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A cada ano que passa
são evidentes os
benefícios que este
evento proporciona aos
seus participantes.

Pro

6ª Conferência
de Pais da APH
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Sob o lema “Proteger sabendo” decorreu em Alcobaça,
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Nuno Lopes

Esbanjemos o dia
Após um ano inteiro empregue em tentativas valentes de adaptação à rotina do
dia-a-dia, eis-nos chegados ao período de férias. Para alguns, o verão guardará a
possibilidade de abraçar a inércia num areal qualquer, fugindo com a toalha ao subir
espumoso da maré, sempre à procura de um rectângulo vago no meio dos turistas de
pele escaldada e dos pregões à bola de Berlim gourmet. Para outros, será altura de se
fazerem à estrada e serpentearem pelas serras despidas do nosso país até à aldeia dos
nossos pais, para se matarem as saudades das trupes locais de acordeonistas bemintencionados, da aguardente de medronho que um tio coradinho faz melhor do que
ninguém e daqueles primos de França que só vemos uma vez por ano e que trazem
sempre um bebé novo ou, no mínimo, um cão.
De trás para a frente, sabemos o que fazer. Somos um grupo de gente bem informada,
temos o factor connosco, os números de telefone dos nossos médicos memorizados
no telemóvel, sabemos onde fica o centro de tratamento mais próximo, e na carteira,
alojado entre o cartão de cidadão e o de sócio número 120 mil do Glorioso, temos o
cartão da pessoa com doença rara devidamente preenchido. Os imprevistos que se
cuidem, porque nós estamos preparados.
Por isso, vamos desfrutar do momento mágico de antecipação em que ao chegarmos
à praia com o guarda-sol ao ombro procuramos pela bandeira verde, vamos descartar
os chinelos e apreciar a sensação de enterrar os dedos dos pés na areia quente, vamos
encolher os ombros ao cheiro a sardinhada no nosso cabelo, vamos render-nos às artes
da sesta e do vinho branco, vamos encher o peito com o aroma fresco da serra, vamos
sentar-nos diante de uma dose de caracóis e caracoletas com uma imperial na mão a
ver o nosso clube do coração sofrer o primeiro desaire oficial da época em directo na
televisão.
E se calhar ficarmos na praia até tarde e repararmos no sol se pôr no horizonte, ou se o
virmos descer atrás da vertente oposta da serra, nesses instantes em que apreciamos
o que já conseguimos alcançar, olhemos em frente, porque enquanto comunidade
precisamos dos nossos vislumbres do que vamos fazer a seguir.

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

Moçambique: Hemofilia e os mitos
Em Moçambique prevalecem ainda muitos
mitos sobre a Hemofilia. 90% da população
desconhece essa doença e 10% tem conhecimentos com certas limitações.
A cidade de Maputo é a primeira, e até agora a única, onde existe tratamento para pessoas com Hemofilia A e B, que fazem terapêutica com factores 8 e 9. Existem 42
pacientes diagnosticados e deste número
16 adultos iniciaram já a profilaxia.
Nas províncias, as pessoas com Hemofilia
não têm acesso ao tratamento e o atendimento não é dos melhores. Quem no quotidiano sente as maiores dificuldades são
as mães, que têm de ficar muito tempo nas
filas à espera de serem atendidas.

Ficha Técnica

Os enfermeiros têm pouca informação sobre a Hemofilia. Chega a acontecer, por vezes, que quando o paciente traz consigo o

factor para ser administrado, o enfermeiro
nega-se a fazê-lo por desconhecer os procedimentos e o medicamento, e até pede
que o paciente lhe traga uma informação
do médico.

No encontro havido aquando da visita de Irene Chami da Federação Mundial e de Nuno
Lopes da APH com a Direção do Hospital
Central de Maputo fomos informados da
existência de duas máquinas de diagnóstico
e que todas elas estão alocadas ao laboratório do Maputo. Encetámos esforços para que
a máquina extra possa ser enviada para outra
região do país, pois as zonas centro e norte
não têm equipamento algum. Na região norte estão as províncias com mais potenciais
casos de Hemofilia e será muito importante
se conseguirmos levar para lá equipamento
que permita o diagnóstico.

Aos poucos, têm surgido alguns desenvolvimentos. O diagnóstico da Hemofilia é feito
no Hospital Central de Maputo onde está a
funcionar o primeiro centro de tratamento
da Hemofilia estabelecido pela AMH com
a parceria do Centro de Tratamento da Hemofilia e Trombose de San Diego.

Graças ao trabalho árduo que a AMH tem
feito, hoje há centenas de pessoas procurando informações e aconselhamento sobre a Hemofilia. Neste momento a AMH
direcciona ao Hospital Central de Maputo
os casos de suspeita e faz o seguimento dos
pacientes em tratamento naquele hospital.

Nelson
Damião
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Estatuto Editorial

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

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

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

“Hemofilia” é uma publicação idónea e o seu Director e a Direcção da
APH assumirão toda a responsabilidade pela sua edição.
“Hemofilia” pugna pela sua autonomia financeira através dos
patrocínios angariados ou, quando necessário, recorrerá a apoios de
quaisquer entidades sem contrapartidas que intervenham na orientação
do seu conteúdo.
O Director
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HEMOFILIA DAY
Uma grande iniciativa de um jovem aluno
Os Professores de Educação Física são um
dos principais agentes a incentivar a adoção
de estilos de vida saudáveis, nomeadamente,
à prática da atividade física, através das aulas.
Divulgar e promover o conhecimento das
condicionantes associadas à Hemofilia junto
dos docentes é fulcral, na medida em que permite a criação de um trabalho de foro preventivo, a fim de evitar que os docentes apenas
entrem em contacto com as entidades competentes, quando trabalham com um aluno
que apresente esta patologia.
Nesse intuito, enquanto aluno do 12º ano
do Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (CTAGD), da Escola Secundária
Maria Amália Vaz de Carvalho (ESMAVC), André
Palma Carlos elaborou a sua Prova de Aptidão
Profissional (PAP), sob o tema “O ESTUDANTE
COM HEMOFILIA: OBSTÁCULO PARA O ALUNO
OU PARA O PROFESSOR?”.
Esta monografia foi desenvolvida ao longo
do ano letivo, em parceria com a Associação
Portuguesa de Hemofilia e de Outras Coagulopatias (APH), sob a orientação e supervisão dos
orientadores internos da escola e orientadores
e coorientadores externos, a saber: o Institu-

to Português de Sangue e Transplantação, I.P
(IPST, IP) e a APH.
O objectivo desta acção de divulgação foi
o de ajudar a compreender esta patologia bem
como propiciar um contacto mais próximo entre
a ESMAVC e a APH, para desta forma se permitir a
preparação de um de foro preventivo acessível a
todos os professores de Educação Física.
Assim e para se atingir o objectivo proposto foi organizado e promovido o projeto “Hemofilia Day”.
O Hemofilia Day teve a duração de dois
dias, dedicados à Hemofilia e decorreu nas instalações da ESMAVC com actividades destinada
à formação do corpo docente e à consciencialização dos alunos para as temáticas associadas
a esta coagulopatia.
No dia 8 de maio promoveu-se a ação de
formação “Hemofilia e a Atividade Física: Possível? Ou Utopia?”, destinada a Professores, Treinadores, Técnicos de Exercício, Pais, Encarregados de Educação e Alunos.
Esta ação teve como objetivos partilhar
conhecimentos sobre a Hemofilia; sensibilizar
a comunidade educativa e desportiva para as
questões associadas à Hemofilia e a sua rela-

Miguel Crato e Frederico Cardoso da direcção e Comité de jovens da APH, respectivamente, apresentaram os
seus contributos e agradeceram aos presentes o interesse pela temática da hemofilia.

ção com a atividade física e desportiva; e, por
último partilhar conhecimentos e informações
sobre as metodologias recomendadas para a
promoção da atividade física e desportiva junto
de pessoas com esta patologia.
Para o efeito estiveram presentes como
oradores Miguel Crato (Presidente da Direção
da APH), Dr. Luís Negrão (do Instituto Português
de Sangue e Transplantação, I.P.), Carlos Mota
(representante dos Séniores com hemofilia),
Frederico Ramos (representante do Comité dos
Jovens da APH), Carla Ribeiro (representante
dos Pais de jovens com hemofilia) e Prof. Paula
Alves da APH.
Nesta sessão de sensibilização ainda houve
a oportunidade de conhecer os resultados do
estudo levado a cabo pelo aluno André Palma
Carlos. Estudo esse que consistiu na aplicação
de um questionário a 195 elementos da comunidade escolar (docentes, não docentes e
alunos) sobre o conhecimento da hemofilia e
integração destes jovens na comunidade.
A ação em causa foi acreditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com
0,6 créditos, na formação geral contínua de
treinadores e técnicos de exercício.

O aluno André Palma Carlos na apresentação da sua PAP.
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COMO MÃE

No dia 9 de maio realizou-se o “Active Filia”,
que consistiu na dinamização de atividades físicas e desportivas em contexto de aula de Educação Física, em consonância com os programas
e metas curriculares da disciplina de Educação
Física da ESMAVC; tendo sido tais atividades monotorizadas pela Prof. Paula Alves da APH e pelo
aluno André Palma Carlos.
Esta atividade envolveu cerca de 400 alunos e professores de Educação Física e houve
ainda a oportunidade de informar, sensibilizar
e envolver os jovens na consciencialização da
comunidade para a Hemofilia.
A conclusão do processo da PAP findou

com a apresentação e defesa por parte do
aluno André Palma Carlos, no dia 1 de Julho, perante um júri constituído por cinco
elementos: o Prof. José Carvalho, Presidente
do Júri e Coordenador do CPTGAD; a Prof.ª
Ana Sobral, Orientadora da Escola, o Dr. Luís
Negrão como Orientador Externo (IPST, IT),
o Dr. Luís Domingues, Docente do CPTGAD
e, ainda como Coorientadora Externa, Prof.ª
Paula Alves em representação da APH; o qual
foi avaliado consensualmente com a aprovação, tendo-lhe sido atribuído a classificação
de 20 valores.
Paula Alves

No passado dia 8 de maio participei no
projeto “Hemofilia Day” na Escola Secundária
Maria Amália Vaz de Carvalho como representante de pais da APH.
Como mãe de um adolescente com hemofilia, foi muito positivo poder partilhar a
minha experiência com outros jovens adolescentes e testemunhar que hoje em dia
qualquer jovem com hemofilia pode ser desportivamente ativo e praticar desporto com
alguma regularidade, sem grandes entraves
tendo uma vida normal.
Pude constatar que ainda há muito trabalho a fazer em prol da consciencialização e da
inclusão das pessoas com hemofilia nas escolas. No entanto, estamos no rumo certo, pois
é com este projeto e outros projetos como
este que damos a conhecer a nossa realidade.
Vim grata e com a certeza de que é um
facto incomensurável que a escola tem um
papel fundamental na formação dos nossos
jovens e adolescentes.
Mas também sabemos que quanto maior
for a divulgação e a informação para e na comunidade, mais conscientes ficamos acerca
deste e de outros problemas.
De salientar que são estas iniciativas que
propiciam a divulgação desta, mas também
de outras problemáticas e desta forma potenciam a sua consciencialização na Comunidade e na Sociedade.
Carla Ribeiro

Carlos Mota, deu o testemunho como representante senior com hemofilia

Carla Ribeiro da APH em representação dos pais de jovens com hemofilia

Dr. Luís Negrão, orientador externo, representante do IPST, IP

Profª Paula ALves, coorientadora externa, presentante da APH
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6ª Conferência
de Pais da APH

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

17 a 19 Maio 2019
ALCOBAÇA “Your Hotel”

Sob o lema “Proteger sabendo” decorreu
em Alcobaça entre 17 e 19 de Maio a 6ª Conferência de Pais da APH. Os participantes foram
chegando de vários pontos do país, para um
fim-de-semana especialmente focado nos pais,
tutores e cuidadores de crianças e jovens com
hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos. E assim, num ambiente descontraído aconteceram
as boas‑vindas e o jantar de sexta-feira.

Isabel Lourinho do Instituto CUF

Abriu o programa na manhã de sábado a fisioterapeuta Fátima Silva, do Centro Hospitalar
Lisboa Centro (CHLC). “Fisioterapia em crianças
e jovens com hemofilia” foi o seu tema. Após
uma hemorragia, o seu controlo terapêutico e
protecção apropriados, quando devemos começar a exercitar novamente a articulação? Que
exercícios fazer? Há novos riscos de hemorragia?
Estas foram algumas das questões levantadas

numa sessão bastante prática, onde os participantes tiveram oportunidade de praticar “kinesiotaping” em várias articulações. Esta técnica de
reabilitação japonesa consiste em aplicar tiras
adesivas nas articulações alvo, facilitando assim
a sua recuperação.
O segundo workshop, “Os desafios da parentalidade na hemofilia”, foi ministrado pela Dr.ª Isabel Lourinho do Instituto CUF. O ser humano, os

Dra. Marina Costa do CHT (Viseu), Dra. Cristina Catarino do CHLN e Dra. Paula Kjöllestrom do CHLC

Painel de testemunhos dos Pais:
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seus pensamentos, emoções e comportamentos
estão todos interligados. A partir daqui os participantes partilharam experiências, preocupações
e soluções que entenderam ser adequadas em
diferentes faixas etárias. Finalmente compararam entre si os aspectos positivos e negativos
de cada vivência.
Após o almoço, os trabalhos retomaram
com o painel médico composto pela Dr.ª Paula

Concurso realizado
em parceria com a

1.º

2.º
Ricardo Redordão, Teresa Pereira e Carla Ribeiro.

3.º

Kjöllestrom do CHLC com o tema “Tratamentos
de duração mais prolongada”. A Dr.ª Cristina
Catarino do Centro Hospitalar Lisboa Norte
palestrou sobre “Terapêuticas não substitutivas para a hemofilia” e a Dr.ª Marina Costa do
Centro Hospitalar de Tondela sobre “Comunicação Pais/Médico”. Após as apresentações, as
médicas presentes responderam às questões
colocadas pela plateia.
Aproveitámos também este evento para
atribuir os prémios do concurso “Hello Photo”,
em que os vencedores foram Vanessa Silva e Ri-

cardo Rebordão e Benedita Moura e Luís Sottomayor. Os nossos parabéns e obrigado a todos
os que participaram.
O dia não terminaria sem a aguardada sessão de “Speak Out” orientada por Ana Barbosa e
Ana Pastor. Foi um momento de partilha onde
os participantes abordaram os seus receios, as
suas ansiedades, as suas conquistas, bem como
as suas próprias experiências. Este tipo de iniciativa considera-se necessária, pois revela laços de enorme companheirismo entre a nossa
comunidade.
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A manhã de domingo foi dedicada a experiências na primeira pessoa. Ricardo Rebordão foi
uma “Voz activa na escolha do tratamento” e
contou como foi determinante estar bem informado para tomar uma decisão importante para
a qualidade de vida do filho.
Já Teresa Pereira partilhou o que é ser mãe
em dobro nos cuidados, não de uma mas de
duas crianças com inibidores. Todas as incertezas
estão no quotidiano desta mãe que transmitiu
esperança de que as coisas serão melhores no

Apoios:

Exercício de “role play”
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futuro. Viver um dia de cada vez é o seu lema.
Finalmente, Carla Ribeiro revelou como é
“Gerir a adolescência do meu filho”, revelou Carla
Ribeiro. Um adolescente com hemofilia é exactamente igual a outro adolescente sem hemofilia. Rebeldias, incertezas e inseguranças, mais
hemofilia. Como lidou Carla com isto? Estratégias e planos alternativos são uma solução para
o inesperado.
Para fechar o programa, sob o comando de
Miguel Crato, foram apresentadas duas situa-

ções que surgem aos pais de crianças e jovens
com hemofilia com regularidade. Os presentes
foram divididos em grupos para resolver cada
situação e posteriormente foram simuladas. No
final foram avaliados nas suas decisões, no que
correu bem e menos bem. Esta última sessão
também foi bastante participada, inclusive com
momentos de boa disposição face às situações
colocadas.
As despedidas tardaram e com promessas
de novos encontros.

Contacte a APH

de 15 de Agosto
até 30 de Setembro

218 598 491 – info@aphemofilia.pt

1 de Novembro (Sexta-feira)

16.00/17.00 H – (em simultâneo)
Sessão 1: “Comunicação entre pacientes e médicos” - Nuno Lopes (APH) e
Artur Pereira (Centro Hospitalar Lisboa Central – H. St. Maria)
Sessão 2: “Aspectos psicológicos na idade adulta” - Isabel Lourinho (Instituto
CUF)
17.00/18.00 H – (em simultâneo)
Sessão 3: “Inibidores em Portugal” - Teresa Pereira (APH)
Sessão 4: “Vantagem terapêutica em hemofilia” – Miguel Crato (APH)

MINI CONG. DE HEMOFILIA

14.00/20.00 H – Registo e Recepção aos participantes

20.30/22.00 H – Jantar e Abertura do Congresso - Filme APH
2 de Novembro (Sábado)
08.00/9.15 H – Pequeno-almoço
09.15/10.15 H – (em simultâneo)
Sessão 5: “Estomatologia” – Ana Teresa Carapenha (Centro Hospitalar do Porto H. St. António)
Sessão 6: “Gestão da dor na hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos”
– Alexandra Santos (Centro Hospitalar Lisboa Norte – H. S. José)
10.15/10.45 H – Pausa para café
10.45/12.15 H – Mesa Redonda 1: “Novas terapias para a hemofilia - Estado actual em Portugal” - moderação Miguel Crato
– Cristina Catarino (Centro Hospitalar Lisboa Norte – H. St. Maria)
– Paula Kjöllerstrom (Centro Hospitalar Lisboa Central – H. D. Estefânia)
– Ramon Salvado (Centro Hospitalar Universitário de Coimbra)
12.30/14.30 H – Almoço
14.30/16.00 H – Mesa redonda 2: “Distúrbios Hemorrágicos nas Mulheres”Filme EHC e discussão - moderação Ana Pastor
– Susana Fernandes (Centro Hospitalar de São João)
– Sara Morais (Centro Hospitalar do Porto – H. St. António)
– Laura Quintas (Fedhemo/Associacion Galega de Hemofilia)
- Olivia Romero-Lux (Consórcio Europeu de Hemofilia)

Destinado a crianças dos 4 aos 14 anos

INSCRIÇÕES
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MINI CONGRESSO DE HEMOFILIA

1, 2 e 3 de NOVEMBRO de 2019
S-DIVINE FÁTIMA HOTEL

6º CONGRESSO
NACIONAL
DE HEMOFILIA

PROGR AMA

16.00/16.30 H – Pausa para café
16.30/17.30 H
Sessão 7: “Fisioterapia para adultos” - João Barroso (Centro Hospitalar de São
João)
Sessão 8: “Actividade e desporto para crianças e jovens com distúrbios
hemorrágicos” - Paula Alves (APH)
17.30/20.30 H – Tempo livre
20.30 H – Jantar

09.30/10.20 H
Sessão 9: Enfermagem e Distúrbios hemorrágicos – Florinda Oliveira (Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra)
Sessão 10: Questões Sociais – Sara Silva (APH)

Apoios:

10.20/10.50 H – Pausa para café
11.00/12.30 H – Sessão Internacional
– Miguel Angel (Associação Malaguena de Hemofilia/Fedhemo)
– Twinning APH/Associação Moçambicana de Hemofilia (AMH) - Nuno
Lopes (APH) e Nelson Damião (AMH)
– O paciente como agente multiplicador de informação - Francisco Careta
(Associação Hemofilia Espirito Santo (Brasil))
– A realidade em Cabo Verde - Maria da Conceição Pinto (Associação Caboverdiana de Hemofilia)
12.30/14.00 H – Almoço
14.00/15.30 H – Encerramento do Congresso

MINI CONGRESSO DE HEMOFILIA

3 de Novembro (Domingo)
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Primeira Conferência
Europeia de Mulheres com
Distúrbios Hemorrágicos
A Primeira Conferência Europeia sobre
”Mulheres e Distúrbios Hemorrágicos” organizada pelo Consórcio Europeu de Hemofilia
(CEH) decorreu entre 24 e 26 de maio de 2019,
em Frankfurt, onde a APH teve a oportunidade
de estar representada pela Ana Pastorda direcção da APH e pelas irmãs Joana e Rita Tavares
(pacientes com DvW). Em representação da
classe médica nacional, esteve a Dra. Joana Lucas, do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Este evento teve cerca de 150 participantes
(130 mulheres e 20 homens), de mais de 30 organizações de doentes, distribuídos da seguinte
forma: 100 membros de associações de doentes,
15 profissionais de saúde, e 21 representantes da
indústria farmacêutica, entre outros, e consistiu
na primeira plataforma de discussão e partilha
de informação sobre mulheres com distúrbios
hemorrágicos a nível europeu, tendo-se traduzido num sucesso estrondoso.
Na sequência da abertura a cargo de Amanda Bok (CEH) deu-se início aos trabalhos, com
o primeiro plenário designado por “Distúrbios
hemorrágicos em raparigas e mulheres atualidade”, sob a moderação de Minette van
der Ven (CEH).
Na primeira apresentação, Naja Skouw-Rasmussen (CEH) expôs os resultados do inquérito
anual do CEH de 2017, dedicado aos “Distúrbios
Hemorrágicos nas Mulheres na Europa”. O questionário, aplicado às mulheres com distúrbios
hemorrágicos (MDH) nos vários países-membros, incluindo Portugal, permitiu avaliar o impacto que estes distúrbios provocam nas mulheres (que barreiras e desafios enfrentam no
dia a dia). Este estudo permitiu concluir que é
necessária uma melhoria na educação, quer do
paciente, quer de quem presta os cuidados de
saúde, para garantir um diagnóstico, acesso ao
tratamento e suporte psicológico adequados.
Seguidamente a Dra. Michelle Lavin, do
Centro Nacional de Coagulação, do Hospital St.
James, Dublin, Irlanda, apresentou uma “Visão

geral dos distúrbios hemorrágicos raros
nas mulheres”. Uma apresentação bastante
esclarecedora sobre o diagnóstico, avaliação
e formas de consciencializar para os distúrbios
hemorrágicos nas mulheres.
O segundo plenário sobre “Compreensão
da transmissão e testes genéticos para distúrbios hemorrágicos hereditários”, foi moderado pela Dra. Rezan Kadir (Reino Undo), e
composto pelas apresentações da Dra. Eugénia
Biguzzi (Hemofilia e outras doenças raras
da coagulação: transmissão hereditária e
deteção de portadoras), da Dra. Karin Van Galen (Doença de von Willebrand: transmissão e deteção) e da Dra. Rezan Kadir (Testes
pré-natais e diagnóstico). No final das apresentações, os presentes tiveram oportunidade
de participar numa muito dinâmica discussão
sobre diagnóstico pré-natal, testes genéticos e
escolha reprodutiva, com um excelente painel
de palestrantes!
Depois de um breve coffee-break, os trabalhos seguiram com o Simpósio da Federação
Mundial de Hemofilia (FMH), no qual Luis Durante partilhou experiências reais de mulheres
e iniciativas desenvolvidas pela FMH nas Honduras, Malásia, Colômbia, Botswana, Nicarágua
e Bangladesh, traçando o quadro alargado do
que se passa no resto do mundo relativamente à situação das MDH, e da importância em
aumentar a nível global a consciencialização
dos distúrbios hemorrágicos congénitos nas
mulheres. Este simpósio contou ainda com as
apresentações de Anna Tollwé, da Sociedade
de Hemofilia da Suécia, de Baiba Ziemele, Presidente da Sociedade de Hemofilia da Letónia
e de Martin Sedmina, Vice-Presidente da Associação da Eslováquia, que trouxeram as suas
experiências e trabalho em prol das MDH, em
discursos cheios de esperança, determinação
e humor!
O segundo dia de trabalhos começou
bem cedo com um plenário sobre “Gestão de

menstruações abundantes”, moderado pela
Dra. Michelle Lavin (Irlanda) e que consistiu
numa discussão aberta sobre a “Preparação
para a menarca: desenvolver tratamentos e um plano de gestão para períodos
abundantes” entre Michelle Lavin, Rezan Kadir,
Roseline d’Oiron (França), Anna Tollwé, Debra
Pollard (Reino Unido) e Sylvia von Mackensen
(Alemanha).
Seguiu-se um simpósio dedicado a “Outros assuntos ginecológicos em MDH” co-orientado pela Ana Pastor (APH – Portugal)
e pela Evelyn Grimberg (Holanda), no qual as
apresentações se centraram em temas do foro
ginecológico, mas desta vez sem o enfoque na
gravidez e no parto. Angelika Batorova (Eslováquia), apresentou o tema “Cirurgia em MDH”,
tendo concluído que qualquer procedimento
cirúrgico pode ser realizado com segurança,
nas MDH e os tipos de cirurgia são idênticos aos
da população feminina em geral. No entanto,
há algumas condições essências que deverão
ser tomadas em conta para a realização destas
cirurgias: um hematologista e cirurgião experientes, uma gestão pré-cirúrgica meticulosa
e multidisciplinar, um plano para cirurgia preparado com antecedência, stock suficiente do
tratamento de correção da hemostasia pré e
pós-operatória e uma boa monitorização.
Karin van Galen apresentou o tema “Sangramento na ovulação e quistos ováricos”
onde explicou, através de casos práticos, diversas situações hemorrágicas que podem ocorrer durante a ovulação. Apresentou opções
possíveis para evitar a formação de quistos
hemorrágicos e os tratamentos disponíveis
quando ocorrem hemorragias graves na ovulação: possibilidade de suprimir a ovulação com
contracetivo oral combinado, medicação para
controlar a dor, correção do nível do fator de
coagulação on demand ou profilaticamente;
correção dos níveis de fator de coagulação
durante a ovulação, através do teste de LH,
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A comitiva portuguesa. Da esq para a direita: Joana Tavares, Rita
Tavares, Dra. Joana Lucas e Ana Pastor

com vigilância por ultra-som; opção de cirurgia apenas se não se controlar a hemorragia,
existindo ainda a opção de extração ovárica
(casos extremos).
Seguidamente, o tema “Qualidade de
vida relacionada com hemorragias Ginecológicas” foi desenvolvido pela Dra. Sylvia
von Mackensen, que referiu que nos últimos
anos tem havido um aumento do interesse da
medição do impacto do acesso à qualidade de
vida, das mulheres com distúrbios hemorrágicos. Depois da apresentação de vários estudos
realizados, concluiu que as mulheres com este
tipo de distúrbios são geralmente prejudicadas
na sua qualidade de vida, devido às menorragias; a dor crónica e gravidade da hemorragia
influenciam a qualidade de vida nas mulheres
com DVW (Doença de von Willebrand); são
necessários programas de intervenção psicossocial para mulheres com distúrbios hemorrágicos para abordar questões críticas e apoiar
estas mulheres.
Ainda neste painel, a apresentação do Dr.
Ioannis Tsimpanakos (Londres) versou sobre
“Gestão da dor em MDH - enfoque na dor
pélvica”, tendo abordado o tratamento farmacológico, a gestão não farmacológica e a opção cirúrgica. A dor pélvica ginecológica pode
ser causada por: dor menstrual/ dismenorreia:
50-86% (hemorragia elevada, menorragia); dor
caudada pela ovulação: 30-74% (hemorragia na
ovulação, irritação peritoneal); hemorragia no
corpo lúteo: 6,8-14% (quisto ovárico hemorrágico); torção do ovário (causada por grande
quisto hemorrágico); Hemoperitoneo ou hematoma do ligamento largo/ retroperitoneal (em
distúrbios hemorrágicos graves); Endometriose:
2-10% (semelhante à população geral). Depois
uma explicação detalhada sobre as causas da
dor pélvica, concluiu que o controlo da mesma é multifatorial, não existindo um consenso
claro; que é importante envolver cedo todos
os profissionais e equipa dedicada à dor; que

quando se trata de controlar a dor devem existir
planos de tratamento personalizados.
A fechar este simpósio, Evelyn Grimberg
apresentou o seu caso pessoal de como se
“Preparar para cirurgia”. Nem sempre será
possível programar, outras vezes, nem tudo irá
correr como planeado, mas temos de estar preparados. Primeiro devemos estar pessoalmente
bem informados; devemos ter a nossa equipa
de hematologia ao nosso lado, para garantir
que o cirurgião/ anestesista conheçam bem o
plano e todos estejam bem preparados antes,
durante e após a cirurgia.
Terminámos a manhã com duas sessões
Breakout: “Fertilidade e Gravidez” e “Suporte das Organizações não Governamentais
e Suporte entre Pares”.
A primeira sessão contou com as apresentações de Roseline d’Oiron, Rezan Kadir e Marie
Lahn Romcke (Noruega), e abordou questões
relacionadas com a possibilidade de engravidar
e a interrupção da terapêutica hormonal, como
preparar o corpo para a gravidez, lidar com a
dificuldade/impossibilidade de engravidar, e as
várias técnicas de fertilização, acessibilidade à
FIV e ao diagnóstico pré-natal.
A outra sessão contou com as apresentações dos representantes das associações de
doentes francesa (Nicolas Giraud e Yannick
Colle) e holandesa (Evelyn Grimberg), após o
que houve lugar a um workshop, para o qual
foram disponibilizados diversos temas que,
em grupos, os participantes tiveram oportunidade de discutir e tirar algumas conclusões,
para posteriormente apresentar a todos. Nestas
discussões as ideias ganham algum poder e o
entusiasmo envolve todos num só. Foi o que
aconteceu. Todos saímos com vontade de fazer
mais, com vontade de prolongar a discussão,
e assim o fizemos durante a hora de almoço.
Criada alguma proximidade e confiança entre
o grupo, foi mais fácil conversar com os colegas do lado e partilhar experiências, alargando
facilmente a conversa.
A tarde iniciou-se com o plenário sobre
“Assuntos não ginecológicos em MDH”, moderado por Olivia Romero-Lux (CEH) e contou
com as apresentações sobre “Deteção e tratamento da deficiência de ferro e anemia
em MDH”, pela Dra. Eugenia Biguzzi (Itália) e
“Higiene Oral em MDH”, pela Dra. Alison Dougall (Irlanda), após as quais se abriu um espaço
de debate muitíssimo participado.
Após um breve coffee break, mais um objetivo do Comité Europeu de MDH foi concre-

tizado com muita emoção... a apresentação do
filme do CEH que partilha na primeira pessoa
experiências de “Mulheres e distúrbios hemorrágicos”. Neste filme mulheres de vários
países e com diferentes distúrbios hemorrágicos deixaram o seu testemunho, uma história,
um exemplo. Dando abertura a mais histórias
em direto naquela sala e muitos sentimentos
de partilha e cumplicidade.
Depois de algumas lágrimas, nada como
terminar este dia com uma sessão “Bloody
Mary’s”. Mais uma forma de quebrar a barreira
da timidez e promover a partilha.
Chegado ao último dia, nem por isso a sala
estava mais vazia. Roseline d’Oiron moderou
mais um plenário sobre “Assuntos do dia-adia”, em que Naja Skouw-Rasmussen (Dinamarca), surpreendeu a plateia com uma apresentação simples e concreta sobre o “Impacto dos
distúrbios hemorrágicos na qualidade de
vida das MDH”. De seguida “Questões psicossociais” foram muito bem expostas por Debra
Pollard, que desenvolveu este tema de uma
forma muito simples e próxima.
Seguiram-se as sessões de Breakout dessa
manhã, que consistiram em: “Gestão do parto
e cuidados neonatais” com Rezan Kadir e Angelika Batorova, onde foram abordadas questões relacionadas com os riscos e benefícios do
parto vaginal vs. Cesariana, tendo-se concluído
que é muito importante estar preparada para
todos os cenários possíveis, evitando cesarianas
de urgência, e que, sempre que possível, deverá
ser a mãe a escolher o tipo de parto, e foram
ainda explicadas as alternativas terapêuticas
para controlar hemorragias no pós-parto; e
“Apoio do centro de tratamento de hemofilia” com Debra Pollard (Reino Unido) e Liora
Tevet (Israel), que de forma muito aberta explicaram as diferentes realidades que se vivem
nos dois países que representam, apontando as
vantagens e desvantagens associadas ao tipo
de gestão em causa.
A Primeira Conferência Europeia de
Mulheres com Distúrbios Hemorrágicos
chegou assim ao fim, mas a dinâmica não. Daqui saíram todos com mais vontade de conseguir de alguma forma ter uma voz ativa. MDH
têm de ser diagnosticadas, ter direito a um tratamento adequado, procurar conhecimento e
passá-lo para quem necessita.
Foi um encontro muito gratificante para
todas as representantes da APH, e cada uma
absorveu mensagens poderosas que tentará
transmitir à sua comunidade.
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CONFERÊNCIA HEMOFILIA EM PORTUGAL

UM RETRATO
DOS NOSSOS DIAS
Pavilhão do Conhecimento-Lisboa – 10 de maio de 2019
Realizou-se no dia 10 de maio de 2019, no
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, a Conferência “Hemofilia em Portugal-Um retrato dos
nossos dias”, realizada em parceria pela Associação Portuguesa de Hemofilia e pela Roche.
Este evento, que contou com cerca de 80 participantes, pretendeu focar-se em dois momentos
essenciais para a gestão desta patologia: A apresentação e comentários sobre o estudo etnográfico
”O dia-a-dia da pessoa com hemofilia” e “O impacto económico e social da hemofilia em Portugal”
A sessão foi aberta por Miguel Crato, presidente da direcção da APH e por Nuno Santos,
Director Geral da Roche, que introduziram de

parte a parte os objectivos de se organizar uma
sessão dedicada a estas temáticas.
Na primeira parte do evento a psicóloga Isabel Lourinho apresentou uma súmula sobre a
metodologia utilizada e os resultados obtidos
através do estudo etnográfico ”O dia-a-dia da pessoa com hemofilia” – projecto Compreender (ver
quadro na página seguinte). Este estudo analisou
durante 8 meses a vida de pessoas com hemofilia,
suas famílias, ambiente social e clinico em que se
inserem. Foram mencionadas as angústias e desafios que estas pessoas experimentam durante as
várias fases da sua vida com a patologia, que são
expressão através de pontos de tensão.

Seguiu-se um debate sobre as conclusões
do estudo, com um painel composto por Carlos
Mota, participante no estudo, Teresa Pereira, na
qualidade de cuidadora e mãe de duas crianças
com hemofilia e Cristina Catarino, imunohemoterapeuta do Hospital de Santa Maria, que segue
pessoas com distúrbios hemorrágicos.
A segunda parte da sessão versou sobre o
tema do “Impacto económico e social da hemofilia em Portugal-Custo ou Investimento”. Jorge
Félix da Exigo apresentou as principais conclusões sobre o estado do investimento nesta patologia crónica em Portugal, e quais as dificuldades e pontos a melhorar, comparativamente
com o investimento que se faz noutros países,
em termos de gestão da hemofilia.
A debater esta questão e quais as implicações dos custos do tratamento da hemofilia,
não só económicas, mas sociais e ao nível da
qualidade de vida dos pacientes, estiveram
presentes Miguel Crato da APH, Jorge Carinha,
director da farmácia do Hospital de São João e
a professora Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed.
Ao mesmo tempo que decorria esta sessão
no foyer do local do evento foi apresentada uma
exposição sobre hemofilia ao longo do Séc. XX,
que não se procurou focar numa importância
meramente cronológica, mas sim em alguns
aspectos que revolucionaram o tratamento e a
gestão desta patologia.
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Sessão de abertura: Miguel Crato da APH e Nuno santos Director geral da Roche

Jorge Félix da Exigo

Isabel Lourinho, Psicóloga, apresentou os resultados do Estudo etnográfico “O dia-a-dia da
pessoa com hemofilia”

Jorge Carinha (Director da Farmácia do Hospital de São João); Miguel Crtai (APH); Dra. Maria
do Céu Machado (INFARMED); Carla Ascenção, moderadora do evento.

Carlos Mota, participante no estudo; Teresa Pereira, mãe de duas crianças com hemofilia e
inibidores; Cristina Catarino, Imuno-hemoterapeuta do CHLN
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VISITA A MOÇAMBIQUE

Sessões de workshops promovidos por Nuno Lopes da APH em estreita colaboração com a AMH

No final do mês de Junho a APH esteve em
Maputo para uma visita de seis dias no âmbito
de uma iniciativa conjunta com a Federação
Mundial de Hemofilia (FMH) e com a Associação Moçambicana de Hemofilia (AMH). Esta
visita nasceu de um repto feito à nossa associação por António José Almeida da FMH, por
alturas do nosso último congresso na Póvoa
de Varzim e, esperamos, será o primeiro passo
de uma cooperação entre a APH e a AMH e o
início de um processo produtivo para ambas
as comunidades.
Os preparativos para a visita a Moçambique decorreram ao longo de todo o primeiro
semestre de 2019, sob a orientação de Irene
Chami, responsável da Federação Mundial para
o continente africano. A coordenar os detalhes
a partir de Maputo, Nélson Damião, o presidente da AMH, foi identificando as actividades que
podiam ter lugar durante a nossa visita, e os
objectivos iniciais depressa se tornaram mais
abrangentes para aproveitar ao máximo a nossa
presença na capital moçambicana.
Um dos objectivos foi o de se fazer uma visita de avaliação ao terreno tendo em vista um
possível programa de “twinning” entre as duas
associações sob os auspícios da FMH. Este tipo

2º Dia de Workshops

de iniciativa de “geminação” emparelha uma associação já estabelecida com outra que esteja a
dar os primeiros passos, e tem como propósito
principal a capacitação desta última para lutar
pela melhoria dos cuidados em hemofilia na sua
comunidade, havendo para além disto sempre a
possibilidade de troca de experiências e de aprendizagem que também beneficiará a primeira.
A APH ofereceu-se também para fazer alguns workshops junto da comunidade moçambicana para que os seus membros conhecessem
as nossas actividades e também para que nós
nos pudéssemos familiarizar ainda mais com a
realidade de Moçambique ao conhecer nessas
sessões de treinamento as pessoas que a vivem.
No dia 24 de junho, o primeiro dia de workshops decorreu perante mais de vinte pessoas,
entre mães, jovens, pessoas com hemofilia e voluntários da AMH. Começou cedo com uma apresentação sobre a APH, cobrindo diversos tópicos
(quem somos, como nos organizamos, quais são
as nossas áreas de acção, como nos relacionamos
institucionalmente com os nossos parceiros, etc.),
à qual os participantes responderam com muita
receptividade e também com muitas perguntas.
Na segunda sessão, da parte da tarde, pudemos falar sobre associativismo, voluntariado,

liderança e governação. No final desta sessão
houve um debate muito inclusivo e animado
sobre todas as qualidades que se procuram nas
pessoas que lideram.
No dia 25, segundo dia de workshops, falámos dos temas fundamentais que se prendem
com a busca incessante de informação relevante e rigorosa, e da sua sequência lógica numa
comunidade em constante aprendizagem, a
formação. No final desta sessão os participantes identificaram algumas das principais dificuldades em obter e em veicular a informação, de
alguns problemas de resistência cultural e até
de classes, tendo sindo igualmente sugeridas
algumas possíveis soluções. Foi a sessão mais
longa e a mais produtiva.
A seguir ao almoço, numa sessão bem
mais descontraída, foi a vez de virarmos as
atenções para os jovens, para as melhores
formas de aproveitar o seu potencial e a sua
capacidade de iniciativa. A sessão terminou
com a produção de três vídeos dos jovens
da AMH a fazerem um apelo a outros jovens
para se interessarem pela associação e pela
comunidade. No final deste último dia foram
entregues os certificados de participação nas
sessões.
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Reunião no Ministério da Saúde com o Dr. Ussene Isse, Director Nacional de Assistência Médica; com a Dra. Elinita,
Directora Adjunta de Assistência Médica e com a Dra. Sara, Directora do Serviço Nacional de Sangue

Os três dias seguintes foram dedicados à
visita de avaliação e a reuniões com a AMH.
Na quarta-feira dia 26, com Nélson Damião e a
representante da FMH, visitámos pela primeira
vez o Hospital Central de Maputo, tendo sido
recebidos pelo director que, numa breve reunião, nos deu as boas-vindas. De seguida visitámos a consulta de hemofilia e conhecemos
a Dr.ª Patrícia e a sua equipa de hematologia
que nos falaram da realidade moçambicana
do ponto de vista clínico.
A parte da tarde foi ocupada com a reunião
do Comité de Jovens da AMH, liderado por Isádio Cande, e na qual participaram jovens de
várias regiões do país. Alguns fizeram 3.500 km
para estarem naquela reunião. Deu-se a conhecer o impressionante trabalho que os jovens
moçambicanos levam a cabo (com enfoque
nas suas acções de informação e esclarecimento sobre a hemofilia junto das zonas rurais), as
suas dificuldades e algumas possíveis soluções
para as mesmas.
Regressámos ao Hospital Central de Maputo
na manhã do dia 27 para reunir com a Dr.ª Faizana, da pediatria, que nos falou da forma como
a consulta opera e de algumas das dificuldades
que estão perfeitamente identificadas na comunidade. Uma das maiores é a necessidade que as
mães têm de se deslocarem ao hospital para as
consultas programadas ou em caso de alguma
emergência. Falámos também com o Dr. António, da ortopedia, um clínico com experiência
de cirurgia em casos de pessoas com hemofilia,
que nos deu a sua perspectiva.
À tarde reunimos com a direção da AMH
para discutir quais devem ser as prioridades da
candidatura conjunta ao programa de twinning,

Visita a algumas famílias Moçambicanas nas suas casas

Reunião com a Direcção da AMH

Consulta de Hemofilia do Hospital Central de Maputo com a
Dra. Patricia e restante equipa de hematologistas

Reunião do Comité de Jovens da AMH

Voltámos ao Hospital Central de Maputo para reunir com a Dra. Faizana, da Pediatria e com o Dr. António, da Ortopedia.

reconhecendo-se à partida várias, a desenvolver
entre as duas associações no sentido de aprendizagem e progresso para ambas.
No dia 28, pela manhã, fomos recebidos no
Ministério da Saúde pelo Dr. Ussene Isse, Director
Nacional de Assistência Médica, pela Dr.ª Elenita,
Directora adjunta de Assistência Médica, e pela
Dr.ª Sara, Directora do Serviço Nacional de Sangue, que se mostraram receptivos aos testemunhos que demos das conversas que fomos tendo
com os membros das comunidades ao longo da
nossa visita. De parte a parte, fizeram-se sugestões para a melhoria dos cuidados em hemofilia,
e daí partimos para as visitas a algumas famílias.
O trajecto até ao bairro de São Dâmaso na
Matola é longo e feito por estradas de difícil navegação, pelo que pudemos constatar in loco as
dificuldades de deslocação de que tanto nos ha-

viam falado. Avaliámos também outros factores,
tanto na Matola como junto de outra família em
Maputo, para conhecermos melhor alguns dos
problemas que até ali apenas nos tinham chegado via relatos. Agradecemos a hospitalidade destas famílias, que nos receberam em suas casas.
No final desta breve visita, levada a cabo
sob os auspícios da Federação Mundial, a quem
agradecemos o apoio, trouxemos para Portugal
muita informação e novas aprendizagens e regressámos com a esperança de voltar em breve
com um projecto que faça avançar as nossas associações e as nossas comunidades, lado a lado,
na missão de defender o acesso aos melhores
cuidados na hemofilia e o direito a uma vida plena. Voltámos para casa de coração cheio, imensamente gratos à comunidade moçambicana
por todo o carinho que nos dispensou.
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Mesa Redonda
do Consórcio Europeu de Hemofilia sobre

GESTÃO DA DOR
Bruxelas , 11 de Junho de 2019
Realizou-se em Bruxelas a segunda Mesa
Redonda do ano, do Consórcio Europeu de
Hemofilia (CEH), desta vez dedicado ao tema
da gestão da dor na hemofilia e outras coagulopatias congénitas.
A sessão foi dirigida por Miguel Crato, do
Steering Committee do CEH e contou com um
painel composto por especialistas de várias
áreas ligadas à hemofilia, que abordaram a temática da dor sob vários prismas.
Nathalie Roussel, da Universidade de Antuérpia, teve a seu cargo a diferenciação da
dor causada por uma hemorragia ou por artrite. É um dos factores mais referenciados pelas pessoas com hemofilia, pois muitas vezes,
perante uma dor emergente, não conseguem
diferenciar, de início, se estão perante uma
hemorragia na articulação ou perante uma
dor comum à artrite hemofílica, sendo que a
avaliação destes sintomas diferem muito de
paciente para paciente. Isto tem particular
relevância sobre que tipo de tratamento para

a dor ou para a hemorragia adoptar, pelo que
é essencial que clinico e paciente façam um
trabalho prévio de avaliação sobre que conduta adoptar.
De seguida, Jamie O´Hara da Associação
Inglesa de Hemofilia apresentou os resultados dos estudos internacionais PROBE e
CHESS, sobre o impacto da dor na qualidade
de vida dos pacientes com hemofilia e como
estes estudos podem ajudar a tomar medidas a nível de gestão da patologia, uma vez
que os reportes dos pacientes são muito importantes para uma avaliação conjunto das
medidas a tomar.
O papel do cirurgião ortopédico foi o tema
seguinte, que teve como orador Pier Luigi Solimeno, da Universidade de Milão e que explanou o papel da ortopedia para tentar, e, último
recurso amenizar o nível de dor articular e muscular, através de vários procedimentos, como a
sinovectomia e em última análise a imposição
de próteses.

Paul Mclaughlin, fisioterapeuta do Royal
Free Hospital, de Londres, explicou o papel do
fisioterapeuta na gestão da dor, que explicou
que a adesão à actividade física é tão importante como a adesão ao tratamento e que um
plano concertado entre o fisioterapeuta, o paciente e o seu imunohemoterapeuta deve ser
construído, de forma individualizada, preventiva ou correctiva, para que a dor possa ser controlada através da melhoria dos índices físicos.
“Que medicamentos para a dor usar num
distúrbio hemorrágico” foi apresentado por
Hortensia de la Corte Rodriguez, do Hospital
Universitário La Paz, em Madrid. Foram mostradas várias tabelas com os analgésicos passiveis de serem usados em vários estádios de
dor. Estas administrações devem ser efectuadas
sempre de acordo com a indicação do clínico
que acompanha a pessoa com a coagulopatia,
não só para evitar sobredosagens, mas acima
de tudo porque a interacção entre alguns tipos
de analgésicos são essenciais para um eficaz
controlo da dor e muitas vezes, esta interacção
é a única maneira possível, face ao caso concreto de um paciente em particular.
Finalmente, Lotte Haverman, do Hospital
UMC de Amesterdão, discutiu o importante tema
da abordagem psicológica o controle da dor. É
essencial que um especialista em saúde mental
acompanhe o paciente com um distúrbio hemorrágico, na gestão da sua dor, não só por uma
questão de ajudar a encarar o facto de a dor crónica afectar a qualidade de vida desta pessoa, com
claros reflexos nas suas componentes laboral, familiar e social, mas também porque é importante
que a interdisciplinaridade seja aplicada, de forma
a que a parte psicológica seja entendida antes de
se ministrar qualquer fármaco.
Após estas apresentações, todos os palestrantes se juntaram para debater como se processa a gestão da dor nos Centros de Tratamento para a hemofilia e outras coagulopatias
congénitas e para responderem a perguntas
dos presentes.
A conclusão foi que a dor é muitas vezes
menosprezada na gestão da hemofilia e que a
maioria dos centros não dão a devida atenção
a esta realidade, limitando-se a prescrever analgésicos, quando uma perspectiva integradora e
multidisciplinar é essencial para se obterem os
melhores resultados e aumentar a qualidade de
vida. A alteração deste estado de coisas implica,
pois, uma maior consciencialização de clínicos
e pacientes para esta temática e medidas efectivas para que a integração interdisciplinar seja
uma realidade.

5.º Encontro

de Mulheres
com Distúrbios
Hemorrágicos
Destinado a mulheres com distúrbios hemorrágicos e portadoras de hemofilia

20 a 22 de Setembro de 2019
Castanheiro Boutique Hotel – FUNCHAL
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PROGRAMA
Sexta-feira - 20.09
18:00/19:00 Receção e registo das participantes
19:30 Jantar seguido de visionamento do filme do
Consórcio Europeu de Hemofilia (CEH) sobre Mulheres
com distúrbios hemorrágicos
Sábado – 21.09 “Pink Day”
09:00 Abertura do Encontro e apresentações
09:30 Workshop 1 - Embaixadoras da causa: Promover
o envolvimento ativo das mulheres no Comité
– Marta Moreira (APH)
10:20 Coffee break
10:45 Painel Médico:
Sessão 1: A cascata da coagulação: alterações
– Margarida Temtem (Hospital Dr. Nélio Mendonça,
Funchal)
Sessão 2: Desafios hemorrágicos nas mulheres:
infância, puberdade, idade adulta e
envelhecimento – Joana Lucas (Hospital Dr. Nélio
Mendonça, Funchal)
12:30 Almoço
14:30 Sessão 3: Mulheres com distúrbios
hemorrágicos: o papel da equipa de enfermagem –
Joana Carvalho (Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal)
15:30 Speak out com coffee break
17:30 Workshop 2: Mulheres com Distúrbios
Hemorrágicos – Quem quer saber mais?
– Ana Pastor (APH)
18:30/20:00 Tempo livre
20:00 Jantar

Apoios:

Domingo - 22.09
09:30 Sessão 4: Distúrbios Hemorrágicos nas Mulheres:
a realidade espanhola – Laura Quintas (FedHemo –
Federação Espanhola de Hemofilia)
10:30 Coffee break
11:00 Workshop 3: A primeira Conferência Europeia de
Mulheres do CEH – Ana Rita e Joana Tavares (APH)
12:30 Almoço
14:00 Balanço do encontro
14:30 Encerramento e despedida
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Capacitação da APH
junto do INFARMED

Nos passados dias 7 e 14 de M aio decorreu
em Lisboa uma acção de capacitação para associações de doentes, promovida pelo INFARMED
e enquadrada no seu projeto INCLUIR, na qual
a APH esteve representada por Miguel Crato,
Ana Pastor e Nuno Lopes.
O projeto INCLUIR resulta do crescente reconhecimento, pelo INFARMED, da importância
do envolvimento das pessoas portadoras de
doença e dos seus representantes na tomada
de decisão em saúde, e nomeadamente no que
diz respeito aos novos medicamentos que vão

surgindo e que devem ser avaliados, para posterior decisão sobre financiamento e utilização
no SNS pelo INFARMED.
Através da acção de capacitação frequentada
pela APH, ficámos agora habilitados a participar
ativamente no processo de avaliação de novos
medicamentos e produtos de saúde junto do
INFARMED, o qual deve agora notificar a APH
para participar no processo através da submissão
de contributos, sempre que existir em avaliação
um novo medicamento que corresponda à área
terapêutica de intervenção da nossa associação.

Este reconhecimento trata-se de um passo
muito importante para garantir que o conhecimento, perspetivas e experiências únicas das
pessoas que vivem com a condição contribui,
de facto, para acrescentar valor ao processo de
tomada de decisão, elucidado sobre as vantagens e/ou desvantagens dos tratamentos e fornecer informação que pode não estar incluída
em artigos científicos, mas que se traduz num
acréscimo para a qualidade de vida das pessoas
que a APH representa.
Mais um passo no bom caminho!

A APH presente no lançamento de

novos medicamentos para a Hemofilia

Lançamento do REFIXIA (INN-nonacog
beta pegol) da Novo Nordisk, concentrado
de factor recombinante, de duração mais
prolongada para a hemofilia B, já aprovado
em Portugal.

Lançamento do HEMLIBRA (Emicizumab)
da Roche, anticorpo monoclonal de
administração subcutânea para a Hemofilia A,
já aprovado em Portugal para pacientes com
inibidores.

Lançamento do ADYNOVI (INN-nurioctocog
alfa pegol) da Takeda, concentrado de factor
recombinante de duração mais prolongada
para a hemofilia A, em conclusão do processo
de aprovação para Portugal.
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Leadership Conference anual
do Consórcio Europeu de Hemofilia
Bruxelas – 20-23 de Junho de 2019
No programa este ano estiveram em destaque a atualização e novos programas diversificados do CEH, novos desenvolvimentos no tratamento da hemofilia e acesso a novas terapias,
gestão de fundos e voluntários, discussão sobre
a Doença de von Willebrand e muito mais.

Realizou-se no passado mês de Junho na
cidade de Bruxelas, mais uma edição da Leadership Conference do Consórcio Europeu de
Hemofilia(CEH)
O objetivo da Leadership Conference é reunir toda a comunidade da CEH através de
diferentes líderes e equipes de dentro da comunidade de seus pacientes para intercambio sobre as questões que mais preocupam as
associações nacionais e quais são so desafios
das coagulopatias que necessitam de serem
compartilhados.
O objetivo desta conferência é ser o mais
interativo e envolvente possível, e fornecer aos
membros da comunidade do Consórcio tempo suficiente para discutir os assuntos que são

De realçar igualmente os workshops que
visaram apresentar as boas práticas de alguma
associações, como sejam os projectos virados
para os jovens das associações Lituana e Sérvia,
os programas com a doença de von Willebrand
da Associação Francesa e como organizar um
Congresso Nacional, da APH.
importantes para as pessoas com hemofilia e
outros distúrbios hemorrágicos e obter beneficios dos pontos fortes, experiências e melhores
práticas de cada um.

A representar a nossa associação estiveram
Miguel Crato e Ana Pastor da Direcção, bem como
Frederico Cardoso do Comité de Jovens da APH.

Abr Mai Jun 2019 hemofilia |

A delegação portuguesa presente na edição deste ano da Conferência de Líderes:
Frederico Cardoso (Comité de Jovens da APH); Ana Pastor e Miguel Crato (da Direcção
da APH)

O meu nome é Frederico Cardoso, faço parte da actual coordenação do Comité de Jovens da APH e estive
presente, com muito gosto, na Conferência de Líderes
do Consórcio Europeu que se realizou em Bruxelas de
20 a 23 de junho.
Esta conferência teve vários workshops intensos,
com muita informação e debate com representantes de outras associações, com histórias de vida e
dificuldades, completamente diferentes das nossas.
O primeiro dia foi de apresentações, conhecer melhor
os participantes, a associação que representavam e
o seu trabalho na mesma, fazendo alguns jogos de
“quebra-gelo”.
O segundo dia iniciou com workshops com temáticas sobre a evolução do tratamento na hemofilia,
os novos tratamentos que estão a surgir, como por
exemplo, o tratamento de longa duração.
No terceiro dia falou-se sobre a terapia genética, que
resumidamente consiste na inserção de genes nas
células e tecidos de um individuo para o tratamento de uma doença, mais especificamente, doenças
hereditárias, ou seja, estamos a falar de uma possível
futura cura para a hemofilia, mas que ainda está a
ser desenvolvida e vai demorar vários anos até ser
completada, mas já é um feliz começo. Realizaramse ainda workshops com temáticas diferentes, dividindo os participantes em grupos, no meu caso,
frequentei o workshop sobre como envolver os jovens na associação e torná-los mais ativos.
Assisti ainda ao debate de várias associações sobre
a qualidade de vida e do tratamento nos diferentes países.
No último dia, houve uma apresentação das farmacêuticas e ouvimos um representante de cada uma,
que nos mostrou o outro lado do mercado. No final
da conferência, juntámos-nos em grupos e demos
a nossa opinião sobre o encontro e as ideias que tínhamos retirado, para levar para a nossa associação.
Foram quatro dias intensos, cheio de experiências novas, trabalho e muita informação, mas
valeu bastante a pena.
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Campo de Férias
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Mais um ano de sucesso do FUNFILIA. O 2019 foi o marco
na vida de mais quatro dos nossos meninos que iniciaram o
auto-tratamento e assim deram início a sua independência.
Os seus receios foram ultrapassados e com muita coragem
e bravura o grande objetivo que nos leva a passar esta semana
todos juntos foi alcançado. Vantagem tem a enfermeira que viu
o seu trabalho a ficar cada vez mais reduzido.
Foi um ano de despedidas, alguns dos nossos meninos
mais crescidos, passaram para uma nova fase, e agora é altura
de integrar o comité de jovens e deixar a vida de aventura para
uma bem mais séria, mas não menos divertida:).
Contudo tivemos uma grande surpresa este ano, pela primeira vez tivemos um menino com inibidores, que nos mostrou
a todos como os novos tratamentos são fantásticos.
Como podemos assistir, com apenas uma injeção subcutânea, pode participar em todas as atividades sem qualquer restrição, e diga-se que gelo também não foi coisa que
precisasse muito.
Não podemos deixar de mencionar, que mais uma vez a
coragem dos nossos meninos foi colocada à prova, na divertida
escalada, slide, canoagem, descoberta da mina, entre muitas
outras brincadeiras.
A união que se cria nesta semana é cada vez mais forte,
e podem ter a certeza que já estamos todos com saudades e
desejosos que chegue 2020.
Até lá…

Todos os anos os anos temos
grandes sucessos, e este ano
não foi exceção
Mais três crianças aprenderam a puncionar-se pela primeira vez.
Mas como a semana é longa, não falta tempo para a
diversão, escalada, paintball, futebol, Laser Tag, pesca de lagostins são apenas algumas das atividades praticadas pelas
nossas crianças.
A cada ano que passa são evidentes os benefícios que este
evento proporciona aos seus participantes, ficam cada vez mais
autónomos, mais companheiros, criam novos laços de amizade
e fortalecem os antigos, estas relações são deveras significativas
para a troca de experiências.

Organização:

Projeto co-fnanciado pelo Programa
de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.
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Tenha
as suas quotas
em dia

2019

O valor mínimo das nossas quotas
é de 1,50€ por mês!

Estamos prontos a recebê‑lo
com mais conforto, num
espaço especialmente
pensado para si

Em 2019, lembre-se de pôr as suas quotas
em dia, para que possamos continuar
a zelar pelos interesses desta Associação
que é de todos nós.

Remodelação
dos alojamentos
na sede da APH

IBAN: PT50 0035 0063 0005908853024
Ou contacte-nos através do telefone
218598491 / 967209034
ou email: info@aphemofilia.pt

A APH remodelou recentemente os dois alojamentos da sua sede em Lisboa, destinados a acolher os nossos associados e/ou seus familiares, que assim o solicitem temporariamente e com
marcação prévia para a realização de exames ou outros actos clínicos na cidade de Lisboa. A
utilização destes espaços tem um regulamento próprio que disponibilizamos aos interessamos.
Agradecemos o apoio da Roche Farmacêutica Química, Lda., para a concretização desta remodelação.

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

Plano de Dinamização da Natação – Época Desportiva 2019/2020 – Boletim de Inscrição
Nome

Associado N.º

e-mail

Morada
Localidade

Cód. Postal

Tel./Telem.

Data de Nasc.

/

/

Neste ano lectivo pretendo praticar natação na piscina de:
Pretende usufruir da comparticipação financeira disponível: SIM

Não

Dias

Horas

Tipo de Hemofilia A

B

vW

, Outros Distúrbios Hemorrágicos

Grave

Moderado

Nome do Professor

Contacto:

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

/

/

Assinatura

Leve

.

Idade

