado: 13.729,46€

DIVULGAÇÃO
Objetivo: Difusão das atividades organi-
zadas e desenvolvidas pela APH durante 
o ano de 2018, bem como toda a infor-
mação relacionada com a hemofilia e ou-
tras Coagulopatias congénitas, mediante 
os seus diversos meios de comunicação: 
Boletim Trimestral “Hemofilia”, Website, 
Fórum, Facebook, informação via postal, 
folhetos, brochuras, etc.
Síntese: Engloba a divulgação de todas 
as actividades organizadas pela APH, 
todo o manancial informativo referente 
aos vários níveis de actuação da nossa 
Instituição e da sua vida associativa, bem 
como um carácter formativo dirigido a 
toda a nossa Comunidade e parceiros 
com mais conhecimentos sobre as pato-
logias que representamos.
Calendarização: Janeiro a dezembro
Custo estimado: 16.030,36€

REPRESENTATIVIDADE E 
CAPACITAÇÃO INTERNA 
E EXTERNA
Objetivo: Estabelecer parcerias e fomen-
tar as existentes, de forma a melhorar o 
posicionamento estratégico e relevância 
da APH nas políticas nacionais e interna-
cionais de relevo para a nossa Comuni-
dade, assim como aumentar a aquisição 
de conhecimentos que fortaleçam a in-
tervenção e o trabalho da Associação.
Síntese: Engloba todos os contactos 
institucionais internos e externos, quer 
em reuniões, contactos formais, even-
tos, conferências, congressos, workshops, 
entre outros, não só na perspectiva de 
manutenção relacional e institucional, 
como ao nível da formação contínua dos 
quadros dirigentes e das pessoas com 
distúrbios hemorrágicos.

Calendarização: Janeiro a dezembro
Custo estimado: 10.278,99€

REPRESENTATIVIDADE 
REGIONAL
Objetivo: A melhoria dos serviços da 
APH à sua população alvo será benefi-
ciada pela descentralização e por uma 
maior proximidade geográfica aos nos-
sos associados e pessoas com distúrbios 
hemorrágicos. Prevê-se uma desloca-
ção à Ilha da Madeira, para realização 
de uma sessão de esclarecimento/mesa 
redonda com as pessoas com distúrbio 
hemorrágico do arquipélago.
Síntese: Engloba toda a dinamização dos 
Núcleos do Porto, Coimbra e Madeira, 
bem como o desenvolvimento das bases 
de trabalho para constituição dos Núcleo 
dos Açores e Algarve.
Calendarização: Janeiro a dezembro
Custo estimado: 8.039,59€

FORMAÇÃO  
NA HEMOFILIA
Objetivo: Promover a aquisição de conhe-
cimentos e o esclarecimento informado 
sobre as várias temáticas que a hemofilia 
e as outras coagulopatias congénitas en-
volvem, junto da Comunidade com Dis-
túrbios Hemorrágicos Hereditários e da 
sociedade em geral, através da difusão 
de informação e programas de formação.
Síntese: Realização de programas de for-
mação, workshops e colóquios destinados 
a diversos públicos, com a perspectiva 
de desenvolvimento de competências e 
aquisição de conhecimentos nas várias 
áreas que as coagulopatias congénitas 
englobam.
Calendarização: Janeiro a dezembro
Custo estimado: 8.538,36€

FUNFILIA
Objetivo: Organização anual de um 
Campo de Férias, dedicado às crianças 
e jovens da nossa Comunidade, com os 
objetivos de fomentar o a uto tratamen-

to junto dos participantes, desenvolver 
a integração plena, a nível psicossocial 
e dotar este escalão etário de formação 
básica sobre a sua doença.
Síntese: O Campo de Férias FUNFILIA 
é já uma atividade inerente ao calen-
dário proposto pela APH, onde os seus 
participantes são incentivados a praticar 
desportos variados e em simultâneo a 
iniciarem-se no auto tratamento. É asse-
gurada igualmente a presença de uma 
enfermeira experiente na área, respon-
sável pela administração do tratamento 
e pela ministração das componentes 
formativas e pedagógicas.
Calendarização: Julho
Custo estimado: 14.520,90€

DIA MUNDIAL  
DA HEMOFILIA
Objetivo: Considerada a comemoração 
anual mais relevante, esta efeméride per-
mite estimular um maior contacto entre 
a Comunidade com Distúrbios Hemor-
rágicos Hereditários e a APH, informar e 
esclarecer a sociedade em geral e conse-
quentemente uma melhor integração da 
nossa Comunidade.
Síntese: Comemoração do dia de todos 
nós, com a escolha de um tema de relevo 
que será alvo da mensagem a transmitir 
a toda a sociedade em geral, mediante 
divulgação junto dos meios de comuni-
cação social.
Calendarização: Abril
Custo estimado: 4.658,85 €

5º CONGRESSO 
NACIONAL  
DE HEMOFILIA
Objetivo: Este evento pretende ser um 
fórum de debate das várias vertentes 
essenciais à vida da nossa comunidade, 
com participação de todos os actores 
que fazem parte da comunidade com 
hemofilia: doentes, famílias, médicos e 
corpo clinico, indústria farmacêutica e 
tutela. Não será só um centro de encon-

PROGRAMA 
DE ACÇÃO
Assembleia Geral Ordinária – 25 de Novembro de 2017

>>>
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tro formativo prático, mas igualmente 
um momento onde se poderão deba-
ter todos os assuntos relevantes para 
a hemofilia: a nível científico, médico, 
económicos e social, pretendendo que 
a comunidade, individualmente e no seu 
todo, seja consciente da Hemofilia e dos 
verdadeiros problemas que dela decor-
rem e quais as prioridades que deverão 
ser tomadas em consideração a bem da 
saúde e qualidade de vida dos doentes.
Síntese: Evento que decorrerá durante 
3 dias, com componentes de workshops, 
painéis médico/científicos e de assuntos 
de utilidade para a Comunidade. Englo-
ba igualmente uma parte de convívio e 
cultural. Prevêem-se 150 pessoas, sendo 
que haverá um pagamento simbólico 
diferenciando sócios/não sócios/pes-
soal clinico. Existirá igualmente e em 
paralelo um mini-congresso Infantil, ga-
rantindo desta forma a plena participa-
ção dos mais jovens. Existirá igualmente 
reuniões formais dos Comités da APH.
Calendarização: Novembro
Custo estimado: 32.284,18 €

CAPACITAÇÃO 
DE JOVENS 
ASSOCIADOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS 
NA ACTIVIDADE 
ASSOCIATIVA
Objetivo: Uma das maiores lacunas 
que se tem verificado na APH tem sido 
a capacidade de atrair e formar jovens 
quadros que assegurem a existência de 
um corpo de dirigentes e colaboradores 
informados e interessados na vida da 
nossa Associação. O objectivo do even-
to, baseado no sucesso das duas ante-
riores edições prende-se com o adquirir 
e melhorar competências naquela área.
 Síntese: Dar continuidade aos eventos 
realizado nos anos anteriores e à conso-
lidação do “Comité de Jovens”, procuran-
do melhorar e aumentar a capacidade 
de interacção com a vida associativa, o 
desenvolvimento das competências ad-
quiridas, a aquisição de novas e fortale-
cer laços entre a nossa comunidade mais 
jovem. Baseado em Workshops e painel 
médico durante um fim-de-semana.
Calendarização: Março 
Custo estimado: 10.600,33€

5ª CONFERÊNCIA  
DE PAIS
Objetivo: No seguimento do sucesso 
das anteriores Conferências de Pais e 
vindo ao encontro das aspirações de 
muitos pais de crianças e jovens com 
distúrbios hemorrágicos, visa desenvol-
ver um maior conhecimento da doença, 
procurando dotar os pais de informação 
e ferramentas que permitam enfrentar 
as dificuldades que enfrentam no dia-a-
dia devido à doença do seu filho.
Síntese: É um evento de fim de semana, 
com a realização de workshops e um pai-
nel médico, onde através da troca de ex-
periências os participantes poderão ad-
quirir e desenvolver competências sobre 
a hemofilia e outros distúrbios hemor-
rágicos, com especial enfâse para a pro-
blemática da doença nos mais jovens.
Calendarização: Junho
Custo estimado: 6.683,67 €

2º ENCONTRO DE 
PESSOAS COM 
HEMOFILIA E 
INIBIDORES
Objetivo: O aparecimento de inibidores 
é uma das mais graves complicações 
das pessoas com hemofilia, levando à 
existência de maiores padrões hemor-
rágicos e consequentemente uma maior 
deterioração articular e muscular. Estas 
pessoas apresentam um maior grau de 
incapacidade física e bastantes vezes 
maiores constrangimentos psicosso-
ciais. Torna-se, pois, necessário que exis-
ta um momento formativo e de partilha 
de experiências com vista a uma maior 
integração deste segmento de pessoas 
dentro da sua comunidade.
Síntese: Evento de um dia, com mesa 
redonda constituído por médicos e ses-
são de partilha com vista à identificação 
de necessidades.
Calendarização: Setembro
Custo estimado: 7.617,93 €

TOTAL DE DESPESAS: 
137.037,81 €

Lisboa, 25 de Novembro de 2017

A Direcção

 Miguel Crato Hilário Moreira
 Presidente Vice-Presidente

Carlos Mota
Tesoureiro

DESPESAS 2018 137.037,81  

Fornecimentos e Serviços Externos 7.822,00  
Electricidade 2.322,00  
Combustíveis
Água 720,00  
Material de Escritório 4.780,00  
Reparação e Conservação de Equipamentos

Outros Fornec. E Serv. Externos 68.300,00  
Livros e Documentação Técnica
Artigos para Oferta 500,00  
Rendas e Alugueres 2.760,00  
Despesas de Representação 1.450,00  
Comunicação 5.220,00  
Seguros 2.020,00  
Transporte de Pessoal 5.000,00  
Deslocações e Estadias 21.650,00  
Honorários 9.060,00  
Contencioso e Notariado 50,00  
Conservação e Reparação 500,00  
Publicidade e Propaganda 350,00  
Limpeza, Higiene e Conforto 2.620,00  
Vigilância e Segurança
Material Didáctico e Formação 350,00  
Jornais e Revistas 150,00  
Outros Fornecimentos e Serviços 16.040,00  
Aquisição de Mobiliário 100,00  
Aquisição de Equipamentos (de escritório) 480,00  

Custos com Pessoal 37.415,81  
Remunerações Certas 24.598,00  
Remunerações Adicionais 3.630,00  
Encargos sobre Remunerações 8.547,81  
Seguros de Acidentes de Trabalho 200,00  
Outros Custos com Pessoal 440,00  

Benefíc. Proces. e Outros Custos Operac. 23.500,00  
Benefícios Processados
Apoio à Natação 5.400,00  
Partic./Inscrições em Congressos 3.000,00  
Encarg. c/ Eventos: DMH: Enc.Hem.; Etc. (Refeiç.) 14.400,00  
Outros Custos Operacionais
Quotas a Pagar 700,00  

RECEITAS 2018 137.037,81  
Comparticipação e Subsídios à Exploração 7.294,71  
Do Dector Público Administrativo
Centro Regional Segurança Social
Instituto Nacional de Reabilitação - I.P. 7.294,71  

Outros Proveitos Operacionais 12.974,31  
Quotas de Associados 12.974,31  

Proveitos e Ganhos Financeiro 2.594,86  
Juros Obtidos 2.594,86  

Proveitos e Ganhos Extraordinários 114.173,92  
Outros - Donativos 114.173,92  

ORÇAMENTO
Ano de 2018

>>>
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Seguiu-se a pausa para almoço. Na retoma 
dos trabalhos os participantes foram divididos 
em vários grupos etários para as sessões “peer-
to-peer”. Nestes pequenos grupos houve a 
oportunidade de um diálogo mais estreito 
sobre as preocupações de cada participante, 
relativas ao tratamento e gestão de inibidores.

Dominic Cogan, professor e treinador de 
meditação e relaxamento, veio provar como 
estas técnicas podem reduzir a dor, aumentar 
o bem-estar físico e mental, ajudando as pes-
soas a lidar com as tensões de vida quotidiana. 
Explicando os vários tipos de dor e percebendo 
a razão da sua existência, Dominic propôs à pla-
teia alguns exercícios práticos de relaxamento, 
visando um alívio, uma sensação de paz mental.

Barretstown-Irlanda

2ª Conferência Europeia 
sobre Inibidores
Consórcio Europeu de Hemofilia

O EHC Inhibitor Summit 2017 decorreu 
entre 30/11 e 03/12 na Irlanda, evento rea-
lizado pelo Consórcio Europeu de Hemofilia 
dedicado aos Inibidores na hemofilia. A APH 
esteve representada pela Catarina Domingues, 
Frederico Cardoso, José Caetano Martins e Mi-
guel Crato, membro do EHC. 

O objectivo deste evento foi proporcionar 
às pessoas com inibidores, suas famílias e/ou 
seus cuidadores a construção duma comuni-
dade capacitada de melhores conhecimentos, 
que se entreajude, com vista a uma melhor 
qualidade de vida no tratamento e gestão 
dos inibidores.

Brian O’Mahony, presidente do EHC, apre-
sentou as boas vindas aos presentes, seguin-
do-se o jantar de abertura.

Amanda Bok, CEO do EHC, abordou a es-
tratégia e os objectivos do EHC relativamen-
te à comunidade de pessoas com inibidores. 
Constatando que há um pequeno número de 
pacientes isolados, de várias nacionalidades e 
raramente entendidos, surgiu a necessidade 
de prestar apoio e conhecimento às associa-
ções nacionais por forma a preencher a falta 
de informação, tratamento insuficiente, mobi-
lidade reduzida e muitas vezes com barreiras 
socio-financeiras que provocam um isolamen-
to ainda mais acentuado. É necessário pro-
mover a inclusão das pessoas com inibidores. 
Nesse sentido, Miguel Crato tomou a palavra 
para incentivar os presentes a tornarem-se 
embaixadores nacionais dos inibidores. Estes 
membros embaixadores são os elos de ligação 
entre as organizações nacionais e o grupo de 
trabalho de inibidores do EHC, visando promo-
ver informação e sessões de discussão sobre 
inibidores, dentro das organizações nacionais 
e estimular a colaboração e intercâmbio.

Dr. Dan Hart, hematologista no Royal Lon-
don Hospital, falou dos Inibidores na hemo-
philia A e B, traçando uma linha temporal des-
de o primeiro caso registado de um paciente 

com “formação anticoagolante”, no ano de 
1941. Contudo, apenas em 1955 se confirma, 
efectivamente, a existência de inibidores nas 
hemofilias, sete casos na A e um na B. Até aos 
dias de hoje a terapêutica evoluiu, mas ain-
da persistem barreiras relativas a uma eficaz 
coagulação ou mesmo uma adequada profi-
laxia. De referir que a variedade de factores 
para tratamento é ainda reduzida, particular-
mente para a hemofilia B. As atenções estão 
agora centradas nos novos e vários agentes 
que surgirão nos próximos anos. Desde fac-
tores de longa duração, a agentes de admi-
nistração subcutânea ou até terapia génica, 
o futuro será diferente e trará melhor quali-
dade de vida.

>>>
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A finalizar o dia, após o jantar, assistimos 
ao filme “Inhibitor Stories”, do realizador Goran 
Kapetanovic. O documentário retrata as diferen-
tes realidades em vários países e a luta das pes-
soas com inibidores numa tentativa, não menos 
desesperada, de alcançar um tratamento eficaz 
e uma vida menos dolorosa.

De referir que decorreu em simultâneo um 
programa para os participantes mais novos, com 
diversas actividades como construções, escaladas, 
culinária, andar a cavalo, tiro com arco e flexa, 
caça ao tesouro, entre outros. As crianças e jovens 
aproveitam assim para estabelecer amizades e 
conhecer melhor outros com quem partilham 
problemas semelhantes. 

No sábado continuaram as sessões plená-
rias médicas.

A Drª Alison Dougall, do Dublin Dental Uni-
versity Hospital, referiu a importância de ter uma 
boca limpa e saudável nas pessoas com inibido-
res. Alison também fez um resumo histórico da 
evolução dos tratamentos dentários até à actua-
lidade. Em suma, prevenir problemas dentários 
graves passa por consultar o dentista pelo me-
nos duas vezes no ano, para evitar intervenções 
de maior risco. 

O Tratamento de Imunotolerância (ITI) 
foi tema da Drª Beatrice Nolan, hematologis-
ta pediátrica no hospital Our Lady’s Children’s 
Hospital. Na actualidade, as preocupações no 
tratamento da hemofilia estão centradas na 
possibilidade de surgirem inibidores após as 
primeiras infusões de factor. Se estes surgirem, 
é deveras importante tentar a sua erradicação. 
Mas surgem questões, tais como, quando co-
meçar ITI, será bem sucedido, qual a duração, 

quando parar, entre outras. Por outro lado, a taxa 
de insucesso de erradicação de inibidores ronda 
30%, valor ainda elevado. A esperança reside em 
novos protocolos de ITI que estão em estudo. O 
jovem participante Jan Pucek, da República Che-
ca, explicou à plateia as várias ITI bem sucedidas 
e o ressurgimento dos inibidores. Jan tenta viver 
o mais normal possível, contudo não lhe sai da 
cabeça o dia em que os inibidores lhe possam 
bater à porta novamente.

Na parte da tarde continuaram as sessões 
“peer-to-peer”, com os mesmos facilitadores do 
dia anterior e ainda com convidados que refor-
çaram os debates e ajudaram a rematar as con-
clusões de cada grupo.

Nutrição e o controlo do peso foi o tema 
abordado pela Drª Ellen Roche, Nutricionista. 
Ellen trouxe exemplos práticos para os presen-
tes perceberem as porções de alimentos a in-
gerir diariamente, mostrou como interpretar as 
grelhas nutricionais dos produtos alimentares 
e referiu acima de tudo que uma alimentação 
equilibrada tem a sua relevância no nosso corpo.

Geração Zero e o desporto, interessante 
tema apresentado pelo Matej Kandare, da Es-
lovenia, pai de um menino de 7 anos com he-
mofilia, formado em educação física. Geração 
Zero porquê? Está a crescer uma comunidade 
de crianças/jovens com acesso a tratamento 
profilático e com zero hemorragias ou próxi-
mas do zero. Isso faz com que estes jovens não 
tenham danos crónicos nas suas articulações, 
logo estão bem para praticar desporto. E que 
desporto, ciclismo e atletismo apenas? Ques-
tionava. Primeiro, há que estar informado e 
envolver toda a comunidade que nos rodeia, 

professores, turmas, treinadores, centros de 
tratamento da hemofilia. Há que explicar as 
nossas preocupações, encontrar métodos mais 
fáceis ou adaptar a terapêutica ao desporto a 
realizar. Cada criança/jovem é diferente e de-
vem-lhe ser explicados os limites, o quanto se 
sentem preparados para iniciar ou para parar 
uma actividade desportiva. Nesse sentido, há 
que saber escolher o desporto com menor 
risco de impacto, até porque não se quer mu-
dar de zero para um, dizia Matej. É importante 
ir vigiando todos os sintomas resultantes da 
actividade desportiva, verificar se há alguma 
alteração de tamanho anormal na componen-
te muscular, verificar todas as articulações e 
os seus movimentos. E sobretudo, dar e sentir 
confiança no jovem. Em caso de dúvidas deve-
mos consultar os especialistas no centro de tra-
tamento de hemofilia. Em jeito de despedida, 
Matej aconselhou fazer desporto juntamente 
com os nossos filhos, assim despertaremos a 
criança que há em nós.

Seguiu-se o jantar, momento em que foi re-
velado o vencedor da competição lançada aos 
mais novos, que consistia em desenhar o ‘Inhi-
bitor Superhero’. O vencedor foi Isaac Miller, de 
9 anos, que veio do Reino Unido. 

Já pairavam no ar umas nuvens de despe-
dida na manhã de domingo. Craig Upshaw, da 
Sociedade de Hemofilia Canadiana e Miguel 
Crato, da Associação Portuguesa de Hemofilia 
falaram de estratégias de comunicação eficaz 
de cada pessoa com inibidores, tendo sido apre-
sentadas as recomendações europeias para a 
gestão de inibidores, ainda em fase de aprova-
ção e publicação.

>>>

Grupo de representantes da 
APH: José Caetano Martins, 
Miguel Crato, Frederico Cardoso 
e Catarina Domingues
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60% dos doentes a fazerem a transição para 
os novos produtos, em contraste com 12% no 
caso do factor 8, ocorrendo uma redução de 
infusões e de consumo de factores. Também 
no Reino Unido processo de transição está em 
andamento, e o mesmo inclui a informação e o 
consentimento dos doentes, um despiste a ini-
bidores pré-mudança, um acordar de planos 
(personalizados) tanto quanto a terapêutica 
profilática como a episódios hemorrágicos, e 
um seguimento pós-transição. Esta mudança 
para factores de semivida prolongada tem 
sido gradual e, em termos de custos, neutral 
tendo em conta os preços actuais. Na Irlanda, 
apesar de os doentes terem feito a mesma 
terapêutica nos últimos 18 anos, a transição 
para os novos tratamentos tem decorrido sem 
sobressaltos.

Workshop do Consórcio Europeu de Hemofilia

Novas tecnologias 
no tratamento 
da Hemofilia 

A APH esteve presente no workshop sobre 
novas tecnologias no tratamento da hemofilia 
que decorreu no Estoril de 17 a 19 de Novem-
bro de 2017. Neste encontro, promovido pelo 
Consórcio Europeu de Hemofilia, estiveram 
presentes em representação da nossa associa-
ção Miguel Crato, Nuno Lopes e a Drª Fátima 
Rodrigues do Hospital de Santa Maria.

As sessões de divulgação científica aborda-
ram os novos factores hemostáticos, a terapia 
genética e os agentes de bypass. A primeira foi 
liderada pela Dr.ª Flora Peyvandi, participando 
também o Prof. Johannes Oldenburg (ALE) e o 
Dr. Dan Hart (R.U.), entre outros. A expectativa 
da comunidade em relação a estes produtos é 
que a eficácia dos mesmos se prolongue por 
um período de tempo significativamente mais 
largo, que sejam mais fáceis de administrar, que 

reduzam os danos e as dores nas articulações, 
que previnam o desenvolvimento de inibido-
res e que, no futuro, possam trazer a cura. Os 
produtos de semivida prolongada continuam 
a demonstrar excelentes resultados no caso do 
factor 9 (que em alguns casos aumenta de 17 
horas para 82 horas), permanecendo contudo 
menos impressionantes no caso do factor 8. 
Estes recentes tratamentos reduzem sobretu-
do o efeito dos anticoagulantes naturais, fun-
cionando menos enquanto substitutos dos 
factores em falta mas mantendo os níveis de 
factor mais elevados e oferecendo maior pro-
tecção. A administração subcutânea acresce às 
vantagens dos novos tratamentos sob o ponto 
de vista dos doentes. O processo de transição 
dos doentes para os novos produtos está a de-
correr na Alemanha, onde os dados falam de 
uma maior mudança no caso do factor 9, com >>>

Bryan O´Mahony; Flora Peyvandy;Prof. Johannes Oldenburg; Dr. Dan Hart; Dr. Niamh O´Connell
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A terapia genética foi também um dos te-
mas do evento, e o presidente do Consórcio, 
Brian O’Mahony, deu início às sessões que con-
taram também com os contributos de Rados-
law Kaczmarek e Olívia Romero-Lux. Esta abor-
dagem alternativa ao tratamento na hemofilia 
tem diversos ensaios a decorrer há alguns 
anos e os padrões de análise dos resultados 
dos mesmos têm sido matéria de reflexão nas 
instâncias internacionais. Alguns dos critérios 
de avaliação dos resultados destas terapêu-
ticas incluem o nível de factor, a frequência 
de episódios hemorrágicos e a duração da 
expressão de cada tratamento genético no 
doente. Outras questões levantadas quanto a 
estas alternativas terapêuticas pendem ainda 
sobre a sua eficácia em evitar o desenvolvi-
mento de inibidores e se serão passíveis de 
administrar em doentes nunca previamente 
tratados. São questões às quais faltam res-
postas e, também por isso e porque existem 
numerosos e variados ensaios em curso, os 
resultados destas novas terapêuticas devem 
ser analisados cuidadosamente. Não há certe-
zas quanto aos níveis de factor que se devem 
considerar serem aceitáveis que estas novas 
modalidades produzam, nem forma de ante-
cipar os efeitos a longo prazo das mesmas, 
ou mesmo a partir de que idades podem os 
doentes tornar-se elegíveis para receber a te-
rapia genética.

Os agentes de bypass e as terapêuticas 
com moléculas não-substitutivas foram o ter-
ceiro tema do workshop de três dias, apresen-
tado por Johannes Oldenburg e pela Dr. Maria 

>>>

Elisa Mancuso, entre outros. Estes tratamentos 
subcutâneos funcionam de modo diferente 
pois estas moléculas promovem a coagula-
ção fazendo a ponte sobre o factor em falta 
ao mesmo tempo que agem independente-
mente da própria cascata da coagulação e da 
presença de inibidores, podendo por isso vir 
a ser indicadas a doentes com inibidores. Es-
pera-se que com estas terapêuticas se evite 
o aparecimento dos mesmos, eliminando-se 
desse modo uma das complicações que po-
dem ocorrer com os tratamentos convencio-
nais. Tal como aos outros tratamentos, a estas 
novas moléculas alternativas estão subjacen-
tes questões de análise e segurança, no caso, 
e por exemplo, quanto à eficácia hemostática, 
ao uso concomitante com agentes de bypass, 

aos riscos trombóticos, à sua utilização no tra-
tamento dos doentes mais velhos. 

Ficou claro no evento que de todas as no-
vas tecnologias se devem esperar os mais ele-
vados padrões de segurança e a maior eficácia, 
e que a monitorização dos seus presentes e 
futuros resultados é essencial para a tão espe-
rada mudança de paradigma. Da nossa comu-
nidade espera-se que esteja bem informada e 
que busque constantemente o conhecimento 
junto das mais variadas fontes, sendo que os 
médicos deverão ser a primeira opção junto 
dos quais expressar o nosso interesse e/ou as 
nossas dúvidas quanto às terapêuticas que 
poderão significar um novo capítulo no tra-
tamento da hemofilia.
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Localidade     Cód. Postal  -    
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Neste ano lectivo pretendo praticar natação na piscina de:  

Pretende usufruir da comparticipação financeira disponível:  SIM     Não  
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Data   /   /      Assinatura 
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Natação
>Comparticipação até 75%<

Foi com enorme satisfação que a APH acei-
tou o convite do Dr. Barros Veloso para estar re-
presentada no lançamento do seu livro “Médicos 
e Sociedade – Para uma história da medicina em 
Portugal no Séc.” em 9 de Novembro na Funda-
ção Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A APH, através de Maria de Lurdes Fonseca, 
deu o seu contributo, para o capitulo 48 deste 
livro, focando o chamado “O caso da sida”, sobre 
a situação das pessoas com hemofilia que nos 
anos 80 do século XX ficaram infetados com o 

VIH, referindo que “foram olhados como vítimas 
inocentes”, perseguidos pela “má sorte” que os 
arrastara para uma “situação trágica”. De referir 
igualmente que o Dr. Barros Veloso, reconhece 
neste livro que “De facto, o chamado Caso dos 
Hemofílicos resultou do encadeamento perver-
so de vários factores: progresso científico, tecno-
logia, negócios, falta de escrúpulos, ignorância 
em relação à doença e, na fase final, escolhas 
desastradas dos decisores políticos.” 

Trata-se um relato pormenorizado sobre 

os factos que levaram a APH, em 1992, a enca-
minhar para o Departamento de Investigação 
e Acção Penal o processo sobre a adjudicação 
pelo Ministério da Saúde dos lotes de factor VIII 
do Laboratório Plasma Pharm Sera, suspeitos de 
sérias irregularidades e suas consequências. A se-
quência destes factos e o seu desenvolvimento, 
são sobejamente conhecidos, quer da opinião 
pública, quer de quem viveu e sofreu com os 
actos então praticados por quem tinha o dever 
de defender a saúde dos cidadãos.

Lançamento do livro 

Médicos e Sociedade
Para uma História da Medicina em Portugal no sec.XX


