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NORMA 

NÚMERO:  017/2018 
DATA:  14/09/2018 
ASSUNTO:  Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas 
PALAVRAS-CHAVE: Hemofilia, Coagulopatias Congénitas PARA: Médicos do Sistema de Saúde  CONTACTOS: Departamento da Qualidade na Saúde (dqs@dgs.min-saude.pt) 

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro, 

por proposta conjunta do Departamento da Qualidade na Saúde, Comissão Nacional de Hemofilia 

e Instituto Nacional de Emergência Médica, a Direção-Geral da Saúde emite, na área qualidade 

organizacional, a seguinte:  
NORMA  

1. As pessoas com coagulopatias congénitas que necessitem de intervenção de 

urgência/emergência devem ser encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente 

são acompanhadas ou para a unidade hospitalar mais próxima que disponibilize tratamento 

específico com fatores de coagulação (anexo 1).  2. No caso de pessoas com coagulopatias congénitas e inibidores devem ser encaminhadas 

diretamente para o Centro de Referência mais próximo, por precisarem de tratamento bypass. 

3. As pessoas com coagulopatias congénitas devem ser transportadas com recurso ao transporte 

urgente do INEM caso apresentem:  a) Hemorragias do Sistema Nervoso Central;  b) Hemorragias do pescoço / vias aéreas; c) Politraumatismos;  
d) Traumatismo craniano de qualquer intensidade. 4. As pessoas com coagulopatias congénitas em situação de hemorragia aguda articular e/ou 

muscular devem ser transportadas com recurso a transporte urgente regular em ambulância.  
 

 

Maria da Graça 
Gregório de 
Freitas

Digitally signed by Maria da Graça Gregório de Freitas DN: c=PT, o=Direção-Geral da Saúde, cn=Maria da Graça Gregório de Freitas Date: 2018.09.14 09:35:03 +01'00'

31ª Conferência Anual  
do Consórcio Europeu de Hemofilia

2.º  Encontro de Pessoas  

com Hemofilia e Inibidores
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Editorial

Este será o meu último editorial neste 
Boletim, uma vez que a partir deste número 
o lugar de Director do “Hemofilia”, passará 
a ser desempenhado pelo meu colega Nuno 
Lopes.

Assim, entendi deixar aqui 11 pontos 
que considero essenciais para que uma 
pessoa com hemofilia ou outro distúrbio 
hemorrágico esteja capacitado para lidar 
com a sua condição. Algumas não são 
de fácil aplicabilidade, devido a alguns 
receios, subserviências e vícios do passado, 
no entanto, é essencial que as pessoas se 
mentalizem que uma condição crónica 
deverá ser sempre controlada por nós. 

Miguel Crato

 

11 pontos
 1 Só deverás considerar mudar o teu tratamento actual, se houver vantagem 

terapêutica comprovada.

 2 Faz todas as perguntas que considerares necessárias ao teu médico sobre a 
tua condição e sobre os tratamentos, inclusive riscos e benefícios. Pede tempo 
para reflectir se for necessário. Não te esqueças, a eficácia do tratamento só se 
reflecte em ti. O teu médico, mais do que uma pessoa simpática deverá ser um 
providenciador de verdade cientifica comprovada, adequada à tua capacidade 
de percepção, e um elemento dialogante que te ajuda a decidir, mas que não 
decide por ti.

 3 O argumento que um tratamento é caro, não é um argumento científico ou 
médico, é um argumento economicista e não deve ser usado por um médico

 4 Caso não queiras mudar o tratamento que actualmente fazes, quando tal te é 
proposto, não és obrigado a mudar. O Consentimento Informado, obriga a que 
autorizes, assinando um documento, depois de uma conversa informada em 
que não te sobrem dúvidas.

 5 Existem 5 Centros de Referência para as coagulopatias congénitas, em Portugal. 
Todos eles têm obrigatoriamente de te providenciar acompanhamento 
multidisciplinar em relação com a tua patologia. Deverás ter duas consultas de 
rotina anuais com o teu médico imuno-hemoterapeuta. 

 6 Deverás solicitar ao teu médico que faça o teu estudo farmacocinético. Ou 
seja, como se comporta o factor que infundes, no teu caso pessoal. Só assim se 
poderá saber as dosagens exactas de factor que necessitas para estar o mais 
protegido possível e não teres hemorragias.

 7 As pessoas com hemofilia e outras coagulopatias congénitas não são doentes 
ou pessoas doentes, mas sim pessoas com uma condição ou distúrbio 
hemorrágico.

 8 Deverás fazer exercício ou actividade física. Sempre que o fizeres estás a 
fortalecer as tuas articulações e músculos e a diminuir a possibilidade de 
hemorragia.

 9 Deverás ter sempre contigo o cartão de pessoa com doença rara. É essencial, 
especialmente em caso de urgência, para um eficaz reencaminhamento, que 
face à Norma 17/2018 da DGS, recentemente lançada, é para o teu Centro de 
Tratamento ou o que se situar mais próximo.

 10 As mulheres com Distúrbios hemorrágicos são parte da nossa comunidade 
e merecem ter os cuidados necessários para fazer face à sua condição. As 
portadoras deverão ser alvo de acompanhamento médico regular e dosear o 
seu factor.

 11 Em caso de dúvida, contacta a APH. A nossa função é auxiliar-te no sentido de 
teres uma maior percepção da tua condição e uma maior capacitação para 
lidares com as vicissitudes da hemofilia e outras coagulopatias congénitas por ti 
próprio e teres uma melhor qualidade de vida.
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Como é que eram tratadas as pessoas com 
Hemofilia há 60 anos atrás?

E as pessoas com Hemofilia e com inibi-
dores?

E o aparecimento dos agentes bypass?

Há 60 anos atrás as pessoas com Hemofilia 
eram tratadas inicialmente com sangue total 
fresco, depois com crio precipitados e à posterior 
com o surgimento dos fatores industriais, tendo 
como consequência o aparecimento dos inibi-
dores que eram tratados com doses elevadas 
do fator em falta. Com a chegada dos agentes 
bypass no mercado, estes problemas foram mi-
nimizados.

Hoje em dia com a evolução da investigação 
cientifica a nível da Indústria Farmacêutica, e o 
avanço de cuidados Médicos e de Enfermagem, 
a qualidade de vida destes doentes tornou-se 
inigualavelmente melhorada.

O meu primeiro contato com crianças com 
inibidores foi aproximadamente há 27 anos. 

Quando nos aparece uma criança, a qual-
quer hora do dia (muitas vezes durante a noite), 
em sofrimento, com olhar inocente, uma mãe 
serena mas apreensiva e segura e nós profissio-
nais de saúde? Como atuar perante este cená-
rio?  Óbvio que ficamos preocupados com vários 
fatores: acessos venosos, quase inexistentes, o 

medo retratado no rosto da criança, o receio do 
nosso insucesso, todo este processo é doloroso 
para as ambas as partes.

Esta “criança” tem atualmente 27 anos, é es-
tudante universitário, casado e com uma vida 
social ativa. Iniciou um novo produto há nove 
meses com administração subcutânea e sem ter 
tido qualquer intercorrência. Todo este processo 
evolutivo de tratamento da Hemofilia com ini-
bidores influenciou positivamente a qualidade 
de vida, tanto do jovem como da sua família.

Da minha parte agradeço à minha fé em 
Deus, por me ter dado oportunidade e saúde 
por ter evoluído e acompanhado a área da He-
mofilia nestes últimos 35 anos.

Acredito que para todos as pessoas com he-
mofilia e suas famílias melhores dias virão, talvez 
terapêutica genética?

O meu bem-haja a todos…

POR 
PALAVRAS 

NOSSAS

Fala o Enfermeiro

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).

Malam Turé* 
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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

*Enfº Coordenador do serviço de Imuno-hemoterapia  
do Hospital de Santa Maria
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INSTRUMENTO DE AUDITORIA ORGANIZACIONAL Instrumento de Auditoria Organizacional  

Unidade: 
Data: ______/_______/__________                        Equipa auditora: Critérios 

Sim Não N/A Evidência / Fonte 

 

As pessoas com coagulopatias congénitas foram devidamente 

encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente são 

acompanhados ou para a unidade hospitalar mais próxima que 

disponibilize tratamento específico com fatores de coagulação? 
 

 
 

 

As pessoas com coagulopatias congénitas e inibidores foram 

encaminhadas diretamente para o Centro de Referência mais 

próximo?  

 
 

 
 

As pessoas com com coagulopatias congénitas que apresentaram 

Hemorragias do Sistema Nervoso Central, Hemorragias do pescoço 

/ vias aéreas, Politraumatismos ou Traumatismo craniano foram 

transportadas com recurso ao transporte urgente do INEM?  
 

 
 

As pessoas com coagulopatias congénitas em situação de 

hemorragia aguda articular e/ou muscular foram transportadas 

com recurso a transporte urgente regular em ambulância?  
 

 
 

 

Subtotal 

__ __ __  

ÍNDICE CONFORMIDADE (IC) 

% 
 

 

Avaliação de cada padrão: 𝑥𝑥 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑣𝑣𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟  x 100= (IC) de …..% 

 

 
     Graça Freitas 

Diretora-Geral da Saúde 
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NORMA 

NÚMERO:  017/2018 
DATA:  14/09/2018 
ASSUNTO:  Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas 
PALAVRAS-CHAVE: Hemofilia, Coagulopatias Congénitas PARA: Médicos do Sistema de Saúde  CONTACTOS: Departamento da Qualidade na Saúde (dqs@dgs.min-saude.pt) 

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro, 

por proposta conjunta do Departamento da Qualidade na Saúde, Comissão Nacional de Hemofilia 

e Instituto Nacional de Emergência Médica, a Direção-Geral da Saúde emite, na área qualidade 

organizacional, a seguinte:  
NORMA  

1. As pessoas com coagulopatias congénitas que necessitem de intervenção de 

urgência/emergência devem ser encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente 

são acompanhadas ou para a unidade hospitalar mais próxima que disponibilize tratamento 

específico com fatores de coagulação (anexo 1).  2. No caso de pessoas com coagulopatias congénitas e inibidores devem ser encaminhadas 

diretamente para o Centro de Referência mais próximo, por precisarem de tratamento bypass. 

3. As pessoas com coagulopatias congénitas devem ser transportadas com recurso ao transporte 

urgente do INEM caso apresentem:  a) Hemorragias do Sistema Nervoso Central;  b) Hemorragias do pescoço / vias aéreas; c) Politraumatismos;  
d) Traumatismo craniano de qualquer intensidade. 4. As pessoas com coagulopatias congénitas em situação de hemorragia aguda articular e/ou 

muscular devem ser transportadas com recurso a transporte urgente regular em ambulância.  
 

 

Maria da Graça 
Gregório de 
Freitas

Digitally signed by Maria da Graça Gregório de Freitas DN: c=PT, o=Direção-Geral da Saúde, cn=Maria da Graça Gregório de Freitas Date: 2018.09.14 09:35:03 +01'00'

Foi publicada no passado 
mês de Setembro a Norma 
17/2018 da Direcção 
Geral de Saúde, sobre 
o encaminhamento de 
pessoas com coagulopatias 
congénitas.

O texto desta Norma, 
foi emanado, sob forma 
de recomendação, da 
Comissão Nacional de 
Hemofilia, na qual a APH 
tem um representante após 
uma reunião da mesma 
com o INEM.

Estão desta forma, 
normatizados os 
procedimentos, que 
poderão possibilitar 
um encaminhamento 
eficaz das pessoas com 
coagulopatias congénitas,  
o que constituía uma 
lacuna grave de décadas  
no nosso país.

Sugerimos aos nossos 
associados que nesta fase 
inicial, se façam sempre 
acompanhar desta Norma.

Foi publicada 

a Norma 17/2018 
da Direcção Geral de Saúde
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B. Os peritos envolvidos na elaboração da presente Norma cumpriram o determinado pelo 
Decreto-Lei n.º 14/2014 de 22 de janeiro, no que se refere à declaração de inexistência de 
incompatibilidades. 
 

SIGLA/ACRÓNIMO DESIGNAÇÃO 

INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 
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As pessoas com coagulopatias congénitas foram devidamente 

encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente são 

acompanhados ou para a unidade hospitalar mais próxima que 

disponibilize tratamento específico com fatores de coagulação? 
 

 
 

 

As pessoas com coagulopatias congénitas e inibidores foram 

encaminhadas diretamente para o Centro de Referência mais 

próximo?  

 
 

 
 

As pessoas com com coagulopatias congénitas que apresentaram 

Hemorragias do Sistema Nervoso Central, Hemorragias do pescoço 

/ vias aéreas, Politraumatismos ou Traumatismo craniano foram 

transportadas com recurso ao transporte urgente do INEM?  
 

 
 

As pessoas com coagulopatias congénitas em situação de 

hemorragia aguda articular e/ou muscular foram transportadas 

com recurso a transporte urgente regular em ambulância?  
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por proposta conjunta do Departamento da Qualidade na Saúde, Comissão Nacional de Hemofilia 

e Instituto Nacional de Emergência Médica, a Direção-Geral da Saúde emite, na área qualidade 

organizacional, a seguinte:  
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1. As pessoas com coagulopatias congénitas que necessitem de intervenção de 

urgência/emergência devem ser encaminhadas para a unidade hospitalar onde regularmente 

são acompanhadas ou para a unidade hospitalar mais próxima que disponibilize tratamento 

específico com fatores de coagulação (anexo 1).  2. No caso de pessoas com coagulopatias congénitas e inibidores devem ser encaminhadas 

diretamente para o Centro de Referência mais próximo, por precisarem de tratamento bypass. 

3. As pessoas com coagulopatias congénitas devem ser transportadas com recurso ao transporte 

urgente do INEM caso apresentem:  a) Hemorragias do Sistema Nervoso Central;  b) Hemorragias do pescoço / vias aéreas; c) Politraumatismos;  
d) Traumatismo craniano de qualquer intensidade. 4. As pessoas com coagulopatias congénitas em situação de hemorragia aguda articular e/ou 

muscular devem ser transportadas com recurso a transporte urgente regular em ambulância.  
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Gregório de 
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FUNDAMENTAÇÃO  

A. As Coagulopatias Congénitas apresentam-se como quadros clínicos com especificidades 

próprias e de grande complexidade. São doenças muito graves, com hemorragias 

potencialmente fatais, se hemorragia intracerebral ou graves se intramusculares ou 

articulares, com consequências devastadoras se não tratadas imediatamente.  

B. É fundamental o reconhecimento e o tratamento precoce da hemorragia. Este tratamento 

precoce, que se pretende que seja iniciado, assim que possível, no limite das duas primeiras 

horas após início do episodio hemorrágico, resulta em menor lesão articular e/ou muscular 

e menor tempo de recuperação, assim como menor absentismo escolar ou laboral; em caso 

de hemorragia cerebral, que é uma emergência médica, pode evitar uma hemorragia fatal. 

Para além de minorar as consequências clínicas, também diminui de forma significativa os 

custos do tratamento a curto e longo prazo: a curto prazo, o tratamento imediato de uma 

hemorragia pode permitir o tratamento desta apenas com uma única administração de 

fator da coagulação, sendo que o tratamento tardio leva sempre à necessidade de múltiplas 

administrações de fator da coagulação (o tratamento pode chegar a ser 3 a 10 vezes mais 

caro) e por vezes, à necessidade de internamento hospitalar; a longo prazo, o tratamento 

precoce diminui ou atrasa o aparecimento da artropatia hemofílica, que por sua vez, é 

causa de aparecimento de novas hemorragias com todos os custos a elas associados.  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da implementação da presente Norma é contínua, executada a nível local, 

regional e nacional, através de processos de auditorias externas e internas. 

 

APOIO CIENTÍFICO 

A. A proposta da presente Norma foi elaborada no âmbito do Departamento da Qualidade na 

Saúde da Direção-Geral da Saúde, da Comissão Nacional da Hemofilia e do INEM. 
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ANEXO  

Anexo 1: Listagem de Centros de Referência e Unidades Hospitalares com disponibilidade de fatores da coagulação. 

Centros de Referência: 

▪ Centro de Referência Coagulopatias congénitas – Centro Hospitalar Porto, EPE – Hospital de Santo António 

▪ Centro de Referência Coagulopatias congénitas – Centro Hospitalar de São João, EPE  
▪ Centro de Referência Coagulopatias congénitas – Centro Hospitalar Universitário Coimbra, EPE – Hospital Geral / Hospital Pediátrico / Hospitais da Universidade de Coimbra 
▪ Centro de Referência Coagulopatias congénitas – Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Hospital de Santa Maria 
▪ Centro de Referência Coagulopatias congénitas – Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE - Hospital São José / Hospital Dona Estefânia  

 

 

Unidades Hospitalares com disponibilidade tratamento específico com fatores de coagulação:  

▪ Hospital de Braga, PPP 
▪ Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE - Hospital Infante D. Henrique, Unidade de Aveiro ▪ Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE - Hospital Pero da Covilhã/Hospital do Fundão  
▪ Centro Hospitalar Tondela Viseu, EPE - Hospital de São Teotónio - Viseu 
▪ Hospital Espírito Santo, EPE - Évora  
▪ Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE - Hospital de Faro 
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Lisboa, 22 de Setembro 2018

Decorreu no passado dia 22 de Setembro, em 
Lisboa, o segundo encontro de pessoas com ini-
bidores organizado pela APH. Como disse Miguel 
Crato na abertura do evento, trata-se de um gru-
po de pessoas que precisam muito de partilhar 
experiências umas com as outras , encarando de 
forma positiva a sua condição e desenvolvendo 
uma capacidade de perspectivar a vida.

Essa postura afirmativa foi abordada pela 
Dr.ª Mariana Baldi, psicóloga do projecto “Com-
preender para Melhor Viver com Hemofilia”. Nes-
ta sessão, os participantes conversaram de modo 
bem-disposto sobre os motivos que os levaram 
a comparecer ao encontro: a sempre proveitosa 
partilha de experiências; o aprender uns com os 
outros a desenvolver soluções para necessida-
des que vão surgindo no dia-a-dia; o conhecer 
as novas evoluções das terapêuticas; o sentir 
de uma comunidade e perceber todas as ver-
tentes da mesma. Uma das dificuldades iden-
tificadas por todos os participantes, incluindo 
pelas médicas convidadas, passa precisamente 
pelo acesso ao apoio psicológico, que continua 
a ser muito difícil a nível hospitalar. A Dr.ª Maria-
na Baldi colocou outras questões interessantes: 
“Que elementos da vida detêm a saúde de um 
indivíduo?” Nas conversas que teve com pes-
soas com hemofilia descobriu que os bons e os 

2.O  ENCONTRO DE  
PESSOAS COM  HEMOFILIA 
E  INIBIDORES

2.O  ENCONTRO DE  
PESSOAS COM  HEMOFILIA 
E  INIBIDORES
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  E  INIBIDORES

2.O  ENCONTRO 
DE  PESSOAS 

COM  HEMOFILIA 
  E  INIBIDORES

Hotel 
Mundial 
Lisboa

22 
Setembro 
2018

e novas estratégias nos cuidados para pessoas com 
inibidores, fazendo um apanhado sobre a evolução 
da terapêutica, desde os agentes de bypass até à 
indução de tolerância imunológica (com taxas de 
êxito até 80% para as pessoas com hemofilia A, e 
até 50% para as pessoas com hemofilia B), passan-
do então para as terapêuticas de longa duração e 
pela opção da terapêutica não substitutiva. A Dr.ª 
Maria João Diniz falou sobre esta opção recente 
de terapêutica – Emicizumab - que não repõe os 
níveis de factor, actuando antes no processo da 
coagulação que ocorrem naturalmente no orga-
nismo, interferindo nos mesmos para aumentar o 
seu nível, prevenindo e reduzindo assim o número 
de eventos hemorrágicos. Sobre estes novos me-
canismos de acção existe ainda pouca informação 
a longo prazo, estando agora a serem pensados 
novos métodos de monitorização. De qualquer 
modo, esta nova opção terapêutica representa um 
progresso assinalável nos cuidados para as pessoas 
com inibidores e que pode, no futuro, beneficiar 
também pessoas que não tenham inibidores mas 

Hotel  Mundial 
Lisboa

maus momentos não estão forçosamente rela-
cionados com a condição, e que são em tudo 
semelhantes aos bons e maus momentos da 
maioria das pessoas. A saúde, concluiu-se, não 
está apenas dependente da terapêutica, está 
antes principalmente ancorada nos relaciona-
mentos, no trabalho e até nas pequenas coisas. 

O painel médico teve como convidadas as 
doutoras Maria de Fátima Rodrigues (do Hospital 
de Santa Maria) e Maria João Diniz (do Hospital de 
São José). A primeira falou sobre velhos conceitos 
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que tenham, por exemplo, maus acessos venosos, 
facilitando, entre outras coisas, a profilaxia.

A sessão final foi apresentada por Teresa 
Pereira e José Caetano, que ofereceram os seus 
testemunhos. Estes relatos pessoais e em voz 
própria, enquanto mãe ou enquanto pessoa 
com inibidores, transmitiram positivismo e con-
fiança no futuro. Futuro esse que os indivíduos 
presentemente a participarem em ensaios clí-
nicos começam a conhecer, visto fazerem hoje 
terapêuticas que durante muitas décadas eram 
apenas sonhadas e desejadas. É de enaltecer 
o valor destas pessoas com hemofilia pois são 
eles que estão a desbravar o caminho como 
“enviados” da nossa comunidade a um futuro 
que se espera que esteja próximo e no qual to-
dos tenham acesso a uma terapêutica segura 
e eficaz. José Caetano terminou o evento com 
a serenidade e com o seu optimismo muito 
próprios, afiançando a todos que “há um sol a 
brilhar lá fora”.

A APH agradece o apoio das companhias 
farmacêuticas que possibilitaram a realização 
deste 2º Encontro de Pessoas com Hemofilia 
e Inibidores.

2.O  ENCONTRO 
DE  PESSOAS 

COM  HEMOFILIA 
  E  INIBIDORES

2.O  ENCONTRO 
DE  PESSOAS 

COM  HEMOFILIA 
  E  INIBIDORES

Hotel 
Mundial 
Lisboa

APOIOS

Inscrições até 
14 de Setembro

Informações e Inscrições 
Contacte a APH  
T. 218 598 491 
M. 967 209 034
info@aphemofilia.pt

Psicóloga Dra. Mariana Baldi Teresa Pereira e José Caetano
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16,17 E 18 
DE NOVEMBRO 

DE 2018
PÓVOA DO VARZIM
HOTEL AXIS

INSCRIÇÕES: de 1 de Setembro a 15 de Outubro

Contacte a APH: 218 598 491  –  info@aphemof lia.pt

5.O
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G
RE

SSO NACIONAL DE HEM
O

FILIA

P R O G R A M A
16 de Novembro (Sexta-feira)

17.30/20.00 H  Registo e Recepção aos participantes

20.30/22.00 H
Jantar e Abertura do Congresso - Visionamento dos vídeos 
“Inhibitors Stories” e “Novas recomendações (2018) do Conselho da 
Europa para a hemofilia”.

17 de Novembro (Sábado)
09.00/09.30 H Pequeno-almoço

09.30/10.30 H
(em simultâneo)

Sessão 1: “Benefícios sociais na hemofilia”  
– Sara Silva - APH
Sessão 2: “Fisioterapia em meio aquático”  
– Prof.ª Paula Alves – APH
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A
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10.30/10.50 H Pausa para café

10.50/12.20 H

Painel médico 1:
1) “Terapia Génica” – Dr.ª Cristina Catarino – Centro 
Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria
2) “Factores de duração mais prolongada”  
– Dr.ª Paula Kjollestrom – Centro Hospitalar Lisboa Central 
– Hospital Dona Estefânea
3) “Terapias não substitutivas para a hemofilia”  
– Dr. Ramon Salvado – Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra

12.30/14.00 H Almoço

14.00/15.30 H

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

M
IN

I
CO

N
G

RE
SS

O

15.30/16.00 H Pausa para café

16.00/16.50 H
(em simultâneo)

Sessão 3: “Desafios numa família com hemofilia”  
– Dr.ª Isabel Lourinho – Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto/Instituto CUF
Sessão 4: “Estratégias de adesão à profilaxia”  
– Orador a designar

M
IN

I
CO

N
G

RE
SS

O

16.50/18.00 H
(em simultâneo)

Sessão 5: “Enfermagem e hemofilia-Abordagem 
integrada” – Enf.ª Isabel Falcão e Enf.ª Alexandra Marques 
– Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital de São José
Sessão 6: “Comunicação e hemofilia – Ponto de vista 
do Clínico”  – Dr. Filipe Veloso Gomes – Centro Hospitalar 
Lisboa Central – Hospital Curry Cabral

18.00/20.30 H Tempo livre

20.30 H Jantar

18 de Novembro (Domingo)

09.30/10.20 H
(em simultâneo)

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

M
IN

I 
CO

N
G

.

10.20/10.50 H Pausa para café

11.00/12.30 H

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

M
IN

I
CO

N
G

RE
SS

O

12.30/14.00 H Almoço

14.15/15.30 H Projectos    APH

15.30/16.00 H Lanche e encerramento do Congresso

Apoios:
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Nesta altura, o novo ano escolar já leva de 2 meses de avan-
ço. Para muitos foi o primeiro ano escolar, para outros, houve a 
necessidade de incutir novas rotinas e novos desafios.

Assim, relembramos aos pais que é importante delinear 
uma estratégia de comunicação com a escola dos vossos filhos, 
tendo em consideração alguns aspectos gerais, adaptáveis a 
cada caso em particular:

Escola do Rafael Velhinho - Plateia constituída 
pelos enfermeiros da Santa Casa da Misericórdia 
de Borba; Cristina Cunha da APH; educadoras e 
auxiliares de ação educativa do Jardim de Infância 
D. Ana Angélica Silveira e os pais do Rafael.

Poderão sempre contar com a ajuda da APH em todo o processo, uma 
vez que dispomos dos meios e informação essenciais para serenar toda a 
comunidade escolar e esclarecer quaisquer dúvidas existentes, através dos 
contactos habituais da APH.

Nesse sentido, os pais do Salvador Miguel solicitaram a nossa ajuda 
para realizar uma acção de sensibilização sobre hemofilia junto dos seus 
novos professores para que a sua adaptação no Colégio de São Tomás, 
em Lisboa, seja processada de forma tranquila e informada. A APH teve 
igualmente o prazer de se deslocar ao Jardim de Infância de Canhoso, na 
Covilhã, ao Jardim de Infância D. Ana Angélica Silveira da Santa Casa da 
Misericórdia de Borba.

A todos os participantes agradecemos a simpatia demonstrada e 
como acolheram, de forma tão agradável e disponível, a nossa visita e o 
seu intuito.

Estes são exemplos que podem e devem ser seguidos por todos os pais 
e por todas as escolas. Não hesite em contactar a APH, para que possamos 
também promover uma sessão na escola do seu filho!

Escola – Filhos – Pais…

Um triângulo em comunicação

-  Informar a escola do distúrbio hemorrágico da criança.

-  Agendar uma reunião com os docentes/Director de Turma, 
de forma a transmitir todas as informações acerca dos pro-
cedimentos a ter em conta em caso de emergência, assim 
como no dia-a-dia.

-  Discutir as responsabilidades que cabem a cada membro 
deste grupo: pais ou tutores, professores, educadores, au-
xiliares, enfermeiros da escola, entre outros.

-  Colocar a hipótese de organizar uma sessão de esclareci-
mentos para todo o pessoal docente e não docente que 
diariamente contacta com o vosso filho.

-  Incentivar o vosso filho a transmitir à turma ou aos colegas 
mais próximos a sua situação, para que todos eles estejam 
aptos a ajudá-lo em caso de necessidade.

-  Recomendar a existência na sala de aula de documentação 
sobre a patologia e de como agir em caso de emergência.

Escola do Dinis Rebordão – Miguel Crato da APH, com os pais e avós 
do Dinis, educadores e auxiliares de ação educativa do Jardim de 
Infância de Canhoso.
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Contactos 
em caso de emergência

Casa

________________________________________________________

Tlm Mãe

________________________________________________________

Tlm Pai  

________________________________________________________

Trabalho Mãe  

________________________________________________________

Trabalho Pai  

________________________________________________________

Outros contactos  

________________________________________________________

 

Aspetos importantes 
a lembrar 

1. Tente ficar calmo(a). 
 Se está ansioso(a), também a criança estará.

2. Fazer GELO – colocar gelo na área afetada 
durante 15-20 minutos máximo de cada vez.

3. A criança pode tomar paracetamol para as 
dores. 

 Não pode tomar aspirina. 
 O Brufen e os anti-inflamatórios não são 

recomendados

DOCUMENTOS A EXISTIR NA SALA DE AULA 
Este documento de duas páginas contempla alguma informação básica sobre distúrbios hemorrágicos e é específico para a patologia do seu filho. Este 

formulário deverá ser entregue ao Educador/Diretor de turma/Responsável da sala de aula do seu filho, para que a informação essencial numa emergên-

cia esteja prontamente disponível para o professor e para quaisquer professores substitutos que ele possa ter no decorrer de um ano letivo. É também 

uma ótima ferramenta para dar aos treinadores, aos professores das atividades extra curriculares e qualquer pessoa que tenha contato com seu filho.

O MEU DISTÚRBIO HEMORRÁGICO 

Atualizações

Nome  Data de Nascimento

Informação médica

Tipo de Hemofilia   A      B     C         Grave    Moderada    Leve   Factor ______%

Tipo da Doença de von Willebrand   1       2      3 
Outro Distúrbio Hemorrágico Hereditário:  __________________________________________________________________

Faz Profilaxia?   Sim      Não 
Se sim:

Qual a dose de factor que faz?  _______________________________________________________________________________

Dias da semana em que faz:  __________________________________________________________________________________

Qual a marca do Factor que usa:   _______________________________________________________________________________

Tem Inibidores?   Sim      Não 
Se sim: 

Qual o tipo de tratamento que faz para os inibidores?  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome do médico e contactos

 

Hospital onde é seguido

Alergias

Nomes dos Pais

Morada

Contactos (Telemóvel dos Pais ou outro familiar, Casa, Trabalho dos Pais) 
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HEMOFILIA – O QUE DEVE TER EM CONSIDERAÇÃO
Se a criança disser que algo dói, confie – na maior parte das vezes ela sentirá antes que possa ser visto. Deverá ligar aos pais pois poderá ser necessário 
realizar o tratamento. 

    maioria dos cortes/arranhões não é um problema e só precisa de primeiros socorros básicos.

   As hemorragias em tecidos moles (boca, nariz) e os hematomas menos sensíveis e pouco dolorosos, normalmente não é neces-
sário realizar o tratamento com factor.

   O tipo mais comum de hemorragia é nas ARTICULAÇÕES E MÚSCULOS. As pessoas com hemofilia grave podem desenvolver 
hemorragias espontâneas nas articulações e músculos sem que haja um trauma conhecido. Poderá não ser possível identificar 
uma causa específica.

Hemorragias nos joelhos
Os sintomas iniciais de uma hemorragia articular são: formigamento, dor, amplitude limitada de movimento ou rigidez.
Os sintomas posteriores de uma hemorragia articular são: calor, dor, inchaço, diminuição da amplitude de movimento. 
 É muito importante tratar a hemorragia da articulação o mais rápido possível.

Hemorragias nos músculos 
Os sintomas de uma hemorragia no músculo são calor, inchaço, vermelhidão, aperto na pele. Eu posso não ser capaz de fletir ou estender a área ao 
redor do músculo que está com hemorragia e provavelmente haverá alguma dor. 
 As hemorragias nos músculos devem ser tratadas o mais rápido possível.

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Existem algumas áreas nas quais a hemorragia pode causar grandes problemas. Nesses casos deverá ligar imediatamente para os pais e /ou para o 112:

Cabeça            Garganta          Abdómen         Olhos

Algumas informações que os meus pais consideram importantes….
1.  O sangue do(a)  ____________________________________________________________________________________________________________  não coagula como a maioria das pessoas e por isso ele(a) pode estar 

propenso(a) a uma hemorragia interna, não sendo óbvio para quem vê. Por favor, leve-o(a) a sério se ele(a) disser que não se está a sentir bem e li-
gue-nos de imediato.

2.  Poderá ser necessário adequar alguma atividade/equipamento para que o(a) ____________________________________________________________________________________________________________ possa 
desfrutar de algumas atividades físicas, mas deve sempre ter permissão para participar. Por favor, trabalhe connosco para ajudá-lo(a) a ser o mais se-
guro(a) e ativo(a) possível.

3.  Não há qualquer problema em permitir que os colegas da sala do meu/minha filho(a) saibam sobre a sua condição, desde que isso seja feito de ma-
neira apropriada. Teremos todo o gosto em ajudar a preparar uma sessão de esclarecimentos.

4.  O/A ____________________________________________________________________________________________________________ tem uma condição de saúde grave, mas é igualmente uma criança com interesses 
comuns, esperanças e sonhos. Por favor, ajude-nos a manter sua vida o mais normal possível.

5.  Por favor, mantenha as linhas de comunicação abertas. O/A ____________________________________________________________________________________________________________ precisa que todos os adul-
tos à sua volta trabalhem em conjunto.

Obrigado(a)!
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Em Janeiro de 2018 e em parceria com a 
Shire, a APH lançou o projecto HEMORRAGIAS 
ZERO. Trata-se de um programa ambicioso diri-
gido a todas as pessoas e entidades que fazem 
parte da comunidade com hemofilia e que têm 
um contributo importante para este debate e 
para a mudança de atitude.

Os objectivos do HEMORRAGIAS ZERO pren-
dem-se com a necessidade de consciencializa-
ção das pessoas com hemofilia, assim como dos 
clínicos e decisores, para a necessidade de maxi-
mizar o apoio na gestão da hemofilia.

Consideramos que é essencial que a me-
lhoria da qualidade do tratamento passe pelo 
aumento dos níveis de personalização do trata-
mento com base na farmacocinética, pois cada 
pessoa com hemofilia é única e com estilos de 
vida e aspirações diferentes das demais, deven-
do ser tratada como tal.

Por outro lado, cada um deve aumentar o 
seu nível de exigência face à sua condição e 
tornar a inexistência de hemorragias ao longo 
do ano uma meta natural e atingível. Este ob-
jectivo só poderá ser alcançado através de mais 

informação e formação das pessoas com hemo-
filia e das suas famílias, e também de uma maior 
exigência na adesão ao tratamento.

Este projecto tornou-se visível em diver-
sos momentos, quer nas redes sociais, quer nos 
órgãos de comunicação social, e também em 
várias iniciativas da nossa associação, nomea-
damente através da realização de um estudo 
baseado em inquéritos junto das pessoas com 
hemofilia e dos outros intervenientes na área. 

O culminar deste projecto pretende ajustar o 
paradigma do tratamento da Hemofilia ao pano-
rama actual e tornar a ambição HEMORRAGIAS 
ZERO uma realidade acessível a todas as pess-
soas que vivem com esta doença.

Prezado Associado,

De acordo com o disposto no nº 2 do art.º 29 dos Estatutos desta Associação, convoco 
para o próximo dia 1 de Dezembro (Sábado), pelas 14:00 horas, na sede da Asso-
ciação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas (APH), sita na 
Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A, 1950-158 Lisboa, a Assembleia-Geral Ordinária, 
cuja ORDEM DE TRABALHOS, é a seguinte:

1 . Apreciação e votação do Programa de 
Ação e Orçamento para o ano 2019;

2 . Informações.

Aviso Convocatória para 

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

A Assembleia só poderá funcionar, em primeira convocatória, desde que estejam presen-
tes, pelo menos, metade dos associados com direito a voto.
Não se verificando o condicionalismo previsto no parágrafo anterior, a Assembleia funcio-
nará com qualquer número de associados, em segunda convocatória, sessenta minutos 
depois da hora marcada para a primeira.

Com os meus cumprimentos,
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Paulo Jorge Conceição Vitorino 

Lisboa, 26 de Outubro de 2018

Assunto:  AVISO CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
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Na Hemofilia...

...a sua vida é a nossa inspiração
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Na semana de 1 a 7 de Julho, decorreu mais 
uma edição do nosso campo de férias formativo, 
o FUNFILIA.

A APH procura proporcionar às suas crian-
ças e jovens a possibilidade de treinarem as suas 
capacidades sociais, mas sobretudo dotá-los de 
ferramentas que promovam a responsabilidade, e 
independência face à sua condição de pacientes 
com hemofilia e simultaneamente proporcionar-
lhes uma experiência que qualifique positivamen-
te as suas vidas. A singularidade desta actividade 
está em associar o divertimento à aprendizagem, 
direcionadas para a temática da hemofilia e da 
aprendizagem do auto-tratamento.

Todos os anos alcançamos juntos grandes 
sucessos. E este ano não foi exceção, mais três 
crianças aprenderam a puncionar-se pela primei-
ra vez. O nosso grande objectivo foi cumprido!

Julho é o mês do melhor campo de férias, o do nosso 
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Todas as actividades desportivas (Paintball, 
futebol, escalada, pesca laser tag, entre muitas 
outras) foram por mim acompanhadas e por to-
das as crianças realizadas sem impedimentos.

A cada ano que passa são evidentes os bene-
fícios que este evento proporciona aos seus par-
ticipantes, estão cada vez mais autónomos, mais 
companheiros, criam novos laços de amizade e 
fortalecem os antigos, estas relações são deveras 
significativas para a integração destas crianças 
entre pares e em sociedade.

É gratificante para quem, como eu, os acom-
panha já há algum tempo observar a evolução 
pessoal de todos eles. 

Enf.ª Marta Moreira

Projeto co-fnanciado pelo Programa  
de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.
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Decorreu no passado dia 4 de Outubro o 
Workshop intitulado “Finding ways for better 
inclusion of the PWI in the life of the NMO” 
integrado na EHC Conference em Bruxelas. 
Tratou-se de um workshop destinado a indi-
víduos com inibidores, quer de hemofilia A 
quer hemofilia B. Foram vários os países parti-
cipantes, desde Portugal, França, Reino Unido, 
Monte Negro, Letónia, entre outros. Após uma 
breve introdução e apresentação do grupo, o 
Sérvio Mirko Jokic apresentou uma breve his-
tória do seu percurso pessoal de vida, e como 
conviveu desde cedo com a sua condição. De 
seguida foi solicitado um trabalho colectivo 

para identificação das necessidades especi-
ficas das pessoas com inibidores (PCI) e de 
como as associações de cada país as podem 
ajudar. Foi salientado por todos uma cons-
ciencialização das necessidades especificas 
das PCI, nomeadamente ao nível do acesso a 
especialidades médicas dirigidas, como a fi-
sioterapia, e apoios aos absentismos escolares 
e profissionais. O Prof. Paul Giangrande apre-
sentou um ponto de situação relativamente a 
novas terapias que permitem, (algumas já se 
encontram no mercado, outras ainda em en-
saios clínicos) que as PCI tenham um aumento 
significativo de qualidade de vida, devido ao 

método profiláctico. Actualmente apenas se 
encontra no mercado a substância Hemlibra 
para uso em hemofilia A com inibidores mas, 
foram também apresentadas outras possibi-
lidades futuras que poderão ser usadas em 
hemofilia B. De seguida, foram apresentados 
dois casos de experiencias pessoais sobre o 
uso de emicizumab (Hemlibra), um pelo pró-
prio paciente, outro na perspetiva de um pai. 
Ambos referiram o aumento de qualidade 
de vida pelo uso deste novo medicamento, 
através da diminuição das hemorragias es-
pontâneas. Ainda na manhã foi apresentada 
uma sessão sobre cirurgia electiva, colocação 
de prótese no joelho numa PCI, por Miguel 
Crato, de Portugal. Salientou-se a necessidade 
de programar muito atempadamente a inter-
venção, envolvendo toda a equipa médica 
para uma consciencialização colectiva sobre 
os riscos deste tipo de intervenção e plano 
de actuação. Estas cirurgias deverão ser cui-
dadosamente preparadas não só ao nível de 
disponibilidade de factores de coagulação, 
como também a nível familiar, profissional e 
psicológico do próprio paciente. Da parte da 
tarde, foram apresentados aos participantes 
os materiais de divulgação que o grupo de 
trabalho para os inibidores (IWG) tem prepara-
do para distribuição nos centros hospitalares 
e associações de pacientes dos vários países 
europeus. O material inclui posters e panfle-
tos alertando para a necessidade de identi-

WORKSHOP SOBRE INIBIDORES 
PRÉ CONFERENCIA ANUAL  
DO CONSORCIO EUROPEU 
DE HEMOFILIA

Representação da APH: Caetano Martins, 
Teresa Pereira e Miguel Crato.
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ficação das PCI, assim como, o website para 
consulta de informação actual e possibilidade 
de colocação de questões on-line (inhibitor.
ehc.eu). Por fim, foram apresentados alguns 
casos simulados de situações que envolvem 

PCI e de como os participantes sugeriam re-
solver. Mais uma vez foi evidenciada a neces-
sidade da partilha de informação, apoio médi-
co e psicológico, assim como, a envolvência 
familiar e da sociedade na integração destes 

indivíduos. No final do dia de trabalhos, to-
dos os participantes foram unânimes em re-
ferir que nos encontramos numa época de 
grandes novidades e esperança num futuro 
próximo para as PCI!

Palestra sobre Cirurgia electiva 
em pessoas com inibidores, 

por Miguel Crato

Participantes no workshop
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Decorreu entre os dias 05 e 
07 de Outubro, em Bruxelas, 
a 31ª Conferência Anual 
do Consórcio Europeu de 
Hemofilia. Portugal fez-se 
representar por Miguel Crato, 
Nuno Lopes, Ana Pastor, 
Caetano Martins, Teresa 
Pereira e Carolina Maia. 

As boas-vindas e jantar de abertura acon-
teceram na quinta-feira. 

Na Sexta-feira, Brian O’Mahony, presidente 
do Consórcio Europeu de Hemofilia, iniciou a 
conferência apresentando a Dr.ª Elmira Ga-
dimova que veio dar a conhecer a realidade 
dos cuidados de hemofilia no Azerbaijão. No 
seu relato exaustivo, a médica deu conta da 
implementação de um registo nacional no 
seu país que engloba os dados de todas as 

31ª Conferência Anual  
do Consórcio Europeu  
de Hemofilia

pessoas com hemofilia. A consciencialização 
da população azeri em geral para as questões 
da hemofilia tem sido incrementada com cam-
panhas de divulgação nos meios de comuni-
cação. A abordagem à hemofilia no Azerbai-
jão evoluiu de uma componente meramente 
médica para uma perspectiva médico-social. 
Contudo, apesar das questões de acesso ao 
tratamento para as pessoas com hemofilia 
terem melhorado, a situação no Azerbaijão 

ainda carece de mais desenvolvimento e me-
lhorias significativas.

Um dos objectivos do programa “PART-
NERS” é, precisamente, ajudar países com 
menos recursos a ultrapassar as restrições 
económicas para combater as disparidades 
acentuadas entre nações europeias, no que 
concerne ao acesso ao tratamento. Declan 
Noone, coordenador deste programa, falou 
dos recentes esforços desenvolvidos em paí-
ses como a Macedónia, Ucrânia, Albânia, Ro-
ménia e Kirguistão. Além das questões econó-
micas inerentes a esses países, os preços de 
referência que impedem as farmacêuticas de 
vender os produtos mais baratos aos países 
em desenvolvimento, a inexistência ou inefi-
cácia dos processos nacionais de adjudicação, 
e a ausência de médicos e de associações de 
pacientes nesses mesmos processos, foram 
algumas das questões identificadas como obs-
táculos para o desenvolvimento de um aces-
so igualitário ao tratamento. Com a ajuda das 
associações nacionais, o programa “PARTNERS” 
tem criado soluções diferentes para diferentes 
países, apostando na mudança de mentalida-
des e na sustentabilidade.

Sob o tema da abordagem personaliza-
da dos cuidados em hemofilia, no Simpósio 
da Shire constatou-se que existe um maior 
acesso a centros de tratamento mas, no caso 
da profilaxia, esta ainda não está disponível 
para todos. Clive Smith, atleta Iron Man do 
Reino Unido e pessoa com hemofilia A grave, Brian O’Mahony Gemma Gardner
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defendeu uma abordagem holística para o 
tratamento personalizado da pessoa com he-
mofilia como ser humano, e não apenas como 
paciente. Os objectivos de vida do indivíduo 
devem ser levados em conta, e os estudos far-
macocinéticos, que se realizam uma ou duas 
vezes, geralmente quando há uma alteração 
de terapêutica, devem ser feitos mais vezes de 
modo a se poder proceder a ajustes do regime 
terapêutico para que este sirva melhor a pes-

soa com hemofilia, nas diversas etapas da sua 
vida. Piet de Kleijn, o veterano fisioterapeuta 
holandês, lembrou que a abordagem perso-
nalizada é, desde sempre, uma característica 
muito própria da fisioterapia. Lembrou ainda 
que em muitos países não existem fisiotera-
peutas especialistas em hemofilia e que esta 
especialidade é uma necessidade permanen-
te que tem de ser reconhecida nos cuidados 
de hemofilia. Neste particular há ainda mui-
to trabalho a fazer pelas associações e pelos 
centros de tratamento. Waander ven Heerde 
(fundador da Enzyre Holanda), defendeu que 
os avanços tecnológicos podem ajudar na 
personalização do tratamento ao permitir que 
a informação flua mais rapidamente entre os 
médicos e as pessoas com hemofilia, ajudan-
do a informar uns e a educar outros, criando 
uma relação de confiança, bem como possi-
bilitando que os sistemas nacionais de saúde 
desenvolvam políticas no sentido de se basear 
os cuidados personalizados nos índices de 
Qualidade de Vida. Uma transferência de foco 
nos dados quantitativos para os dados qualita-
tivos foi o que defendeu também Adrian Pana 
(da Comissão Nacional de Saúde da Roménia), 
como metodologia para se tirar o melhor pro-
veito dos recursos disponíveis nos diferentes 
países europeus. Esta mudança, que tem de 
acontecer a nível administrativo, tem de acon-
tecer, segundo disse Andrea Buzzi (da Funda-
ção Paracelso de Itália), com o contributo das 
associações de pacientes na discussão e cria-
ção de novas políticas de saúde. O simpósio 
fechou com algumas conclusões: O acesso 

ao tratamento não é a responsabilidade das 
pessoas com hemofilia, mas estas devem ser 
responsáveis pelo seu tratamento, e os siste-
mas nacionais de saúde devem providenciar 
o melhor tratamento disponível.

Após uma pausa para café, decorreram os 
debates dos jovens. Estes geram sempre boa 
disposição e interactividade dos presentes na 
plateia. Foram dois os debates. O primeiro, 

Assembleia Geral

Laurence Woollard Flora Peyvandi
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“Terapia Génica vs. Produtos de longa dura-
ção e novas terapias” a dupla Luke Pembroke, 
UK e Brian O’Mahony trocaram argumentos a 
favor da terapia génica contra Panagiotis Ch-
ristoforou, Grécia e o professor Michael Makris 
a favor das terapias de longa duração. Se por 
um lado a terapia génica será a solução para 
a hemofilia, apenas com uma infusão e a cura 
poderá ser realidade, por outro, ainda há mui-
tas incertezas. Os processos electivos são algo 
restritivos, uma vez administrada não há retro-
cesso, a segurança, a longevidade e o custo 
são questões pertinentes sem resposta preci-
sa, contrabalançando com as terapias existen-
tes, que prolongam a duração do factor, são 
mais seguras, eficazes e melhoram a qualidade 
de vida dos pacientes. O segundo debate, “Se-
rão as organizações de pacientes relevantes e 
activas em 2028?” Jo Kroll, Estónia e Amanda 
Bok argumentaram contra Evelyn Grimberg, 
Holanda e Dr. Daniel Hart que defendiam a 
importância cada vez maior das associações 
nacionais de pacientes. Se com as novas tera-
pias a qualidade de vida melhora significativa-
mente, do outro lado, as organizações podem 
expandir e explorar diferentes aspectos da 
vida com distúrbios hemorrágicos até agora 
impensáveis. A plateia teve direito a voto nas 
questões colocadas, mas aqui o importante foi 
provocar acesa conversa na comunidade so-
bre os diferentes temas e perspectivas e tentar 
perceber a visão dos jovens e que caminho se 
pretende para o futuro. 

O dia de sábado inicia-se com a palestra 
sobre os novos tratamentos, a cargo da Dr.ª 
Flora Peyvandi (Itália), do Prof.  Johannes Ol-
denburg (Alemanha) e da Dr.ª Elisa Mancuso 
(Itália), foi feita a distinção entre as opções dos 
produtos de longa duração e as terapêuticas 
não-substitutivas, benefícios e questões que 
umas e outras apresentam. Os produtos de 

longa duração disponíveis trazem vantagens 
importantes como, por exemplo, a redução da 
frequência de infusões, um menor consumo 
de produtos e uma maior eficácia dos mes-
mos. Dados recolhidos também confirmam 
níveis-vale de factor mais altos em pessoas 
com hemofilia A que fazem terapêuticas de 
longa duração. É fundamental que esses níveis 
se mantenham entre 3% e 5% para evitar as 
hemorragias espontâneas e o surgimento ou 
a progressão das artropatias. Algumas ques-
tões mantêm-se, contudo, nomeadamente 
o modo de administração, que continua de-
pendente de bons acessos venosos. Também 
no caso dos tratamentos com factor VIII, estes 
produtos novos trazem um ligeiro aumento da 
semivida, e ainda não existem dados quanto 

ao desenvolvimento de inibidores nos pa-
cientes previamente não tratados. Quanto às 
terapêuticas não-substitutivas, algumas em 
fase de ensaios clínicos, uma das vantagens 
é a possibilidade de opção terapêutica para 
as pessoas com inibidores. Outra vantagem é 
administração subcutânea, que evita as ques-
tões dos acessos venosos, e outra ainda é a fre-
quência de administração, que pode variar de 
uma vez por semana até administrações feitas 
a cada 28 dias. Dados indicam que o nível ba-
sal alcançado com o Hemlibra anda acima dos 
5%, podendo chegar a 15% em alguns indiví-
duos. Contudo, existe apenas uma molécula 
aprovada até agora, pelo que a experiência 
clínica é ainda limitada. Esta opção terapêuti-
ca também não é indicada para utilização on-

31ª 
Conferência 

Anual  
do Consórcio 

Europeu  
de Hemofilia

Johannes Oldenburg Maria Elisa Mancuso



  Jul Ago Set  2018  hemofilia | 21

demand, sendo necessária a implementação 
de estratégias de mitigação de risco no caso 
de cirurgias, por exemplo. Com as novas pos-
sibilidades terapêuticas, coloca-se a questão 
de como seleccionar o paciente certo para a 
opção certa. É cada vez mais necessário que a 
pessoa com hemofilia se informe e se envolva 
nestas decisões.

O simpósio da Roche trouxe o tema do 
redefinir da hemofilia de modo a capacitar 
pacientes e clínicos para que a relação de diá-
logo entre ambos continue a evoluir. Com a 
participação de Brian O’Mahony, de Mr. Mark 
Skinner (EUA), da Enf. Kate Khair (Reino Unido) 
e do Dr. Dan Hart (Reino Unido), salientou-se 
a importância de existirem clínicos que cada 
vez mais levem em conta os objectivos de vida 
das pessoas com hemofilia para que, baseada 
nessas aspirações, se crie entre uns e outros 
uma parceria real, duradoura e produtiva. A 
interacção entre as duas partes deve reflectir 
o estilo de vida e os objectivos da pessoa com 
hemofilia, nomeadamente nas soluções tera-
pêuticas e nas responsabilidades comuns. Para 
se alcançar este nível de comunicação entre as 
partes, as associações nacionais devem imple-
mentar um programa que propicie a formação 
das pessoas com hemofilia, nomeadamente 
através de workshops, encontros de jovens 

e congressos anuais, por exemplo. Da parte 
dos clínicos, o foco deve ser colocado cada 
vez menos nos objectivos clínicos tradicionais 
como, por exemplo, resultados laboratoriais 
ou nas avaliações ortopédicas, e cada vez mais 
no indivíduo, como sejam as suas aspirações 
académicas, profissionais, exigências sociais 
e familiares, actividades de lazer ou despor-
to, de modo a reduzir o impacto da hemofilia 
nas diversas facetas da vida, pois será este o 
resultado mais importante das opções clínicas 
tomadas em diálogo constante. 

Sob o tema “Distúrbios hemorrágicos em 
2028”, com o contributo do Prof Mike Makris 
(Reino Unido), da Dr.ª Alison Dougall (Reino 
Unido) e da Dr.ª Evelien Mauser-Bunschoten 
(Holanda), procurou-se perspectivar um fu-
turo em que uma pessoa com hemofilia A 
grave terá crescido na era dos tratamentos 

subcutâneos, com as vantagens dessa moda-
lidade, mas também com algumas possíveis 
desvantagens: será um indivíduo que não terá 
o conhecimento necessário para realizar uma 
administração intravenosa, que poderá não 
reconhecer os sintomas iniciais de uma he-
morragia, mas que à mesma necessitará de ter 
em casa concentrados de factor para o caso 
de uma hemorragia aguda ou eventualidade 
de ir viajar. Os produtos disponíveis poderão 
já incluir a terapia génica, numa percenta-
gem reduzida, mas também as terapêuticas 
não-substitutivas subcutâneas e os factores 
intravenosos mais convencionais, bem como 
os subcutâneos. Os centros de referência para 
os cuidados de hemofilia serão maiores, mas 
em menor número, actuando em harmonia 
com os outros hospitais e em regime de am-
bulatório, tendo os enfermeiros especialistas 
um papel de cada vez maior relevo. Espera-se 
que a telemedicina seja habitual daqui a dez 
anos e que existam laboratórios hospitalares 
especializados nas questões da hemofilia que 
as novas terapêuticas colocam. As especialida-
des geriátricas passarão a integrar a multidisci-
plinaridade dos cuidados em hemofilia, tendo 
em conta que a esperança média de vida das 
pessoas com hemofilia acompanha já hoje a 
média da população em geral. Por tudo isto, 
a formação e educação das pessoas com he-
mofilia, tal como dos profissionais de saúde, 
continua a ser uma missão vital das comunida-
des que se querem preparadas para o futuro.

O dia não ficou concluído sem uma curta 
visita de autocarro pela cidade de Bruxelas e 
o jantar de gala.

Na manhã de domingo, sob a moderação 
da Dra. Roseline d’Oiron, houve lugar a um 
painel dedicado aos distúrbios hemorrágicos 
nas mulheres. A primeira apresentação, a car-
go de Naja Skow-Rasmussen do Comité de 
Mulheres do Consórcio Europeu, consistiu na 
apresentação dos resultados preliminares do Alison DougallMark Skinner
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inquérito do Consórcio Europeu sobre mu-
lheres com distúrbios hemorrágicos, aplicado 
entre 2017 e 2018.

Foram promovidos três inquéritos, um nas 
associações de pacientes, outro nos centros 
de tratamento e o terceiro junto de mulheres 
com distúrbios hemorrágicos ou cuidadoras 
de meninas portadoras da condição.

O conjunto dos resultados traça um re-
trato abrangente do que é a situação actual, 
quais os constrangimentos e os esforços de-
senvolvidos para promover o reconhecimento 
e a informação das mulheres com distúrbios 
hemorrágicos e, simultaneamente, aponta 

para aquilo que deverão ser os passos futuros 
a tomar para potenciar uma melhor qualidade 
de vida para a vertente feminina da comuni-
dade de pessoas com coagulopatias.

Em seguida, a Dra. Danijela Mikovic, fez 
uma excelente apresentação sobre os diversos 
tipos de tratamentos disponíveis actualmen-
te para as mulheres com distúrbios hemor-
rágicos, dependendo do tipo de patologia e 
distinguindo igualmente as diferentes fases 
da vida da mulher, como sejam a gravidez, 
o parto ou a menopausa, salientando quais 
as principais vantagens e riscos associados a 
cada um, promovendo um debate pós-sessão 
muito interessante.

O simpósio da Bayer debruçou-se sobre o 
papel do Factor VIII nos cuidados em hemofi-
lia, presentemente e no futuro. Numa sessão 
moderada pelo Dr. Erik Berntorp (Suécia), com 
a participação do Dr. Paul Giangrande (Reino 
Unido), do Dr. Cedric Hermanns (Bélgica) e de 
Jamie O’Hara (Reino Unido), analisou-se o pa-
radigma das terapêuticas convencionais e das 
mais recentes para se tentar perceber se a era 
do Factor VIII estará a chegar ao fim. Aventou-
se a hipótese de ser possível que as terapêu-
ticas não-substitutivas venham a tornar-se na 
opção convencionada para o tratamento da 
hemofilia, pesando-se os factos de não haver 
risco de infecções, de se poder administrar 
uma vez por mês (o que facilitará a adesão à 
profilaxia com estes produtos), e também do 
seu baixo risco no que toca ao desenvolvi-
mento de inibidores. Porém, é de se esperar 
igualmente que o Factor VIII continue a fazer 
parte do arsenal terapêutico ao dispor da co-
munidade, até porque os tratamentos não-
substitutivos com moléculas alternativas não 
estão indicados para episódios hemorrágicos 

agudos ou grandes cirurgias. O Factor VIII pode 
ser purificado e modificado, personalizado a 
cada indivíduo, e modos de administração 
subcutânea já estão a ser desenvolvidos. Na 
perspectiva das pessoas com hemofilia nesta 
era de novas terapias continua a ser funda-
mental o acesso ao melhor tratamento dis-
ponível adequado a cada pessoa consoante 
as variáveis clínicas e as ambições quanto à 
qualidade de vida e ao realizar de ambições e 
de expectativas. Neste particular, as questões 
de equidade são fundamentais e devem ser in-
corporadas no processo partilhado de decisão.

Na sessão sobre a terapia genética, ou gé-
nica, participaram o Prof. Frank Leebeek (Ho-
landa), o Dr. Dan Hart (Reino Unido) e Jack 
Grehan (Reino Unido), este último enquan-
to indivíduo com hemofilia a participar num 
ensaio clínico. A hemofilia é uma condição 
que, por originar de uma imperfeição de um 
único gene, se presta à terapia genética. Exis-
tem neste momento, em andamento ou na 
fase de planeamento, 32 estudos de terapia 
genética. Contudo, nem todas as pessoas são 
elegíveis para esta alternativa de tratamento. 
Pessoas com inibidores, doença hepática, ou 
crianças, por exemplo, fazem parte do grupo 
não-elegível. Tendo em conta que estes po-
tenciais tratamentos não representam uma 
cura, é verdade que se forem bem-sucedi-
dos em operar um aumento dos níveis de ex-
pressão de factor (VIII ou IX), mesmo ligeiro, 
consegue-se uma alteração, para melhor, do 
perfil hemorrágico da pessoa com hemofilia, 
prevenindo e/ou reduzindo os episódios he-
morrágicos e o surgimento e/ou o avançar das 
artropatias. Os ensaios clínicos prosseguem, 
e é necessário que haja informação sobre os 
mesmos, sendo que alguns estarão em breve 
a entrar na sua Fase III.

31ª 
Conferência 

Anual  
do Consórcio 

Europeu  
de Hemofilia

Cedric Hermans e Paul Giangrande
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Nome    Associado N.º    e-mail 
Morada  

Localidade     Cód. Postal  -    

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

Neste ano lectivo pretendo praticar natação na piscina de:  

Pretende usufruir da comparticipação financeira disponível:  SIM     Não  

Dias     Horas  

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

Nome do Professor    Contacto:  

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

Data   /   /      Assinatura 
 

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

Natação
>Comparticipação até 75%<

No âmbito de promover a aquisição de co-
nhecimentos e esclarecimentos sobre as di-
versas temáticas que a hemofilia e outros dis-
túrbios hemorrágicos envolvem, a Associação 
Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagu-
lopatias Congénitas (APH), realizou no dia 14 
de Setembro, no People Family Club de Mafra, 
uma ação de formação intitulada “Descobrir a 
Hemofilia…”.

Esta ação foi solicitada pelo associado David 
Silva, que pretendia um acompanhamento in-
dividualizado, orientado e específico, atenden-
do às suas particularidades, necessidades e/ou 
limitações, na prática da atividade física, quer 
na natação, como ainda ao nível de ginásio. 

Estiveram presentes nesta iniciativa 28 pro-
fissionais da área técnica (personal trainers, ins-
trutores de aulas de grupo e professores de 
natação) do complexo desportivo People Family 
Club de Mafra e de Sintra, que no decorrer da 
sessão participaram ativamente, colocando 
questões.

Várias temáticas foram abordadas durante 
a sessão, com especial destaque para a pers-
petiva multidisciplinar; o aconselhamento para 
a prática da atividade física adequada a cada 
caso, como estratégia terapêutica não farmaco-
lógica, quer na prevenção, quer no tratamento 
da pessoa com hemofilia; desportos aconselha-
dos; as repercussões decorrentes no organismo 

Formação em Mafra 
e sua afetação na postura corporal; os benefí-
cios do exercício físico em meio aquático e ter-
reste, conciliado com a fisioterapia; como ainda, 
sugestões de exercícios que visam neutralizar 
e/ou reduzir os efeitos, a longo prazo, das he-
morragias musculares e articulares.

Concluindo, relevo o interesse manifestado 
pelos participantes nesta formação, permitindo 
que iniciativas deste género, contribuam para 
a promoção da atividade, consciencializando a 
pessoa com hemofilia a encontrar o seu ritmo 
no exercício físico, conhecer e respeitar os seus 
limites, seguindo o seu tratamento e a superar 
os seus receios.

A Professora, Paula Alves

“Esta formação foi muito 
importante para mim, assim 
como para os professores do 
ginásio/piscina. Após esta 
formação, os professores 
passaram a ter outros 
cuidados e adaptaram 
os exercícios às minhas 
limitações.”

David Silva


