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5.O CONGRESSO 
NACIONAL 
DE HEMOFILIA

Foi na Assembleia da República que culminou esta 
campanha:
– É possível viver sem hemorragias espontâneas 

em hemofilia.
–  Ter zero hemorragias num ano não é um mito.

INSCRIÇÕES 

ATÉ 15 DE FEVEREIRO

8, 9 e 10 DE MARÇO

G U I M A R Ã E S

Temos a reportagem do que
foi o evento mais importante e 
significativo de entre todas as 
iniciativas que a nossa associação 
realizou ao longo do ano.
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Editorial

Em Janeiro de 1961 durante o discurso que inaugurava a sua presidência, John 
F. Kennedy disse 

“não perguntem o que é que o país pode fazer por vocês,  
perguntem o que podem vocês fazer pelo país”. 

Kennedy foi assassinado dois anos depois, mas essa parte não tem relevância 
para este editorial. As palavras do presidente americano têm um alcance 
alargado que ultrapassa fronteiras, língua e cultura, e que se podem aplicar 
a quase todos os contextos. A nossa comunidade há muito deixou de estar 
impotente perante a condição com que muitos dos nossos associados vivem. 
O passado arrastou-se até às margens do presente, muitas vezes com a nossa 
cumplicidade, mas agora depende de nós deixá-lo para trás e empurrá-lo com 
o melhor pé que tivermos para os esconsos da nossa nostalgia mal atribuída. 
Já não somos hemofílicos, somos pessoas com hemofilia, ou com outras 
coagulopatias congénitas. Já não temos uma doença, temos uma condição, e 
sabemos controlá-la. Os médicos agora são nossos aliados e os medicamentos 
disponíveis actualmente permitem-nos alcançar realidades que ainda não há 
muito tempo eram meros sonhos e anseios. O futuro continua a vir na nossa 
direcção e temos razões para sentirmos um optimismo informado. Vivemos 
uma era de avanço científico impetuoso, uma espécie de futuro presente, 
que exige a nossa atenção e o nosso envolvimento constantes. Ao invés de 
estarmos sentados à espera que o futuro venha até nós e resolva problemas 
que, em grande parte, originam no nosso imobilismo, partamos antes ao seu 
encontro. A ciência está a abrir o caminho, os medicamentos a desempenhar o 
seu papel, os médicos a fazerem a sua parte, a APH a trazer-vos informação 
persistente e avanços significativos na forma dos protocolos dos cuidados para 
hemofilia, portanto, não se perguntem o que podem os outros fazer por vocês. 

Todos temos de fazer a nossa parte.

Feliz 2019 para todos.

Uma reflexão  
de como tudo deve 
ser no futuro

Nuno Lopes
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Sempre me conheci com hemofilia, o 
que me privou de ser criança. Isto, porque 
compreender a hemofilia na infância não 
me foi possível, contudo, lembro-me de 
considerar o Hospital S. João a minha se-
gunda casa, onde passava cerca de 4 horas 
por cada administração de plasma. Mais 
tarde, com a chegada dos crioprecipitados 
este tempo reduziu para hora e meia, 4 a 5 
vezes por semana. 

Mesmo assim, aos 8 anos de idade, fi-
quei incapacitado de andar durante dois 
anos. Após esperar um ano pela abertu-
ra do serviço de fisioterapia do Hospital S. 
João iniciei os tratamentos e passado um 
ano voltei a caminhar. Aos 11 anos voltei a 
perder o andar, desta vez a fisioterapia no 
Hospital S. João não surtiu qualquer efeito, 
o que levou os meus pais com ajuda da 
APH, nomeadamente a dona Maria de Lour-
des Fonseca e muita luta, a internarem-me 

no Centro de Medicina e Reabilitação de 
Alcoitão, onde permaneci de 26 de Julho 
de 1982 a 10 Junho de 1983.

Quando saí já caminhava novamente e 
tinha maior noção da hemofilia. 

Após a estadia em Alcoitão as idas ao 
Hospital S. João reduziram, mas mesmo 
assim o futuro era cinzento.

Mais tarde com a chegada dos concen-
trados de factor VIII melhorei muito a minha 
qualidade de vida.

Com o tratamento no domicílio  passei 
a ser totalmente autónomo!

Atualmente, faço tratamento “on de-
mand” sempre que necessário e profilác-
tico de acordo com as atividades que vou 
exercer.

Hoje o futuro já não é cinzento, mas sim 
de esperança.

Considero-me um homem normal, com 
uma vida normal, trabalhador, pai, esposo 
e feliz!

A Hemofilia ajudou-me a ultrapassar 
imensos obstáculos, fez-me crescer, ensi-
nou-me que não há impossíveis, deu-me 
uma família que cresce comigo e que me 
ajuda imenso.

POR 
PALAVRAS 

NOSSAS

Uma família

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).

Hilário 
Moreira* 
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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

*50 anos, hemofilia A moderada
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tante do tratamento e das várias possibilidades 
e estratégias em termos de profilaxia, para se 
atingir melhores níveis na gestão do tratamento.

Finalmente, Victor Jimenez-Yuste, do Hospi-
tal Universitário de La Paz de Madrid, fechou este 
módulo com “O Futuro do tratamento da hemo-
filia - Novas perspectivas para o tratamento”. Fo-
ram abordadas as novas tecnologias, com realce 
para os tratamentos não substitutivos, revelando 
en passant a experiência no seu Centro, e como 
os mesmos poderão significar uma mudança no 
paradigma do tratamento da hemofilia, não se es-
quecendo de salientar a importância da adaptação 
deste tratamento a cada paciente e a necessidade 
de uma constante monitorização clínica. 

igualmente notório como a prática dos diferentes 
Centros não é uniforme  e como ainda falta um 
longo caminho até existir a tão desejada unifor-
mização e cumprimento dos requisitos gerais e 
específicos para que os Centros de Referência em 
Portugal funcionem com eficácia. 

O módulo seguinte foi moderado pelas Dr.ªs 
Manuela Carvalho e Eugénia Cruz e visava o tra-
tamento da hemofilia.

O professor Johannes Oldenburg, veio da 
Universidade de Bona, para apresentar “Estraté-
gias de Optimização do tratamento da hemofi-
lia”, onde tocou nos pontos extremamente im-
portantes do diálogo entre pacientes e clínicos, 
na importância do trabalho de avaliação cons-

Realizou-se nos dias 18 e 19 de Outubro, no 
Porto, o 16º Simpósio Internacional de Trombo-
se e Hemostase, organizado pela equipa clínica 
do Centro Hospitalar de Santo António – Porto, 
tendo a APH sido convidada a estar presente, 
através do presidente da sua direcção.

No decurso deste simpósio, destacamos a 
parte referente às coagulopatias congénitas.

A hemofilia e os Centros de Referência foram 
os temas dominantes do primeiro painel, mode-
rado pelo Professor Victor Jimenez-Yuste, do Hos-
pital Universitário de La Paz de Madrid e pelo Dr. 
Manuel Campos.

O primeiro orador foi o Professor Cedric Her-
mans, do Saint Luc University Hospital, de Bruxelas, 
que tratou os desafios globais na hemofilia, apre-
sentando a evolução desta patologia ao longo dos 
tempos, com realce para o grande desenvolvimen-
to no campo dos tratamentos que se tem verifica-
do nos últimos anos, mas igualmente nos modelos 
de gestão que deverão ser implementados.

De seguida, a Dr.ª Maria Teresa Alvarez do 
Hospital Universitário de La Paz de Madrid, apre-
sentou a experiência do seu Hospital como Cen-
tro de Referência Europeu, onde se pode verifi-
car o excelente modelo organizacional que o 
mesmo possui e que permite uma verdadeira 
abordagem multidisciplinar das coagulopatias.

Para apresentar a experiência dos Centros de 
Referência Nacionais, que existem desde 2017, fa-
laram a Dr.ª Sara Morais, Dr.ª Manuela Carvalho, Dr. 
Ramon Salvado, Dr.ª Maria João Diniz e Dr.ª Cristina 
Catarino, que mais do que apresentarem a ainda 
novel experiência dos seus Centros, refeririam o 
que ainda falta fazer para os mesmos serem con-
siderados verdadeiros Centros de Referência. Foi 

16º Simpósio Internacional de 

Trombose e Hemostase
Fundação Cupertino de Miranda – Porto
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Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A, – 1950-158 Lisboa 
Tel.: 21 859 84 91 – info@aphemofilia.pt – www.aphemofilia.pt      

     Siga-nos no facebook

INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE FEVEREIRO

(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)   

Necessita utilizar o transporte disponibilizado pela APH?  Sim    Não     Local de partida: Lisboa   Porto   

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: 
>  15 de Fevereiro N.º

Organização:

 P R O G R A M A

8 DE MARÇO
19.30 - Receção e jantar

9 DE MARÇO
09.15/09.45 – Apresentação do concurso “QUEM QUER SABER 

MAIS?” - Nuno Lopes - APH
09.45/11.00 – Eliminatórias do concurso “QUEM QUER SABER 

MAIS?” - Nuno Lopes - APH
11.00/11.15 – Pausa para café
11.15/12.15 – Workshop “FUI LÁ FORA REPRESENTAR A APH” – 

Carolina Quitério, Diogo Machado e Frederico Cardoso 
– Comité de Jovens da APH

12.30/14.00 – Almoço
14.00/15.00 – Sessão “NOVOS TRATAMENTOS/NOVAS 

TECNOLOGIAS” – Dra. Susana Fernandes do Centro 
Hospitalar São João

15.00/16.00 – Sessão “PROJECTO COMPREENDER” – Dr.ª Isabel 
Lourinho do Centro Hospitalar do Porto (Hospital de 
Santo António)

16.00/16.30 – Pausa para café
16.30/17.30 – Workshop “ASSOCIATIVISMO E LIDERANÇA” – José 

Caetano Martins – APH
17.30/18.45 – Final do concurso “QUEM QUER SABER MAIS – 

FINAL”  – Nuno Lopes – APH
18.45/20.30 – Tempo livre
20.30/23.00 – Jantar

10 DE MARÇO
09.30/10.30 – Reunião do Comité de Jovens da APH
11.00/12.00 – Visita ao Paço dos Duques de Bragança 
13.00/14.30 – Almoço e encerramento

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

E n c o n t r o 
de Jovens

7.º
8, 9 e 10 DE MARÇO

G U I M A R Ã E S
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Decorreu no passado dia 20 de Novembro, 
nas instalações da Bayer em Alfragide, o ter-
ceiro Encontro com Associações de Doentes. 
Representada por Nuno Lopes, a APH partici-
pou na sessão de trocas de ideias e de debates 
que decorreu sob uma nota de descontracção 
e vontade de aprender. A directora nacional da 
empresa, Nathalie Cardinal von Widdern, deu as 
boas vindas aos participantes, e lembrou que 
são cada vez mais os desafios que todos en-
frentamos, e conforme os processos se tornam 
inovadores, maior é a necessidade de envolver 
os pacientes nas tomadas de decisão. A sessão 
prosseguiu com o tema dos ensaios clínicos 
(um bem maior para os pacientes) e depois a 
Enfermeira Dulce do Ó ofereceu-nos um breve 
historial da Associação Protectora dos Diabéticos 
de Portugal, mencionando que desde de 2002 já 
se levaram a cabo 70 ensaios clínicos na APDP. 
Hortense Matos, da Unidade Bayer dos Ensaios 
Clínicos falou sobre o acesso aos mesmos em 

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezado Associado,

Nos termos do articulado do Artigo 27º, ponto 1 e em conformidade com o Artigo 
31º, ponto 1, alínea b) dos Estatutos da APH, convoco Assembleia Geral Ordinária da 
APH – Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas 
para o dia 30 de Março de 2019, no seu núcleo do Porto, sito na Rua João 
Espregueira Mendes, nº 113, 4350-008 Porto, 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 2018, bem como o parecer 

do Conselho Fiscal;
2.  Informações.

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Jorge da Conceição Vitorino 
Presidente da Assembleia Geral

Portugal, debruçando-se também sobre o po-
tencial do nosso país (prevalência da doença, 
estimativas de recrutamento, etc.). A esta apre-
sentação seguiu-se um workshop improvisado 
ao tema “Do que precisam as associações de 
doentes, da parte das farmacêuticas, para se 
sentirem mais aptos a comunicar sobre os en-
saios clínicos dessa, tornando o ambiente mais 
favorável aos mesmos no nosso país?” Algumas 
dificuldades foram rapidamente identificadas: 
poucos ensaios clínicos em Portugal; dificuldade 
em recrutar; o networking não funciona; ideia 
negativa que as pessoas têm dos ensaios clíni-
cos; consentimento informado pouco acessível. 
Também rapidamente, soluções foram sugeri-
das: promover mais encontros entre associações 
de doentes, médicos e farmacêuticos; promover 
planos plurianuais com farmacêuticas; tornar 
mais acessível a linguagem dos consentimen-
tos informados (apostar na literacia dos mem-
bros da comunidade). Na mesa redonda que se 

seguiu discutiram-se estratégias para garantir a 
relevância e sustentabilidade das associações de 
doentes num futuro que se adivinha exigente. 
Algumas soluções referiam o empreendedoris-
mo social, o “fundraising” objectivo, o aprovei-
tar dos estágios profissionais nas valências que 
possam representar uma mais-valia para a nossa 
associação (por ex., marketing, web design e re-
lações públicas), bem como acolher (e até pro-
por junto das universidades) teses de mestrado 
e doutoramento, sejam sobre as patologias da 
nossa comunidade ou sobre outros aspectos 
da mesma, ficando claro que uma associação 
tem de estar habilitada na comunicação da sua 
mensagem, sempre numa óptica de mínimo in-
vestimento/máximo impacto e da capacitação 
vs ajudem-me.

Foi uma manhã muito produtiva, com ideias 
vindas de todos os representantes das diversas 
associações presentes, e a APH agradece à Bayer 
Portugal o convite que nos foi endereçado.

III Encontro com Associações  
de Doentes da BAYER 
20 de Novembro 2018
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Lucas (H. Sta. Maria, Lisboa) apresentou o tema 
“Reprodução, Gravidez e Parto na mulher com 
distúrbios hemorrágicos” e a Dra. Marina Costa 
(H. S. Teotónio, Viseu) falou sobre “Os desafios 
de uma mulher com distúrbios hemorrágicos 
ao longo da sua vida”. Foram duas apresenta-
ções bastante interessantes e complementares 
que geraram bastantes questões entre o públi-
co, o que levou a um debate muito abrangente 
e participado.

Seguiu-se o almoço, após o qual, a Enf.ª 
Marta Moreira apresentou o 2º Workshop, de-
dicado ao tema “Estratégias para contornar a 
falta de informação sobre distúrbios hemor-
rágicos no feminino”, onde as participantes fo-
ram divididas em grupos de trabalho aos quais 

tema, em Portugal, os distúrbios hemorrági-
cos no feminino.

O primeiro dia de trabalhos iniciou-se com 
um quebra-gelo, no qual as participantes foram 
convidadas a apresentar-se umas às outras, 
num contra-relógio, que gerou imensa anima-
ção e aproximação entre todas. Seguiu-se o 
primeiro Workshop, apresentado pelas queri-
das Carolina Quitério e Carla Ribeiro, e no qual 
ambas apresentaram as suas perspetivas pes-
soais sobre as suas vivências, respetivamente, 
como adolescente e mulher portadora do gene 
da hemofilia.

Depois de um breve coffee-break, houve 
lugar ao painel médico, no qual a Dra. Joana 

Foi com uma excecional vista de mar que 
decorreu no Hotel Arribas, Praia Grande – Sin-
tra, entre os dias 26 e 28 de Outubro de 2018, 
o 4º Encontro de Mulheres da APH.

Durante a solarenga tarde de dia 26 co-
meçaram a chegar as participantes, vindas 
de todos os cantos do país, para encontros e 
reencontros muito aguardados e desejados, 
mataram-se saudades e acolheram-se novas 
caras por entre conversas animadas, num dia 
que terminou com o jantar de acolhimento 
no qual tivemos oportunidade de ver o vídeo 
com a retrospetiva das atividades do nosso 
comité e foi apresentado o novo logotipo, 
especialmente desenvolvido para o ano em 
que o Dia Mundial da Hemofilia teve como 

4.º Encontro de Mulheres  
com Distúrbios Hemorrágicos
26, 27 e 28 de Outubro 2018
Hotel Arribas, Praia Grande – Sintra

Projeto co-fnanciado pelo Programa de Financiamento  
a Projetos pelo INR, IP.
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foram colocados problemas/casos tipo cuja 
solução deveria ser encontrada no grupo. O 
resultado de cada um dos grupos foi debatido 
em conjunto e, no final, todas saíram mais ha-
bilitadas a lidar com o desconhecimento das 
suas patologias.

Após um breve intervalo, seguiu-se o mo-
mento mais emotivo dos nossos encontros, o já 
habitual speak-out, no qual todas fomos convi-
dadas a participar, partilhando dúvidas, medos, 
alegrias, enfim as experiências e momentos 
mais marcantes nesta nossa caminhada como 
mulheres com distúrbios hemorrágicos, falan-
do com o coração, sem filtros, por entre choros 
e risos, num momento que cria laços apertados 
e empatia profunda entre todas.

Seguiu-se um momento de relaxamento, 
no qual as participantes tiveram oportunidade 
de participar numa sessão de Yoga, conduzida 
pelo Centro de Yoga de Sintra (Áshrama), que 
antecedeu o jantar de sábado, sempre especial, 
num restaurante típico e com direito a muita 
diversão e convívio entre todas.

O último dia do encontro, dedicado às te-
máticas internacionais, teve como convidada 
especial a Evelyn Grimberg, membro da Asso-
ciação Holandesa de Hemofilia em represen-

Foi com grande prazer que fui a convidada internacional 
da Conferência de Mulheres com distúrbios hemorrágicos da 
APH. A calorosa recepção de todas as mulheres, fez-me sentir 
honrada por participar nesta Conferência.

A atmosfera foi incrível desde o primeiro momento. A ale-
gria que transmitiram por estar juntas, as conversas francas, as 
emoções da primeira apresentação e os sentimentos que foram 
compartilhados fizeram desta uma experiência incrível. As tradu-
ções que muitas de vocês me foram fazendo, mesmo que não 
existissem, eu consegui sentir todas as emoções e por isso as 
palavras foram desnecessárias. Espero que com a minha apre-
sentação, eu possa ter mostrado que há muita coisa a acontecer 
na Europa. Há uma grande necessidade de conscientização e 
educação para todas nós, mulheres da Europa e do Mundo. A 
Associação Portuguesa de Hemofilia deve estar muito orgulhosa 

das mulheres fortes da sua Associação e do que elas conseguiram em poucos anos. Vocês são um exemplo. 
Para mim, pessoalmente,são um grande exemplo e eu levarei muitas ideias para casa para organizar uma 
conferência semelhante na Holanda. Obrigada por me receberem!

Evelyn Grimberg
* Tradução elaborada pela APH

tação do Comité de Mulheres do Consórcio 
Europeu de Hemofilia, e que nos veio apresen-
tar o trabalho desenvolvido a nível europeu 
pelo Comité de Mulheres do CEH em prol da 
consciencialização e da partilha de informação 
acerca dos distúrbios hemorrágicos no femini-
no, assim como alguns exemplos de atividades 
que, a nível nacional, a Associação Holandesa, 

tem vindo a desenvolver no mesmo âmbito. 
Foi uma apresentação inspiradora e que faz 
antever um futuro auspicioso no crescimen-
to e afirmação da comunidade feminina com 
distúrbios hemorrágicos na europa, no qual 
a realização da 1ª Conferência Europeia de 
Mulheres com Distúrbios Hemorrágicos, orga-
nizada pelo CEH, a decorrer entre 24 e 26 de 
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Maio de 2019 em Frankfurt, é um dos passos 
estratégicos.

Em seguida, Ana Pastor, enquanto coorde-
nadora do nosso Comité mas também como 
membro do Comité de Mulheres do CEH, apre-
sentou, em primeira mão, os resultados preli-
minares do Inquérito sobre distúrbios hemor-
rágicos nas mulheres que o CEH aplicou no 
último trimestre de 2017. Verificou-se que as 
participantes viram-se plenamente represen-
tadas nos resultados apresentados, os quais 
são verdadeiramente reveladores da situação 
atual, e remetem para os principais problemas 
e desafios que se perspetivam no futuro para 
a vertente feminina da comunidade.

O Encontro encerrou com um almoço de 
despedida, no qual foi feito o balanço, muito 
positivo, destes três dias, e onde ficou a pro-
messa e o compromisso, assumido por todas, 
de que para o ano lá estaremos (marquem já 
nas agendas… de 20 a 22 de Setembro, e a 
vosso pedido na Madeira!), novamente juntas 
para mais momentos de aprendizagem e par-
tilha, através do quais nos tornamos cada vez 
mais uma comunidade unida e forte.

A APH agradece ao Instituto Nacional para a 
Reabilitação INR, IP o apoio financeiro e de igual 
forma aos nossos parceiros empresariais: Novo 
Nordisk, Octapharma, Pfizer e SOBI.

À Sweetcare as ofertas para as participan-
tes e ao Centro de Yoga de Sintra (Áshrama) a 
sessão de yoga.

Conclusões decorrentes do Inquérito do Consórcio Europeu de Hemofilia sobre Distúrbios Hemorrágicos nas Mulheres.

Contacte a APH:   Tel.: 218 598 491    
E-mail: info@aphemofilia.pt

Inscrições a decorrer até 8 de Outubro

4.º Encontro de Mulheres  
com Distúrbios Hemorrágicos
26, 27 e 28 de Outubro 2018
Hotel Arribas, Praia Grande – Sintra

Destinado a mulheres com distúrbios hemorrágicos e portadoras de hemofilia
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16, 17 E 18 
NOVEMBRO 2018
PÓVOA DO VARZIM
HOTEL AXIS

Apoios:

5.O CONGRESSO 
NACIONAL 
DE HEMOFILIA

A nossa comunidade esteve presente e em 
força no Congresso Anual da APH, naquele 
que é o evento mais importante e significativo 
de entre todas as iniciativas que a nossa 
associação realiza ao longo do ano. Estiveram 
presentes cerca de 200 participantes, entre 
pessoas com hemofilia, suas famílias, clínicos, 
enfermeiros, psicólogos, representantes da 
Tutela e convidados internacionais. Esta 5ª 
edição do nosso congresso nacional decorreu 
de 16 a 18 de Novembro de 2018 na Póvoa de 
Varzim, que nos acolheu junto à praia e com 
bom tempo.

Os trabalhos começaram na noite de sexta-
feira dia 16, logo após a recepção aos congressis-
tas e ao jantar. O presidente Miguel Crato deu as 
boas-vindas, tendo de seguida tomado a palavra 
o enfermeiro Malam Turé em representação da 
classe dos enfermeiros, Olívia Romero-Lux em re-
presentação do Consórcio Europeu de Hemofilia, 
Vítor Pendão em representação da indústria far-
macêutica, António Almeida da Federação Mun-
dial de Hemofilia, Ramon Salvado representando 
a comunidade médica e a Comissão Nacional de 
Hemofilia e o Dr. João Paulo Sousa, Presidente 
do Conselho Directivo do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação em representação 
do Ministro da Saúde.

Nuno Lopes subiu ao palco para apresentar 
dois pequenos filmes. “Histórias de Inibidores”, 
produzido no início de 2017 pelo Consórcio Eu-
ropeu de Hemofilia e realizado por Goran Kape-
tanovic. Este trabalho documenta as realidades 
muito específicas das pessoas com inibidores 
por esta Europa fora, e dessa forma promove a 
consciencialização junto da nossa comunidade 
e junto dos decisores para os desafios que estas 
pessoas enfrentam. O outro filme apresentou as 
novas recomendações do Conselho da Europa 
para os cuidados e tratamentos em Hemofilia, 
tendo o primeiro dia terminado com um debate 
sobre estes dois documentários.

O dia seguinte começou cedo, com sessões 
paralelas. Sara Silva, Assistente Social voluntária 

Recepção aos 
participantes
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da APH, falou sobre os benefícios sociais na he-
mofilia, fazendo um resumo dos direitos sociais, 
nos quais se incluem: apoios à habitação social, 
prestação social para Inclusão, subsídio de renda, 
e outros, dando também informações e respon-
dendo a dúvidas sobre as formas de requerer 
cada um deles. 

Na outra sessão, Paula Alves, professora de na-
tação da APH, falou sobre a fisioterapia em meio 
aquático. Através do seu dinamismo colocou a 
plateia a interagir, frisando a importância da acti-
vidade física e descodificando as diferenças entre 
esta e exercícios físicos.

Tendo por base a Hemofilia, Paula Alves 
provou que a terapia no meio aquático é a 
melhor estratégia, quer na prevenção dos 
episódios hemorrágicos quer na recuperação, 
após os mesmos e apresentou exemplos 
de evolução de alunos seus com limitações, 
bastante severas, e que, ao longo desta terapia 
mostraram índices elevados de recuperação. 
Reabilitar em água além dos seus benefícios 
físicos, traz imensos benefícios psicológicos. 
A sensação de estar em água já é, por si só, 
terapêutica.

Resumindo, podemos afirmar que esta tera-
pia além de exercer uma carga mínima nas arti-
culações, permite melhorar bastante o controlo 
da dor, maior relaxamento, maior percepção cor-

poral, maior resistência cardiovascular, melhor 
coordenação dos movimentos dos membros, 
entre outras. Cada caso é um caso, há que avaliar, 
dialogar e definir em conjunto (técnico e paciente 
com hemofilia) o plano mais adequado para a sua 
máxima recuperação.

A meio da manhã de sábado decorreu o pri-
meiro painel médico do Congresso com o Dr. 
Marco Matias do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra a trazer-nos o tema da terapia génica, 
introduzindo à plateia, de modo descomplexado 
e fácil de entender, noções sobre esta alternativa. 
A terapia génica consiste em retirar uma peça da-
nificada do nosso ADN e colocar outra que terá o 
bom desempenho das suas funções. Dizia o Dr. 
Marco Matias que “é só copiar, colar e está feito”. 
Claro, acrescentou, que não é assim tão simples, 
pois existem diferentes formas de terapia génica, 
com a construção de vectores virais ou não virais, 
bem como diferentes formas de acção dos mes-
mos. Salientou igualmente as ainda limitações 
desta terapêutica. A terapia génica não representa 
ainda a cura, mas sim uma alternativa terapêu-
tica, existindo vários ensaios clínicos a decorrer 
actualmente. O método aceite e usado consiste 
em introduzir uma célula modificada no nosso 
ADN. Porém, na hemofilia A os estudos estão um 
pouco mais atrasados pois a molécula do factor 
VIII é mais extensa que a da hemofilia B. 

A plateia na sessão de 
abertura do Congresso

Enf.º Malam Turé em 
representação da classe dos 
enfermeiros

Ramon Salvado em 
representação da classe 
médica

Dr. João Paulo Sousa do IPST 
em representação do Ministro 
da Saúde

Miguel Crato da APH deu as 
boas vindas os participantes

António Almeida da FMH Olivia Romero-Lux da 
Associação Francesa de 
Hemofilia

Vitor Pendão da SOBI em 
representação da indústria 
farmacêutica

Nuno Lopes terminou a 
sessão de abertura com o 
visionamento de 2 filmes.
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De seguida, falando dos factores de duração 
mais prolongada, a Dr.ª Paula Kjollestrom do Cen-
tro Hospitalar Lisboa Central relembrou que estes 
produtos, alguns dos quais ainda não chegaram 
ao mercado, enfatizam a realidade de que não há 
um regime profiláctico que “sirva” a todos e que a 
curva farmacocinética varia consoante as pessoas 
e os produtos. Numa comparação detalhada refe-
riu que os concentrados utilizados até agora têm 
infusões elevadas, logo o cumprimento do regi-
me profiláctico é colocado em causa sobretudo 
para quem tem acessos venosos difíceis. Também 
os níveis-vale, nas terapêuticas standard não são 
os desejáveis para uma maior protecção. Os novos 
factores de duração mais prolongada resolvem 
estas questões. Eles conseguem um intervalo de 
infusões maior e conseguem um nível-vale de fac-
tor mais alto. Isto é, o nível de factor no organismo 
mantém-se mais além das 8 a 12 horas e não cai 
abruptamente. A clínica deixou uma mensagem 
de optimismo afirmando que iremos ter cada vez 
mais pessoas mais bem tratadas. 

Fechando o painel, o Dr. Ramon Salvado do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra falou 
das terapias não-substitutivas para a hemofilia, 
começando por enumerar as limitações dos pro-
dutos convencionais; o surgimento de inibidores, 
dificuldades de acessos venosos, frequência das 
infusões e falta de adesão à profilaxia. Depois 
falou das diferentes terapias não-substitutivas, 
desde o anticorpo monoclonal que promove 
a cascata da coagulação imitando a função do 
factor VIII (Hemlibra), em fase final de aprovação 
em Portugal, pelo Infarmed, passando por uma 
alternativa que interfere na produção natural de 

antitrombina (Fitusiran), diminuindo-a, e ainda 
outra que age na produção de trombina, aumen-
tando-a (Concizumab). Nas diferenças fundamen-
tais entre estas terapêuticas e as convencionais 
incluem-se o facto de serem de administração 
subcutânea, de terem uma semivida muito mais 
longa e de diminuírem significativamente a taxa 
de episódios hemorrágicos anuais. Espera-se a 
chegada ao mercado destas novas terapias, uma 
vez findos os ensaios clínicos.

A seguir ao almoço arrancou o segundo pai-
nel médico, com a Dr.ª Manuela Lopes, do Centro 
Hospitalar de São João a apresentar à plateia da 
sala plenária, o tema das portadoras, focado na 
identificação e nas estratégias. Questões de he-

reditariedade tornam fundamental a necessidade 
de diagnóstico, deixando em aberto várias formas 
e alturas para a realização do mesmo, e as estraté-
gias passam pela importância do seguimento das 
portadoras em consulta e pela consciencialização 
de toda a comunidade médica.

Do Infarmed tivemos a presença da Dr.ª Cata-
rina Costa que apresentou uma sessão explicativa 
sobre a inserção no mercado português de medi-
camentos para a hemofilia. Numa altura em que 
se fala dos novos produtos, a sua avaliação passa 
por uma série de etapas muito rigorosas até se-
rem introduzidos no mercado. Como há recursos 
limitados, os novos medicamentos passam, entre 
outras etapas, por uma avaliação farmacoeco-

Nelson Damião (Assoc. Moçambicana de Hemofilia); António Almeida (FMH); Olívia Romero-Lux 
(Assoc. Francesa de Hemofilia) e Miguel Crato da APH, moderador do debate internacional.

Painel Médico 1: Ramon Salvado (CHUC); Paula Kjöllestrom (H. D. Estefânia); Marco Matias (CHUC), com moderação de Miguel Crato.
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nómica e farmacoterapêutica, transitando entre 
diversos organismos de saúde até obterem, ou 
não, a aprovação final. Referiu-se que existe, em 
certos casos, uma autorização de utilização ex-
cepcional que permite aos doentes acesso a um 
medicamento enquanto decorre o processo de 
avaliação, e que em Portugal não há pacientes in-
cluídos nos processos de negociação, embora no 
caso dos medicamentos para a hemofilia a APH 
tem de dar um parecer, ainda que não-vinculativo, 
sobre cada concurso.

A fechar este segundo painel esteve a Dr.ª Eu-
génia Cruz a falar sobre “Outros défices de coagu-
lação”, numa apresentação bastante abrangente, 
que descreveu alguns dos défices de coagulação 
menos conhecidos, e na qual foi possível confir-
mar que, na sua maioria, se tratam de patologias 
mais raras que a Hemofilia A e B, sendo por isso 
muitas vezes negligenciadas pelos profissionais 
de saúde, pelas empresas farmacêuticas e pela so-
ciedade em geral. Têm como principais questões 
associadas, em termos laboratoriais, nem sempre 
estarem disponíveis testes standardizados, o que 
dificulta o seu diagnóstico, e simultaneamen-

te, sendo tão raras, em termos económicos, são 
doenças em que não há muito investimento, 
o que se reflete na falta, muitas vezes, de trata-
mentos específicos. Ficou no entanto apontada 
a criação de “Working Groups” e registos nacionais 
e internacionais deste tipo de patologias, como 
sendo passos fundamentais para potenciar o seu 
conhecimento e formas de tratamento.

Após o painel médico regressaram as sessões 
paralelas. A Dr.ª Isabel Lourinho, da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, deu uma pa-
lestra muito interactiva sobre os desafios numa 
família com hemofilia e num tom bem-disposto 
e dinâmico pôs os presentes a interagirem entre 
si. Uma família tem sempre tantos desafios como 
intervenientes, e estes mudam consoante a pes-
soa; são diferentes para a mãe, para o pai, para o 
filho e para os irmãos, mas alguns desafios são 
transversais, como sendo a necessidade de adap-
tação constante, a ansiedade e o medo, seja das 
hemorragias ou da aceitação. A verdade é que a 
comunidade tem hoje ferramentas que não exis-
tiam há 20, 30 ou mais anos, e isso permite uma 
gestão dos desafios e dos medos muito melhor.

Na outra sessão, Miguel Crato falou sobre es-
tratégias de adesão à profilaxia. Foi mencionada 
a importância da personalização do tratamento 
como optimizador dos resultados clínicos. Por 
outro lado a comunicação entre pacientes e clí-
nicos deverá ser efectuada numa lógica de diálo-
go permanente e de adaptação à capacidade de 
percepção de cada pessoa com a patologia, de 

modo a se criarem soluções partilhadas. Os vários 
modelos de profilaxia foram abordados e discu-
tiu-se como os novos tratamentos poderão alterar 
a dinâmica da profilaxia adaptada a cada pessoa.

O dia de sábado concluiu com duas outras 
sessões: Enfermagem e hemofilia, a cargo da Enf.ª 
Isabel Matos do Hospital de São João e da Enf.ª 
Marta Moreira da APH. Sessão que foi dinamizada 
pela partilha de experiências entre os presentes, 
tendo sido abordado o importante papel que o 
corpo de enfermagem representa numa equipa 
que se quer multidisciplinar, especialmente pelo 
que representa em termos de proximidade aos 
pacientes em contexto educativo.

O Dr. Filipe Veloso Gomes, do Centro Hospi-
talar Lisboa Central (Hospital Curry Cabral) falou 
da importância da comunicação em medicina do 
ponto de vista do clínico, dos desafios na comu-
nicação na hemofilia, com os pacientes e seus fa-
miliares e com outros profissionais de saúde e in-
clusive o próprio médico. De facto, para que haja 
boa comunicação é necessária empatia, entender 
o outro, perceber a história clínica do paciente, 
perceber o seu estado emocional, demonstrar 

Painel Médico 2: Eugénia Cruz (H. Santo António); Manuela Lopes (H. S. João); Catarina Costa (Infarmed) e moderação de Miguel Crato.

Os gémeos madeirenses Wilson e Alex que 
participaram no mini congresso
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apoio e simpatia, para conseguir chegar a um 
bom diagnóstico e poder determinar a melhor 
terapêutica a aplicar. Seguidamente, para que 
haja uma discussão eficaz do plano de tratamen-
to, é necessário explicar ao paciente ou familiares 
as razões para a terapia aconselhada, benefícios, 
riscos da intervenção, riscos do não tratamento. 
É necessário explicar uma e outra vez, fornecer a 
informação, para que não restem dúvidas e a de-
cisão voluntária do paciente seja tomada com o 
conhecimento dos benefícios/riscos envolvidos, 
para finalmente médico e paciente concordarem 
acerca do problema clínico.

Por outro lado, a comunicação de qualidade 
com outros profissionais de saúde requer prepa-
ração e prática, mas o trabalho de equipa torna-
se mais eficaz, estimulante, reduz o stress e falhas 

que comprometam a performance dos profissio-
nais de saúde. 

A falta de tempo foi apontada como a maior 
limitação para a relação médico/paciente. No en-
tanto, estudos apontam que uma formação em 
comunicação melhora todos os aspectos relacio-
nados com a exaustão emocional, despersonali-
zação e realização pessoal do médico.

A boa comunicação em medicina melhora 
a recolha do histórico clínico, a adesão ao trata-
mento e seus resultados, aumenta a satisfação e 
segurança dos pacientes e reduz o esgotamento 
dos médicos e o litígio.

O segundo dia de trabalhos iniciou-se com 
uma apresentação dedicada aos “Distúrbios He-
morrágicos nas Mulheres - perspetiva europeia”, 
apresentada pela coordenadora do Comité de 

Mulheres da APH e representante portuguesa 
no Comité Europeu de Mulheres do Consórcio 
Europeu de Hemofilia (CEH), Ana Pastor. A sessão 
começou por apresentar, de forma muito breve o 
CEH e os objetivos do seu estabelecimento, para 
depois avançar para a constituição do seu Comité 
Europeu de Mulheres, do trabalho desenvolvido 
no último biénio, e depois terminar com a apre-
sentação dos resultados do inquérito promovido 
pelo CEH sobre mulheres com distúrbios hemor-
rágicos em 2017.

Os resultados apresentados são extremamen-
te importantes e reveladores, dado que ajudam 
a traçar o retrato da situação atual e apontam 
quais os passos futuros a tomar, que consistem: 
na necessidade de melhoria no reconhecimento 
da condição e na consciencialização das próprias 

Sessão de domingo de apresentação dos projetos de parceria da APH. Nuno Lopes (APH), apresentou o Projeto 
“Hemorragias Zero”; a psicóloga Isabel Lourinho falou sobre o Projeto “Compreender para viver” da Roche e 

Susana Justo o Projeto “Coleção Saber+” da Pfizer.

Palestrantes das sessões individuais: Sara Silva (APH); Paula Alves (APH); Isabel Lourinho (FMUP); Miguel Crato (APH); Isabel Falcão e Marta Moreira (Enfermeiras voluntárias da APH);              Filipe Gomes (H. Curry Cabral); Ana Pastor (APH); Gonçalo Órfão (CHUC).



  Out  Nov  Dez  2018  hemofilia | 15

mulheres e também da comunidade médica; 
no reforço na Educação - pacientes, médicos e 
população em geral; e na necessidade de mais 
pesquisa, com vista a encontrar soluções efetivas 
e eficazes de tratamento, para que seja possível 
crescer na qualidade da prestação de cuidados 
às mulheres com distúrbios hemorrágicos e fa-
vorecer o seu diagnóstico, tanto mais precoce 
quanto possível.

Ao mesmo tempo, decorreu a palestra do Dr. 
Gonçalo Órfão, dos CHUC, sobre o envelhecimen-
to na hemofilia. Hoje em dia uma pessoa com he-
mofilia tem uma esperança média de vida igual à 
das pessoas sem hemofilia, cortesia do avanço da 
medicina. Agora existem idosos com hemofilia e 
é necessário dar atenção às comorbilidades asso-
ciadas à idade, tendo em conta os factores de ris-
co que são comuns a qualquer idoso: o consumo 
de álcool, o tabaco, a hipertensão, etc. A hemofilia, 
enquanto condição, pode proporcionar desafios 
específicos em casos oncológicos, vasculares ou 
do foro coronário, por exemplo, e por essa razão 
é importante ter especial atenção para com os 
elementos mais velhos da nossa comunidade.

A sessão plenária que se seguiu trouxe-nos 
uma visão global dos cuidados em hemofilia. 
Olivia Romero-Lux falou sobre a hemofilia em 
França, cuja associação foi fundada há 55 anos e 
onde existem 36 centros regionais de tratamento 
e não se registam problemas de acesso aos medi-
camentos, com 80% das crianças e 55% dos adul-
tos em profilaxia. Como saber é poder, é impor-
tante ter dados para se agir em defesa das pessoas 
com hemofilia e cumprir com os compromissos. 

Em representação da Federação Mundial de 
Hemofilia, António Almeida falou dos esforços 
que a organização tem feito para conectar a co-
munidade a nível global e atenuar a disparidade 
de acesso aos tratamentos que hoje em dia se 
verifica. A realidade mundial é muito diferente da 
europeia. A APH tem vindo a trabalhar muito na 
esfera europeia e é altura de fazer o mesmo a nível 
mundial, é altura de identificar coisas que possa 
fazer nessa esfera. Tem de haver um acompanha-
mento a nível social para se conhecer a realidade, 
por exemplo, dos países africanos de língua por-

tuguesa. Simplesmente doar concentrados de 
factor não é única solução, há que treinar, formar 
e seguir o processo todo.

Nelson Damião, presidente da Associação 
Moçambicana de Hemofilia falou sobre a situação 
complicada que as pessoas com hemofilia vivem 
no seu país. Nas zonas rurais, por exemplo, sem 
tratamento muitas pessoas com hemofilia aca-
bam mesmo por falecer antes de chegarem a um 
hospital. Não existem frigoríficos nas zonas rurais 
que permitam o armazenamento adequado dos 
medicamentos e há quem recorra a curandeiros. 
Nas áreas urbanas a situação é mitigada pela exis-
tência de centros de saúde, aos quais as pessoas 
com hemofilia recorrem, embora raramente te-
nham o tratamento apropriado. A possibilidade 
de um programa de twinning com Portugal trará 
outra dinâmica à situação em Moçambique, onde 
as mães estão sensibilizadas e bem unidas.

Miguel Crato aproveitou o ensejo para anun-
ciar que a APH irá iniciar um programa de twin-
ning com Moçambique a partir de 2020 no âmbi-
to da Federação Mundial de Hemofilia que tenta 
apetrechar as associações locais com meios para 
que se possam valer a si próprias, e lembrou que 
a APH tem apoiado pessoas com hemofilia dos 
países africanos de língua portuguesa que se des-
locam até Portugal pelos seus próprios meios em 
busca de tratamento adequado.

Na última sessão do congresso na Póvoa hou-
ve oportunidade para se apresentar os projectos 

de parcerias que a APH veio desenvolvendo ao 
longo do ano com a indústria farmacêutica. Des-
de as brochuras da colecção “Saber +”, em par-
ceria com a Pfizer, sobre: Hemofilia A; Hemofilia 
B; Distúrbios Hemorrágicos nas Mulheres; Pais 
de crianças recém-diagnosticadas; Hemofilia e 
Desporto. Disponibilizadas ao longo do ano e 
no próprio congresso e apresentada por Susana 
Justo, até à campanha HEMORRAGIAS ZERO, em 
parceria com a Shire, explicada por Nuno Lopes 
e terminando no projecto “Compreender para 
Viver”, em parceria com a Roche, e apresentada 
por Isabel Lourinho, estas acções em conjunto 
comprovam o dinamismo e a relevância destes 
programas para a nossa associação e para a nos-
sa comunidade.

Em conclusão, foi um Congresso que se pau-
tou, mais uma vez, por um elevado nível de parti-
cipação e de partilha de saber por parte da nossa 
comunidade e que nos faz acreditar que o cami-
nho da APH é no sentido de criar meios e ferra-
mentas que possibilitem a todas as pessoas com 
coagulopatias congénitas terem mais autonomia 
e poder de decisão na gestão da sua patologia.

A APH agradece a todas e todos que colabo-
raram connosco e tornaram possível este Con-
gresso.

Agradecemos igualmente o apoio da Bayer, 
da CSL Behring, da Novo Nordisk, da Octapharma, 
da Pfizer, da Roche, da SOBI e da Shire.

Até para o ano!

O grupo de voluntários no Congresso do Comité de jovens da APH

Palestrantes das sessões individuais: Sara Silva (APH); Paula Alves (APH); Isabel Lourinho (FMUP); Miguel Crato (APH); Isabel Falcão e Marta Moreira (Enfermeiras voluntárias da APH);              Filipe Gomes (H. Curry Cabral); Ana Pastor (APH); Gonçalo Órfão (CHUC).
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Este ano e uma vez mais realizou-se em 
simultâneo o Mini Congresso, orientado 
por Benilde Moreira e Marta Moreira, que 
juntou cerca de 20 crianças com idades 
compreendidas entre os 4 e os 14 anos, 
com um programa que aliou diversão e 
informação.
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Na Hemofilia...
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Em Barretstown, Irlanda, entre os dias 6 e 9 
de Dezembro decorreu o “Inhibitor Summit” or-
ganizado pelo Consórcio Europeu de Hemofilia 
(EHC). À semelhança dos anos anteriores, mar-
cámos presença no evento destinado às pessoas 
com inibidores na comunidade. 

A recepção e boas vindas, bem como a cria-
ção de grupos de trabalho aconteceram logo à 
chegada dos participantes. Seguiu-se o jantar. 

Na manhã de sexta-feira Kristine Jansone 
apresentou o “European Inhibitor Network” (EIN), 
o trabalho realizado, como fazer parte do EIN e 
tornar-se embaixador no seu país. 

Lidar bem com a hemofilia é importante, 
mas lidar com inibidores requer cuidados redo-
brados e todas as ferramentas que o EHC tem 
colocado à disposição dos membros são muito 
úteis, desde o website (inhibitor.ehc.eu) que con-

tém um chat onde podemos partilhar as nossas 
vivências a tirar dúvidas com especialistas em 
hemofilia, às iniciativas para os embaixadores 
de cada país, que em conjunto com especialistas 

promovem o treino, a advocacia e envolvimen-
to dos membros nas suas comunidades, até ao 
congresso anual vocacionado aos inibidores.

Após pausa para uma bebida quente, o Dr. 
Dan Hart falou sobre os últimos avanços da me-
dicina no tratamento de inibidores. Não é difícil 
de imaginar as expectativas criadas, especial-
mente para os pais dos mais novos. Os avanços 
têm sido enormes, diferenciados e num curto 
espaço temporal. Falou-se de terapêuticas de 
longa duração e como estas podem aumentar 
o rácio de factor no organismo por muito mais 
tempo mantendo o paciente melhor protegido, 
terapias não substitutivas, preocupações, receios 
e várias fases dos ensaios clínicos e, finalmente 
terapia génica. Esta alternativa ainda está um 
pouco distante mas tem apresentado resultados 
animadores nos ensaios clínicos, especialmente 
na hemofilia B.  

Depois do almoço, houve lugar às sessões 
de partilha dividas por escalões etários. Peque-
nos grupos onde um facilitador moderou as 
conversas entre os participantes, nos vários dias 
da conferência. Estes grupos etários discutiram 

Barretstown recebeu mais uma edição da 

Conferência de 
Inibidores do CEH
a APH conta-lhe como foi

“O impacto físico, psicológico e bem estar da pessoa com hemofilia” foi o tema da sessão em que Miguel Crato da APH participou como orador.

Desenvolveram-se em simultâneo às atividades dos adultos ações de sensibilização direcionadas aos jovens participantes.
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as preocupações próprias da idade, que foram 
registadas para posterior análise do EHC.

“O impacto físico, psicológico e bem-estar 
social da pessoa com hemofilia” foi o tema de 
uma sessão em que Miguel Crato da APH e o 
Consórcio Europeu de Hemofilia, Enf. Peter Han-
lon, especialista em saúde mental e o Dr. Daryl 
Butler foram oradores. Nesta sessão foi transmi-
tido o ponto de vista de cada um dos participan-
tes sobre os desafios e estratégias que as pessoas 
com hemofilia e inibidores enfrentam na gestão 
da sua patologia, tanto do ponto de vista dos 
pacientes, como dos imuno-hemoterapeutas, 
como dos psicólogos clínicos.

Os pequenos grupos de trabalhos reuni-
ram-se após a pausa do café. A base do diálogo 
centrou-se em cada participante se expressar 
sobre hemofilia e como esta patologia interfe-
ria nas suas ligações com a restante sociedade, 
desde a informação sobre a mesma, os laços 
afectivos e familiares, educação e/ou trabalho 
até ao isolamento inerente. O facilitador de 
cada grupo foi recolhendo os dados expressos 
pelos participantes nos diferentes dias.

Na manhã de sábado, a Dr.ª Hortensia Ro-
driguez, especialista em Medicina Física e Rea-
bilitação no Hospital La Paz, Madrid, dissecou o 
tema “Dor e como tratar”. Muito pormenorizada 
na sua apresentação, a Dr.ª Hortensia identifi-
cou os tipos de dor (aguda e crónica) as suas 
origens, métodos usados para a identificação, 
possíveis tratamentos, efeitos secundários e me-
lhor qualidade de vida dos pacientes. Na génese 
está a identificação precisa da causa da dor e o 
seu tratamento adequado com vista a evitar o 
sofrimento.

A Drª. Alison Dougall, versou sobre Cuida-
dos Dentários. Agora que a terapêutica para 
a hemofilia se ajusta à pessoa, em função das 

suas necessidades/actividades, está mais que 
na altura de virar o foco para a saúde oral, por 
exemplo. A programação de, no mínimo, duas 
consultas no ano ao médico dentista, comple-
mentando com a higiene oral diária, a redução 
da ingestão açúcar e o consumo tabágico, irão 
certamente beneficiar a saúde oral. Falou-se de 
extracções dentárias associadas às novas tera-
pêuticas. Os novos tratamentos têm permitido 
melhorar também a saúde oral uma vez que os 
riscos hemorrágicos são melhor controlados, a 
par de novas técnicas e dispositivos dentários. 
Alison Dougall abordou o protocolo de saú-
de oral existente na Irlanda como sendo um 
exemplo que deve ser seguido pelos outros 
países, sobretudo ficou a mensagem de que 
cuidados preventivos evitam complicações e 
intervenções invasivas e arriscadas.

Para ajudar a digestão do almoço houve 
lugar a actividades ao ar livre, como rappel, sli-
de ou minigolf, ou algumas caminhadas pelo 
verde da Irlanda na companhia dos corvos. 
De referir que a par das sessões dos adultos, 
decorreram actividades para os participantes 
mais novos, desde construções em lego, arco 
e flecha, culinária, ciência e grupos de trabalho 
abordando o tema hemofilia e inibidores.

Jim O’Leary da Irlanda e membro do grupo de 
inibidores do EHC e Craig Upshaw da Associação 
Canadiana de Hemofilia transmitiram a importân-
cia da comunicação na defesa dos nossos direitos. 
Cada um de nós tem uma história de vida, uma 
adversidade e resiliência. Usar tais ferramentas em 
prol da restante comunidade é deveras importan-
te. Enquanto pacientes, somos nós que temos o 
direito e o dever de saber que decisão tomar, que 
terapêutica seguir, que outros cuidados obter. Por 
vezes uma voz não se faz ouvir, mas juntando vá-
rias vozes, interagindo com a nossa associação 
poderemos atingir os objectivos comuns. “Cada 
um de vós pode ser elemento activo na vossa 
comunidade”, dizia Craig.

A noite de sábado trouxe o jantar e uma fes-
ta do chapéu, em que todos participantes tive-
ram oportunidade para se conhecerem melhor.

Na manhã de domingo decorreram duas 
sessões simultâneas, uma sobre stress e o seu 
controlo, e a outra sobre apoio psicossocial. 

Portugal esteve representado por Miguel 
Crato, Rita Cachado, João Crato, Frederico Car-
doso, Gonçalo Cipriano, Teresa Pereira, José Cae-
tano Martins e Rui Baeta.

Comitiva portuguesa em Barretstown.
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Realizou-se em Sófia, na Bulgária, a Confe-
rência Anual do Consórcio Europeu de Hemo-
filia (CEH) sobre Novas Tecnologias.

Esta conferência constitui um dos momen-
tos mais aguardados todos os anos, pois reú-
nem-se membros das Associações de toda a 
Europa e os melhores especialistas e investiga-
dores em Hemofilia, para debaterem as novi-
dades terapêuticas neste campo, que têm sido 
muitas nos últimos tempos, tendo a APH estado 
representada por Miguel Crato, da Direcção.

No primeiro dia e após o Prof. Joahnnes 
Oldenburg ter dado as boas vindas aos 
participantes, Declan Noone do CEH fez um 
resumo dos ensaios clínicos sobre Novas 
Terapias que atualmente decorrem, tanto nos 
produtos de duração mais prolongada, como 
na terapia não substitutiva e na terapia génica. 
De facto, mais de duas dezenas de ensaios 
estão neste momento em curso, nas mais 
variadas fases, sendo que a curto prazo (dois 
anos) se supõe que muitos deles recebam 
autorização para comercialização, alterando 
completamente o paradigma do tratamento 
da hemofilia A e B.

A apresentação seguinte esteve a cargo da 
Profª Flora Peyvandi, de Milão, que apresentou 
dados sobre as novas tentativas de prolongar 
a semi vida do factor VIII, tendo de seguida o 
Prof. Joannanes Oldenburg, efectuado uma 
interessante apresentação sobre o futuro 
da profilaxia, face às novas terapias. Existem 
mais opções terapêuticas (Produtos Standart, 
produtos de duração mais prolongada, terapias 
não substitutivas como o Emicizumab, terapia 
genética), mas também existem diferentes 

Conferência do Consórcio Europeu de Hemofilia

Novas Tecnologias 
para a Hemofilia 
Sófia-Bulgária - 23 a 25 de Novembro de 2018

abordagens do que deve ser a concepção de 
profilaxia. Por outro lado começa a enraizar-se 
uma mudança de mentalidade em relação à 
necessidade de maiores níveis vale consistentes 
com uma maior protecção. Concluiu que 
vivemos numa grande era para os pacientes e 
para as opções que estes possuem.

A intervenção seguinte, da Profª. Elisa Man-
cuso, da Universidade de Milão, foi sobre cirur-
gia em pessoas que estejam a efectuar a tera-
pêutica não substitutiva (Emicizumab).

Para esta médica a experiência neste tipo de 
procedimentos está a crescer cada dia que passa, 
sendo ainda algo limitada, embora as cirurgias 
minor sejam bastante seguras (extrações dentá-
rias, por exemplo), deverão ser sempre comple-
mentadas com o uso de ácido tranexâmico. As 
grandes cirurgias deverão ser alvo de uma mo-
nitorização reforçada e efectuadas sempre em 
Centros de Referência para a Hemofilia. Também 

os pacientes com inibidores, que fazem Emicizu-
mab deverão sempre dosear os níveis de factor 
VIII antes de cada cirurgia, de forma a que o uso 
do concentrado de factor VIII seja também uma 
opção, além do uso de agentes bypass. Assim 
a vigilância constante nestes procedimentos é 
essencial, com especial relevo para a observação 
de eventos adversos.

Na parte da tarde, a Prof. Pratima Chowdary, 
do Royal Free Hospital do Reino Unido, teve a 
seu cargo o tema da Segurança em Ensaios 
Clínicos de Terapias Não Substitutivas. Come-
çou por explicar em que consiste um ensaio 
clínico, quais os critérios de elegibilidade e não 
elegibilidade, as diferentes fases e consenti-
mento informado. Foram discutidos os riscos 
que foram identificados nos ensaios clínicos 
com Emicizumab e Fitusiran e o ajustar das 
interações com os agentes bypass, essenciais 
para se compreender a causa das mortes du-
rante os ensaios clínicos e o que deverá ser a 



  Out  Nov  Dez  2018  hemofilia | 21

avaliação entre o risco e o benefício para o 
paciente e como a evidência clínica é pri-
mordial para se perceberem os benefícios 
deste novo tratamento.

Novamente o Prof. Joannes Oldenburg 
tomou conta do púlpito para apresentar o 
último tema do primeiro dia sobre Avanços 
na Imuno-Tolerância (ITI), para erradicação 
de inibidores.

Concluiu que a existência de terapias 
não substitutivas afectam a decisão de se 
efectuar a ITI em muitos aspectos: fazer ou 
não ITI; a idade com que se começa a ITI, 
face à existência de terapia não substituti-
va; dose alta vs dose baixa de ITI; custo das 
novas terapias vs custos da ITI. De qualquer 
maneira será sempre positivo ter mais alter-
nativas do que as que presentemente exis-
tem. Terminou dizendo que na sua opinião 
pessoal se deveria começar com a terapia 
não substitutiva. Assim que o Inibidor apa-
recesse, se deveria iniciar imediatamente ITI 
com protocolo de alta dose, continuando 
o tratamento com terapia não substitutiva.

O segundo dia de trabalhos começou 
sob o signo das novidades sobre terapia 
génica. Dan Hart, do Ryal London Hospital, 
falando sobre a terapia génica para a he-
mofilia A. Começou por dizer que estão em 
curso 33 estudos, dos quais 5 são ensaios 
clínicos em diferentes fases. Esta terapia, 
que envolve apenas uma administração 
tem apresentado diferentes tipos de resul-
tados, com expressões de factor VIII manti-
das que variam muito, sendo que no caso 
do ensaio conduzido pela Biomarine, houve 
normalização de factor VIII em valores di-
tos ”normais”. No entanto são dados com 
menos de um ano, pelo que há que aguar-

dar por resultados mais consistentes. Há 
pois, muito por investigar, nomeadamente, 
perceber a elevação das transaminases na 
maioria dos pacientes em terapia géni-
ca, que têm sido combatidas com eficácia 
com recurso a esteroides; perceber qual é 
o melhor vector a ser utilizado (vector é o 
meio de transporte do material genético, 
com capacidade de replicação) e quais os 
efeitos a longo termo. Terminou concluin-
do que a promessa da terapia génica será 
uma realidade a médio prazo, mas que não 
será provavelmente para todos, embora 
salientando que ainda há muitas barreiras 
a serem ultrapassadas.

O Prof. Amit Natwani, do Royal Free 
Hospital de Londres, falou sobre a terapia 
génica para a hemofilia B, que tem mais 
anos de ensaios que a hemofilia A. Os 8 
anos que já tem de experiencia permitiram-
lhe chegar às seguintes conclusões: A 
maioria dos ensaios e estudos apresentam 
uma eficaz transferência genética em 
doses terapêuticas; a expressão de factor 
IX mantém-se constante; a mutação 
Pádua permite uma expressão dez vezes 
maior; novos vectores poderão aumentar 
a expressão do factor; inexistência de 
formação de inibidores; transaminases 
elevadas entre as 4 e as 12 semanas, todas 
tratadas com esteroides; sem toxicidade 
ao fim de 8 anos. As questões que ainda 
estão em cima da mesa relacionam-se com: 
manter-se-á o mesmo nível de expressão 
de factor a longo prazo; o que causa o 
aumento das transaminases; com que 
idade se deverá iniciar a terapia génica; qual 
será o seu custo. Concluiu dizendo que a 
terapia génica tem potencial para ser uma 
mudança de paradigma para a hemofilia, 
tanto para a A, como para a B e que o 
enorme interesse comercial demonstrado 
pelas empresas farmacêuticas, torna 
possível a previsão do licenciamento para 
comercialização em 2020.

O evento terminou com uma discussão 
sobre terapia genética entre os participan-
tes e um painel composto por Guillaume 
Janin da Associação Francesa de Hemofi-
lia, David Page da Associação Canadiana 
de Hemofilia, Declan Noone do CEH, Mar-
tin Sedmina da Associação Eslovaca e os 
palestrantes Daniel Hart e Amit Natwani.

DIVERSUS
F O T O G R A F I A

DE JOSÉ CUNHA

Durante o próximo mês de Abril estará patente 
no núcleo do Porto, na Rua João Espregueira 
Mendes, uma exposição fotográfica intitulada 
“Diversus”, da autoria do nosso associado José 
Cunha. Um apaixonado pela fotografia de lon-
ga data, José Cunha não podia recusar o nosso 
convite para expor os seus trabalhos.

Assim sendo, 
dia 06 de Abril, 

pelas 15h00 
terá lugar a inauguração da mostra 
fotográfica que poderá ser visitada 

todos os sábados de Abril 
entre as 15h00 e as 18h00.

Anotem na agenda e passem por lá.   
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A campanha Hemorragias Zero alcançou o 
seu momento mais importante após um ano 
de trabalho ao longo do qual procurámos que a 
iniciativa divulgasse informação relevante apon-
tada ao seio da nossa comunidade, ao mesmo 
tempo que não se desaproveitava o seu poten-
cial para desmistificar a hemofilia junto da socie-
dade em geral, território nem sempre acolhedor 
para realidades diferentes e onde noções erra-
das sobre a hemofilia persistem praticamente 
imutáveis há décadas. Nesse sentido, estivemos 
presentes em artigos e entrevistas na imprensa 
ao longo de 2018, com especial relevância por 
ocasião do Dia Mundial da Hemofilia, e também 
nos órgãos de comunicação social, nomeada-
mente canais de televisão generalistas ou do 
cabo, e ainda em estações de rádio. O objectivo 
da campanha está plasmado no seu nome, He-
morragias Zero, um objectivo a alcançar, e alcan-
çável, se todos nós tivermos acesso aos recursos 
certos e à informação relevante que nos permita 

saber fazer uma boa gestão dos mesmos.
No decorrer da campanha foi lançado um 

inquérito à nossa comunidade de modo a reco-
lher informação relevante e suficiente para ela-
borar um estudo, “Percepções sobre Hemofilia”, 
que tirasse o pulso às percepções que persistem 
na nossa comunidade, sejam elas partilhadas 
por jovens com hemofilia, adultos, seniores, cui-
dadores, médicos e legisladores. Os resultados 

foram finalmente apresentados na Assembleia 
da República no dia 19 de Dezembro de 2018, 
numa sessão organizada em conjunto pela As-
sembleia da República e pela APH, que contou, 
além da Direcção desta e de vários membros 
da nossa comunidade, com a presença de al-
tos representantes dos organismos públicos de 
saúde, como o Instituto Português do Sangue e 
Transplantação na pessoa do Sr. Presidente do 
Conselho Directivo João Paulo Sousa, a Comis-
são Nacional de Hemofilia na pessoa do Presi-
dente Dr. Ramón Salvado, entre outros, com re-
presentantes da indústria farmacêutica e com o 
contributo dos deputados do PCP, do Bloco de 
Esquerda e do PSD.

A abertura da sessão esteve a cargo da Dr.ª 
Maria da Graça Freitas, Directora Geral de Saú-
de, e de Miguel Crato, Presidente da APH, que 
frisaram a importância do estudo para se alcan-
çarem melhores resultados com a terapêuti-
ca disponível actualmente e se conseguir uma 
melhor gestão dos recursos. Nuno Lopes (APH) 
apresentou primeiro as premissas do estudo, 
nomeadamente avaliar o nível de exigência do 
tratamento relacionado com a aceitação de he-

Campanha 
Hemorragias Zero 
Assembleia da República, dia 19 de Dezembro de 2018.

Miguel Crato da APH e Dr.ª Maria da Graça Freitas, Diretora Geral da Saúde.

Representantes do Grupo Parlamentar da Saúde: Carla Cruz (PCP); Jorge Falcato Simões (Bloco de Esquerda); Ricardo Baptista Leite 
(PSD); Nuno Lopes (APH) e José de Matos Rosa (Presidente da Comissão).
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morragias espontâneas; promover a reflexão e 
compreensão do impacto da hemofilia senti-
do pelos diferentes intervenientes na área da 
hemofilia; perceber como é feita a gestão des-
ta condição crónica: definição do tratamento, 
personalização, acesso e adesão; compreender 
o grau de envolvimento das pessoas na gestão 
da condição; sensibilizar para as necessidades 
de apoio no dia-a-dia por parte dos diferentes 
grupos inquiridos. Posteriormente sublinharam-
se os pontos mais significativos revelados pelo 
estudo, indicativos do muito trabalho que temos 
ainda pela frente para alterar mentalidades.

Do universo inquirido, 71% dos cuidadores 
revela que a hemofilia condiciona a vida do seu 
filho. É, curiosamente, a mesma percentagem de 
pessoas com hemofilia que sente que a mesma 
causa constrangimentos na sua vida. De entre 
as razões referidas para que tal assim seja, uma 
que é transversal a ambos os grupos é a ansie-
dade que o receio de sofrer novas hemorragias 
provoca. Paradoxalmente, 53% dos cuidadores 
considera aceitável que o filho tenha entre 1 e 5 
hemorragias espontâneas por ano (73% diz que 
é essa a realidade do seu filho) e 43% não acredi-
ta que seja possível viver sem estas crises. Mesmo 
entre o grupo de pessoas com hemofilia, apenas 
50% acha que é possível viver sem hemorragias 
espontâneas, e apenas 9% alcançou o número 
ideal: zero hemorragias num ano. Mesmo entre 

os profissionais de saúde, o inquérito revelou 
que 42,3% considera aceitável um registo de 
1 a 5 hemorragias espontâneas por ano. Estes 
números são preocupantes quando ao mesmo 
tempo temos uma prevalência crescente de 
pessoas com hemofilia, de todas as idades, em 
regime profilático. 

Entre os cuidadores, 71% revela que o seu 
filho está nesse regime terapêutico, e 100% afir-
ma saber que o regime pode ser personalizado 
e adaptado ao estilo de vida e às ocorrências 
do dia-a-dia do filho. Porém, apenas 28% dos 
cuidadores afirma que o filho já fez um estudo 
farmacocinético, e no universo das 71% de crian-

ças tratadas profilaticamente 42,8% não fez um 
estudo farmacocinético antes de iniciar a pro-
filaxia. Do universo de pessoas com hemofilia 
inquiridas, 68% faz profilaxia, mas 32% não fez 
qualquer estudo farmacocinético. Este estudo 
continua por fazer em 64% das pessoas com he-
mofilia inquiridas, entre os que fazem profilaxia 
e os que seguem outros regimes terapêuticos. 

O regime terapêutico profilático personali-
zado é consensual entre políticos, reguladores e 
profissionais de saúde como sendo o tratamen-
to de eleição nos cuidados para a hemofilia, pois 
reduz as hemorragias espontâneas, permitindo 
preservar as articulações, evitando artropatias 

Frederico Cardoso (APH); Carlos Mota (APH); Sara Morais (H. Santo António); Nuno Lopes (APH) e Marta Moreira (APH).
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futuras, dor e potencial absentismo escolar e/
ou laboral. Este consenso tem de se reflectir nas 
percepções de toda uma comunidade para a qual 
1 a 5 hemorragias espontâneas anuais não pode 
ser considerado aceitável, pois isso põe em causa 
o objectivo da profilaxia personalizada, e que é 
o alcançar da meta de zero hemorragias espon-
tâneas ao ano, e dessa forma acautelar o futuro 
articular da pessoa com hemofilia. Há ainda a ne-
cessidade de lembrar às pessoas com hemofilia, 
aos seus cuidadores e aos profissionais de saúde 
que o estudo farmacocinético é uma ferramenta 
valiosa para uma personalização do tratamento 
profilático que permite, em harmonia com as 
responsabilidades da pessoa com hemofilia, um 
registo limpo anual de hemorragias espontâneas.

Outro ponto consensual que emergiu do 
estudo foi o da necessidade de acompanha-
mento psicológico das pessoas com hemofilia. 
As consultas de psicologia estão referidas nas 
orientações europeias para os cuidados na he-
mofilia e são um dos critérios de atribuição do 
estatuto de Centro de Referência para Hemofilia 
aos hospitais que se candidataram ao mesmo e 
que, mesmo naqueles que viram a sua candida-
tura reconhecida com a atribuição do estatuto, 
ainda não existe consulta de psicologia dedicada 
às pessoas com hemofilia. 

Noutro ponto relevante, um terço dos profis-
sionais de saúde revela que não se sente incluído 
nos processos das tomadas de decisão das po-
líticas de saúde, e todos os políticos e regulado-
res inquiridos reconheceram que a informação 
sobre a hemofilia não chega até si, podendo 
concluir-se que quem toma as decisões não as 
faz na posse de toda a informação relevante, não 
incluindo nas tomadas de decisões os profissio-
nais médicos ou as pessoas com hemofilia que 
poderiam contribuir para essa informação. Para 
os profissionais de saúde, as possíveis soluções 
para este estado de coisas passam por participa-
rem em acções de formação, pela actualização 
em diagnóstico e terapêuticas e sobre novos fár-
macos, pressupondo-se uma formação contínua. 
Da parte dos políticos e reguladores, as possíveis 
soluções e para isso havendo vontade, passam 
pela criação de informação e estudos sobre a 
doença e as suas necessidades, pela partilha 
de informação por partes das Associações de 
Doentes, e pela criação de workshops formativos.

No que toca ao contributo das pessoas com 
hemofilia, Carlos Mota e Frederico Cardoso diri-
giram-se aos presentes para falarem da sua ex-
periência (diferentes na geração e no tempo), e 
fizeram-no de forma exemplar, em participações 

cheias de informação relevante que foram muito 
bem recebidas pela audiência e elogiadas pelos 
participantes seguintes. Este momento da ses-
são contou ainda com a Dr.ª Sara Morais, Coor-
denadora do Centro de Coagulopatias Congéni-
tas do Centro Hospitalar Universitário do Porto, 
Hospital de Santo António, e com a Enfermeira 
Marta Moreira, que nos trouxeram uma perspec-
tiva mais clínica na análise do estudo.

Miguel Crato apontou então estratégias para 
o futuro que respondam a necessidades que 
membros da nossa comunidade vêm sinalizan-
do há algum tempo. Falou-se de farmácias de 
proximidade, onde pessoas com hemofilia que 
vivam fora dos grandes centros possam simples-
mente recolher os medicamentos na farmácia 
mais próxima de sua casa sem precisarem de 
tirar um dia de trabalho para se deslocarem ao 
seu centro de tratamento, e da prestação de 
cuidados de saúde no domicílio que permitam, 
entre outras coisas, uma maior adesão à terapêu-
tica para aqueles que não façam autoadministra-
ção. Não são ideias novas, já existem programas 
noutras patologias a funcionar, e quisemos nesta 
sessão incluir e ouvir a opinião dos responsáveis 
por alguns desses programas actualmente em 
funcionamento. Sobre as farmácias de proximi-
dade falou o Dr. Sebastião Ferreira da Silva, dos 
Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, onde desenvolve o 
Programa de Entrega de Medicamentos em Pro-

ximidade com abrangência à escala nacional por 
intermédio de protocolos com outras unidades 
de saúde de norte a sul. Pelos serviços de apoio 
domiciliário falaram Ricardo Alves, director de 
negócios da empresa Air Liquide, e Sofia Bo-
nhorst, fisioterapeuta na unidade Home Health-
care Vitalaire, que na área da pneumologia têm 
vindo a desenvolver programas bem-sucedidos 
de apoio aos pacientes em suas próprias casas. 
Estas duas realidades foram assim apresenta-
das aos legisladores presentes como possíveis 
soluções para dois problemas constantes que 
persistem na comunidade de hemofilia.

De seguida, para transmitir o entendimento 
político da área, falaram os deputados Carla Cruz, 
coordenadora do Grupo Parlamentar do PCP 
na Comissão de Saúde, Ricardo Baptista Leite, 
coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na 
Comissão de Saúde, e Jorge Falcato Simões do 
grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na 
Comissão de Saúde, e demonstraram abertura 
política para ouvir as propostas, aquelas feitas 
na sessão e outras que surjam no futuro, de for-
ma a resolver algumas das questões identifica-
das ao longo da campanha Hemorragias Zero. 
O evento foi encerrado pelo Sr. Presidente da 
Comissão Parlamentar de Saúde José de Matos 
Rosa, que enalteceu a importância que eventos 
como este e associações como a APH têm na 
sociedade civil.

Foi o culminar de uma campanha que conti-
nua a transmitir a noção de que é possível viver 
sem hemorragias espontâneas em hemofilia, 
que ter zero hemorragias num ano não é um 
mito, apenas há trabalho a fazer, por todos nós, 
para se alcançar essa realidade.

A APH agradece à Shire o apoio prestado 
para a realização desta Campanha.

Ricardo Alves e Sofia Bonhorst, Diretor de negócios e Fisioterapeuta da empresa Air Liquide, respetivamente.
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2019
5º 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: Setembro
Custo estimado: 7.184,64€

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 anterio-
res, pretende-se dar continuidade ao Pro-
grama de Dinamização da Natação (PDN) 
com comparticipação até 75% das men-
salidades pagas pelas pessoas com coa-
gulopatias congénitas, nas piscinas 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 poderá englo-

bar outros eventos ao nível de piscina 
no resto do país, uma vez que este pla-
no tem, pois, uma dupla vertente, a de 
reabilitação e prevenção contínua e de 
autoaprendizagem constante em con-
texto de aula.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 14.525,84€

DIVULGAÇÃO
Objetivo: Difusão das atividades organi-
zadas e desenvolvidas pela APH durante 
o ano de 2019, 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: 17.297,80€

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: 11.069,67€

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.
Síntese: Engloba toda a dinamização 
dos Núcleos do Porto, Coimbra e Ma-
deira, bem como o desenvolvimento das 
bases de trabalho para constituição dos 
Núcleos dos Açores e Algarve.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 10.311,78€

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: 9.168,92€

FUNFILIA
Objetivo: Organização anual de um 
Campo de Férias, dedicado às crianças 
e jovens da nossa comunidade, com os 
objetivos de fomentar o auto 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: 15.027,34€

DIA MUNDIAL  
DA HEMOFILIA
Objetivo: Considerada a comemoração 
anual mais relevante, esta efeméride per-
mite estimular um maior contacto entre 
a comunidade com distúrbios hemorrá-
gicos hereditários e a APH, informar e es-
clarecer 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: 5.427,63 €

PROGRAMA 
DE ACÇÃO
Assembleia Geral Ordinária – 1 de Dezembro de 2018

>>>
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6º 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-
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 clínico. 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: 33.237,96 €

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 
realizados 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: 11.125,37€

6ª 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: Maio
Custo estimado: 7.153,89 €

Estimativa do custo 
dos 11 projectos:

141.530,81 €

Lisboa, 1 de Dezembro de 2018

A Direcção

 Miguel Crato Hilário Moreira
 Presidente Vice-Presidente

Carlos Mota
Tesoureiro

DESPESAS 2019 141.530,81   

Fornecimentos e Serviços Externos 9.135,00  
Electricidade 3.225,00  
Combustíveis
Água 960,00  
Material de Escritório 4.950,00  
Reparação e Conservação de Equipamentos

Outros Fornec. E Serv. Externos 71.150,00  
Livros e Documentação Técnica
Artigos para Oferta 500,00  
Rendas e Alugueres 3.260,00  
Despesas de Representação 1.450,00  
Comunicação 5.320,00  
Seguros 1.820,00  
Transporte de Pessoal 5.000,00  
Deslocações e Estadias 22.650,00  
Honorários 9.060,00  
Contencioso e Notariado 50,00  
Conservação e Reparação 750,00  
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 17.240,00  
Aquisição de Mobiliário 100,00  
Aquisição de Equipamentos (de escritório) 480,00  

Custos com Pessoal 37.745,81  
Remunerações Certas 24.598,00  
Remunerações Adicionais 3.740,00  
Encargos sobre Remunerações 8.547,81  
Seguros de Acidentes de Trabalho 200,00  
Outros Custos com Pessoal 660,00  

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 141.530,81  
Comparticipação e Subsídios à Exploração 15.001,80  
Do Dector Público Administrativo
Centro Regional Segurança Social
Instituto Nacional de Reabilitação - I.P. 15.001,80  

Outros Proveitos Operacionais 13.918,19  
Quotas de Associados 13.918,19  

Proveitos e Ganhos Financeiro 1.265,29  
Juros Obtidos 1.265,29  

Proveitos e Ganhos Extraordinários 111.345,52  
Outros - Donativos 111.345,52  

ORÇAMENTO
Ano de 2019

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

Nome    Associado N.º    e-mail 
Morada  

Localidade     Cód. Postal  -    

Tel./Telem.      Data de Nasc.   /   /    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%<

Pelo Norte do país, concretamente no 
núcleo do Porto, o tradicional almoço de 
natal reuniu quatro dezenas de participan-
tes no dia 15 de Dezembro. A já tradicio-
nal feijoada, merecedora de um bom copo 
de vinho esteve do agrado de todos. Claro 
que não faltaram as petiscadas antes e as 
sobremesas próprias da época. No final do 
almoço foi organizada uma pinhata, que fez 
as delícias dos mais novos e não só. Numa 
tarde de inverno rigoroso, mas em ambien-
te bastante descontraído e animado feste-
jámos o Natal desta família a norte.

Já na sede da nossa Associação o al-
moço de natal foi no dia 16, e multidões 
convergiram à Zona J de Chelas atraídas 
pelos aromas que emanavam das panelas 
do chef Miguel que congeminou a sua afa-
mada feijoada. Os presentes sentaram-se à 
mesa, serviram-se uns aos outros, brinda-
ram, conversaram e riram, esquecendo du-
rante aquele bocadinho o destino inglório 
das mais que prováveis calorias ingeridas 
ao longo da tarde, naquela que é uma tradi-
ção onde o que importa é o fortalecimento 
de noções de amizade, de comunidade e 
de envolvimento nos anseios comuns de 
todos para que venha aí um ano melhor. 

Almoço de Natal na APH

Coimbra não quis ficar para trás e or-
ganizou igualmente o seu almoço de natal. 
O momento de refeição é sempre motivo 
suficiente para o convívio e troca de ex-
periências e é desta forma que cremos ser 
importante celebrar. Para o ano, esperamos 
e apelamos à participação de mais asso-
ciados da Zona Centro do País, para que os 
nossos almoços continuem a ser ricos quer 
de pessoas quer de informação.

A todas as amigas e a todos os amigos 
da APH, que se reuniram por esse país fora, 
o nosso agradecimento e a nossa promessa 
de que para o ano haverá mais.


