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O Inhibitor Working Group (IWG) do European
Haemophilia Consortium (EHC) esteveve em
Lisboa um dia antes da sua reunião anual
para planear o trabalho da Rede Europeia de
Inibidores (EIN)
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b
a

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

Os problemas delas
Até a expressão “atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher” coloca
essa mesma grande mulher muito bem arrumadinha, ali atrás do tal grande homem.
É um “elogio” (e dos bons, está visto) que faz o seu melhor por definir e eternizar o
lugar reservado à mulher. Não será novidade para ninguém se dissermos que em todas
as sociedades (numas mais do que em outras, mas em todas) o lugar das mulheres
é ainda subalternizado ao do homem. Quem, de entre os homens que lerão isto,
autor incluído, nunca desvalorizou um problema de uma mulher (mãe, irmã, filha,
namorada, companheira, amiga ou colega de trabalho) ou nunca o julgou bem menos
importante do que os seus? Pensem nisso, é o que nós, homens, fazemos sem dar
grande importância à coisa.
Boa parte da nossa comunidade é constituída por mulheres. Mães, irmãs, portadoras
ou mulheres que vivem com algum tipo de coagulopatia, todas partilham connosco,
homens, uma experiência que não é possível quantificar, por ser tão diversa, única
e ao mesmo tempo abrangente, e que, por isso, deve ser (re)qualificada. Temos de
valorizar essa experiência e elevá-la ao mesmo nível da dos homens. Os problemas
delas, as suas lutas e os seus anseios são no mínimo tão importantes quanto os deles.
E, hoje em dia, mais urgentes ainda.
Os tratamentos para a hemofilia têm vindo a sofrer um avanço impressionante
nestes últimos anos e os problemas dos homens estão a ser resolvidos, beneficiando
nós do que pode ser visto como uma prioridade no investimento. As soluções para os
problemas das mulheres com distúrbios hemorrágicos não têm sofrido um avanço
tão significativo. Se para os homens já se alcançou um patamar em que se discutem
regimes terapêuticos e novas tecnologias, com a confiança que advém de se terem
alcançado objectivos de décadas e de se terem superado até mesmo as expectativas
mais optimistas, não podemos perder de vista o que foi ficando para trás. Não
podemos esquecer que as mulheres ainda lutam pelo diagnóstico precoce, pelo
acompanhamento correcto e por terapêuticas mais eficazes.
Por isso, no ano passado pela altura do Dia Mundial da Hemofilia a APH optou por
trazer para a frente o tema dos distúrbios hemorrágicos nas mulheres. E se vos
parecer que nos estamos a repetir hoje, um ano depois, é porque há muita coisa que
continua por fazer e a mensagem não se esgotou na efeméride, nem a mesma resolveu
todos os problemas. A luta das mulheres da nossa comunidade (e não só) continua
e devemos pautar pela mudança de mentalidades, pois é aí que o progresso mais
importante ocorre. Não há comunidade que não dependa absolutamente das suas
mulheres, e nenhuma avança realmente sem a resolução dos problemas delas.

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

“as palavras são tudo o que temos”

Ficha Técnica

Samuel Beckett dizia que as palavras são
tudo o que temos. Pensemos no assunto.
São as palavras que emprestam a tudo
e a todos uma forma reconhecível, uma
substância. Um objecto concreto, como um
mata-moscas, por exemplo, é um caso de
sucesso em que a palavra que define o objecto realmente transmite completamente
o que ele é. Seria menos prático que o mata-moscas se chamasse, digamos, bruno.
Um bruno, sem maiúscula, seria a palavra
usada para nos referirmos a esse objecto,
e diríamos coisas como “temos a sala cheia
de moscas, onde é que deixaram o bruno?”
Além dos objectos concretos, também
a nossa vida e experiência têm de ser revestidas em conceitos e estes só são possíveis
de definir se lhe atribuirmos determinadas
palavras.
É normal repetirmos palavras às quais
não prestamos muita atenção e depois
pode acontecer que elas acabem por definir quem somos ou como nos vemos, ou

Nuno
Lopes

ainda como vemos os outros. As palavras
têm o condão de definir realidades, ou seja,
têm consequências na nossa vida, e pode
acontecer as nossas palavras limitarem a
nossa realidade pessoal. Pode acontecer as
nossas palavras limitarem a realidade dos
outros. Pode acontecer as palavras dos outros limitarem a nossa realidade.
Pode acontecer que a nossa identidade
ideal se desvaneça ao longo das palavras
que ouvimos da boca dos outros e, não raras vezes, da nossa. E nem sequer é preciso
ouvi-las porque as palavras nunca são silenciosas. Mesmo que não as digamos, pensamo-las, certo? É importante escolhermos

as palavras correctas e torná-las nossas. As
nossas palavras são a nossa realidade, não
há como escapar dela(s). Mais vale fazê-las
funcionar a nosso favor.
Originalmente, este último parágrafo
estava pensado para ser uma lista de palavras negativas que ao longo dos anos se
alojaram na nossa comunidade, atribuídas
por outros ou adoptadas por nós, e para
cada uma delas haveria a sugestão de uma
alternativa positiva. Mas para quê ecoar o
passado? Pelo que temos visto, especialmente da parte dos elementos mais jovens
da nossa comunidade, a mudança já está
a acontecer e tem vindo a surgir um novo
léxico que contribui para que se forme uma
nova realidade, mais produtiva. Mesmo assim, não posso deixar de sugerir uma adição
a esse mesmo léxico. Nova e arrojada, e que
um pouco à imagem do mata-moscas diz
tudo, a palavra que agora a todos sugiro é
“descoitadinhoização”.
Somos gigantes.
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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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E n co n t r o
de Jovens

Guimarães recebe

7º Encontro de Jovens
da APH
Projeto co-fnanciado pelo
Programa de Financiamento
a Projetos pelo INR, IP.

Nos dias 8, 9 e 10 de Março decorreu o 7º
Encontro de Jovens da APH, na cidade histórica de Guimarães. Este fim-de-semana serviu para partilhar experiências e aprofundar os
conhecimentos, mas acima de tudo para nos
divertirmos.
A receção aos participantes ocorreu na
sexta-feira, a que se seguiu o jantar. Posteriormente realizámos algumas dinâmicas “quebragelo” para nos sentirmos mais à vontade e
aproveitando a efeméride do Dia Internacional
da Mulher (8 de Março) conversámos sobre a
importância desta data.

Iniciámos o dia de sábado com o Concurso “Quem quer saber mais”, que foi muito enriquecedor e no qual nos divertirmos muito ao
compararmos as nossas respostas e a descobrirmos quem na verdade sabia mais. Após a
fase das eliminatórias, realizou-se o desempate
entre os 4 finalistas apurados: Matilde, César,
João e Emerson.
A grande final foi disputada pelo César Temtem e o João Ribeiro.
Para a sessão “Novos tratamentos/Novas tecnologias” pudemos contar com a preciosa colaboração da Dra. Susana Fernandes do Centro
Hospitalar de São João, cuja sessão nos permitiu

conhecer como funcionam os métodos terapêuticos, como os fatores de longa duração, moléculas que emitam a função do fator, e também
a terapia genética.
Esta sessão mostrou-nos que o futuro é muito promissor em relação aos novos tratamentos
para a hemofilia.
Depois do almoço, começámos a tarde com
o Workshop “Fui lá fora representar a APH”, apresentado por Carolina Quitério, Diogo Machado e Frederico Cardoso, do Comité de Jovens,
que nos falaram acerca das suas experiências
imperdíveis como representantes da APH no
estrangeiro.

Jan Fev Mar 2019 hemofilia |

Seguidamente ouvimos Caetano Martins, da
Direção da APH, no Workshop “Associativismo e
Liderança”, que falou do trabalho desenvolvido
pela Associação, e de como é importante estarmos ativos e presentes na mesma, pois esta é a
nossa história e a nossa casa!
Por fim, assistimos entusiasticamente à final
do Concurso “Quem quer saber mais”, e o grande vencedor acabou por ser o César Temtem.
O jantar decorreu num ambiente mais descontraído, e num grande convívio de amigos,
onde não faltaram conversas, risadas e brincadeiras à mesa. Terminando a noite com um passeio
pelo centro histórico de Guimarães.

A manhã de domingo foi reservada para
visitar o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães, ficamos a conhecer um pouco melhor a história da cidade e também do
nosso País.
No final do almoço, a partida tardou-se entre
despedidas, mas com a certeza de que aprofundámos os nossos conhecimentos, mas também
fortalecemos esta grande amizade que nos une.
Vemo-nos para o ano!
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Campo de Férias
Data limite de inscrição 3 de Junho

Óbidos, 30 Junho a 6 Julho 2019
O que é o FUNFILIA?
É um campo de férias destinado a crianças dos
6 aos 16 anos com distúrbios hemorrágicos
hereditários e aos seus irmãos, e também a
crianças filhas de pais com as mesmas patologias.
Projeto co-fnanciado pelo Programa
de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.

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

Inscrições
Caso pretenda inscrever o seu filho, solicite o envio da documentação junto
dos serviços administrativos da APH, através do email info@aphemofilia.pt
ou dos seguintes números: 218598491 / 967209034.
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7ª CONFERÊNCIA
ANUAL DE LÍDERES
Bruxelas – 21 e 22 de Janeiro

Realizou-se em Bruxelas, entre os dias 21 e
22 de Janeiro a 7ª Annual Global Haemophilia
Advocacy Leadership Summit, da Bayer, que
procurou desenvolver as aptidões necessárias
para liderar uma associação de pacientes com
hemofilia bem como refletir sobre os padrões
de acesso ao tratamento face a diversas realidades mundiais.
Estiveram presentes cerca de 70 participantes de associações de hemofilia de todo o
mundo, estando a APH representada pelo seu
presidente da direcção Miguel Crato.
Assim, o foco desta cimeira consistiu em
identificar as ferramentas disponíveis para ter
impacto em termos de mudança de paradigmas, incluindo aquelas para ajudar a obter um
melhor acesso ao tratamento, aumentar a consciencialização sobre esta patologia e alterar a
perspectiva do paciente face à mesma.
Também se procurou ajudar os delegados
presentes a entender o seu papel central no
processo de regulamentação e aprovação dos

medicamentos e ajudar a construir as competências necessárias para fornecer argumentos
convincentes para o acesso à inovação.
Em 2019 é muito importante que as pessoas que estão envolvidas no trabalho associativo compreendam e dominem o processo
regulatório e o papel sempre em mudança dos
pacientes; enfrentem os desafios específicos no
acesso às terapias, especialmente as inovadoras; saibam utilizar de forma efectiva as ferramentas e recursos inovadores disponíveis para
advocacia baseadas em evidências e adoptem
as melhores práticas para superar os obstáculos e se conectarem com as principais partes
interessadas na nossa vasta comunidade, para
que os desafios sejam superados.
De destacar as apresentações de Mark Skinner, antigo presidente da Federação Mundial de
Hemofilia sobre o processo regulatório e o envolvimento dos pacientes no mesmo e do Prof.
Cedric Hermans, sobre o diálogo entre médicos e
pacientes no acesso a medicamentos inovadores.

Foram igualmente efectuados vários workshops com casos concretos sobre acesso à
terapia em diversos cenários mundiais, o que
permitiu que os vários grupos constituídos por
delegados de países com realidades muito diferentes, conseguissem construir casos e estratégias de defesa para uma melhoria da qualidade
no acompanhamento da hemofilia nos vários
países. Esta metodologia permitiu traçar modelos e incentivar o uso de ferramentas para
combater disparidades.
Finalmente, salientar a apresentação que foi
feita por Francisco Careta da Federação Brasileira de Hemofilia e Mathieu Jackson, da Associação Canadiana de Hemofilia, sobre o valoroso
projecto HemoKT que envolve a criação de
uma série de vídeos educacionais sobre distúrbios hemorrágicos em várias línguas, inclusive
o português, pelo que incentivamos os nossos
leitores a fazerem uma busca no Youtube com
o nome desse projecto e ajudarem na sua divulgação.
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6ª Conferência
de Pais da APH
17 a 19 Maio 2019
Conferência reservada a pais/educadores de crianças e jovens, com hemofilia ou com outro distúrbio hemorrágico, com idade inferior a 18 anos.

ALCOBAÇA
“Your Hotel”
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Inscrições até 30 de Abril
Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A,
1950-158 Lisboa – Tel.: 21 859 84 91
E-mail: info@aphemofilia.pt – Site: www.aphemofilia.pt

Apoios:

Siga-nos no facebook

SEXTA – 17 DE MAIO
20.00h Registo e Jantar
SÁBADO – 18 DE MAIO
9.15h/10.30h Workshop 1: “Fisioterapia em crianças e
jovens com hemofilia” – Fátima Silva – Fisioterapeuta do
CHLC (Hospital D. Estefânia)
10.30h/11.00h Pausa para café
11.00h/12.15h Workshop 2: “Os desafios da
parentalidade na Hemofilia” – Isabel Lourinho – Centro
Hospitalar São João
12.30h/14.00h Almoço
14.00h/16.00h PAINEL MÉDICO
– “Tratamentos de duração mais prolongada” – Paula
Kjöllestrom – CHLC (Hospital D. Estefânia)
– “Terapêuticas não substitutivas para a hemofilia“ –
Cristina Catarino – CHLN (Hospital St. Maria)
– “Comunicação pais/médico” – Marina Costa – Centro
Hospitalar Tondela, Viseu (Hospital São Teotónio)
16.00h/16.15h Entrega de prémios do Concurso “Hello Photo”
16.15h/16.45h Pausa para café
16.45h/18.30h Speak out: Ana Pastor e Ana Barbosa – APH
18.30h/20.15h Tempo livre
20.15h Jantar
DOMINGO – 19 DE MAIO
9.15h/10.45h Workshop 3: A minha experiência
– Ricardo Rebordão – “Voz activa na escolha do
tratamento”
– Teresa Pereira – “Ser mãe de duas crianças com
inibidores”
– Carla Ribeiro – “Gerir a adolescência do meu filho”
10.45h/11.15h Pausa para café
11.15h/12.15h Workshop 4: “Hemofilia em contexto
familiar ” - Miguel Crato - APH
12.30h/14.00h Almoço
14.30h Encerramento
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12º CONGRESSO ANUAL
DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA
DE HEMOFILIA E OUTROS
DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS
(EAHAD)
PRAGA – 5 a 8 de Fevereiro
O 12º congresso anual da Associação Europeia de Hemofilia e Outros Distúrbios Hemorrágicos (EAHAD), que se realizou em Praga de 5 a
8 de Fevereiro teve a presença de cerca de 2500
médicos especialistas de 80 países, tendo estado
presente Miguel Crato da APH, bem como uma
numerosa comitiva de médicos imunohemoterapeutas portugueses.
Os avanços na terapia génica foram um tópico importante de conversação no congresso,
juntamente com a discussão dos mais recentes
desenvolvimentos terapêuticos e os desafios
clínicos em curso no tratamento da hemofilia
e outros distúrbios hemorrágicos. As sessões
foram bastante diversificadas e tiveram temas
como o do papel de uma enfermeira na gestão da hemofilia, como o modo de adequação
do discurso médico em explicar questões difíceis aos pacientes. O Centro de Congressos
de Praga serviu como pano de fundo perfeito
para um manancial de informação sobre estas
patologias, sendo o foyer do espaço repleto
de cartazes científicos sobre os mais variados
assuntos relacionados com as coagulopatias,
mas também um espaço de networking para
delegados.
No vasto programa científico merece nota
de destaque o tema da terapia génica e a palestra dada pelo Prof. John Pasi, da Escola de
Medicina de Londres. Segundo este especialista
durante muitos anos este tema foi visto como o
Santo Graal do tratamento da hemofilia e que
actualmente a investigação se concentra na in-

trodução de um gene editado e não na substituição do gene defeituoso. Mais informou que os
resultados dos ensaios clínicos, para a hemofilia
A e B têm sido bastante encorajadores, especialmente desde que o vector utilizado para trans-

portar o material genético modificado passou a
ser um adeno vírus associado.
De facto, com este vector conseguiu-se
aumentar a capacidade de inserção, especialmente para a hemofilia A, que no início dos
ensaios com a terapia génica parecia ter alguns
obstáculos devido ao tamanho da molécula
do factor VIII.
Salientou, que actualmente se estão a atingir resultados bastante satisfatórios em termos
de aumento da expressão do factor VIII e IX, que
se consubstanciam em diminuição do número
de hemorragias ao mesmo tempo que os perfis
de segurança têm atingido níveis promissores.
Claro que a manutenção das expressões conseguidas de factor, através da terapia génica continuam a ser uma incerteza a longo prazo, por
isso necessitamos de mais tempo.
Importante foi igualmente a apresentação
efectuada pelo Prof. Andreas Tiede da Escola
Médica de Hannover, que abordou os três tipos
de agentes inovadores para o tratamento da
hemofilia com inibidores: Emicizumab, Fitusiram e os agentes Concizumab, BAY 1093884 e
PF 06741086.
Referiu que a indução de imunotolerância
continua a ser a opção standart para a erradicação de inibidores, no entanto é uma terapêutica
muito exigente e nem sempre com resultados.
Falando sobre o emicizumab no tratamento de doentes com hemofilia A com inibidores,
especificou, que é uma opção já aprovada pela
agência europeia do medicamento (e em fase
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Durante o Congresso da
EAHAD, foram apresentados
350 posters, sob os mais
variados temas relacionados
com as Coagulopatias, entre
os quais cerca de dezena e
meia provinda de Hospitais
Portugueses. Na foto, poster
apresentado pela Drª Cristina
Catarino do Centro Hospitalar
Lisboa Norte e sua equipa
e Drª Elsa Rocha do Centro
Hospitalar Universitário do
Algarve.

final de aprovação pelo Infarmed) e que ficou comprovado nos ensaios clínicos claros
benefícios para os pacientes tratados com
este medicamento de forma profilática, em
comparação com o grupo sem profilaxia,
tanto a nível da redução da frequência de
hemorragias, como a nível do aumento da
sua qualidade da vida.
Passou de seguida à questão da segurança, referindo que nos ensaios clínicos
realizados com emicizumab, apenas 3.5%
dos doentes apresentaram presença de
anticorpos contra o emicizumab, e menos de 1% apresentou anticorpos neutralizantes. Elucidou que houve registos de
microangiopatia trombótica em doentes
que receberam Complexo Protombinico
activado >100IU/kg/dia durante mais do
que um dia, o que aponta para uma combinação deste com o emicizumab. Assim,
existe a recomendação de se evitar usar o
mesmo em simultâneo com o emicizumab
ou, não existindo alternativa com recombinante factor VII activado, pelo menos usar
durante um curto período de tempo e em
doses baixas.
Em relação ao fitusiran, que tem como
alvo a antitrombina, o ensaio de fase I/II com
doses crescentes de fitusiran até 80mg/mês
demonstrou que com doses cada vez maiores se consegue diminuir a actividade da
antitrombina e dessa forma potenciar a geração de trombina.

APH em debate

na Livraria
Ler Devagar
Também com este medicamento foram
registados eventos tromboembólicos. Um
paciente morreu com um edema cerebral
devido à combinação de fitusiran com uma
dose de FVIII no tratamento de uma hemorragia espontânea, o que levou à suspensão
temporária do ensaio, entretanto retomado.
Realçou que se desenvolveu uma estratégia para diminuir o risco, que passa por
um maior conhecimento por parte dos pacientes e fortes recomendações para quando surgem hemorragias. Relativamente aos
agentes anti-TFPI, informou que um estudo
de fase Ib desenvolvido em doentes com hemofilia A sem inibidores está a avaliar o uso
de dose crescente do anticorpo concizumab.
Terminou defendendo a monitorização dos novos agentes, apresentando cinco motivos: deteção de anticorpos contra o
fármaco; explicação da variação individual
na resposta; determinação da adesão ao
tratamento; gestão das urgências clínicas e
cirurgia e contenção de custos.
A sessão de encerramento “Tópicos
Quentes” destacou os desafios e os avanços do setor - especialmente no tema da população idosa com hemofilia e os desafios
futuros. O congresso dedicou um seminário
de meio dia a um “Workshop de Jovens Investigadores”, que deu aos profissionais em
início de carreira a oportunidade de aprender com alguns dos melhores especialistas
na área.

Realizou-se em 13 de março, um evento na Livraria Ler Devagar, na LX Factory em Lisboa, sob o
tema “Why corporate Innovation needs Anthropologists”, organizada pela empresa Beta-I e pela EASA
-Rede de Antropologia Aplicada, tendo a APH sido
convidada para fazer parte do painel de debate,
para falar sobre o nosso Projecto Compreender, de
cariz etnográfico junto da população com hemofilia
e do qual demos eco em vários números anteriores
do nosso boletim e que foi apresentado no nosso
último Congresso.
Do painel de debate, além de Miguel Crato da
APH, fez parte a psicóloga Isabel Lourinho, a representante da Roche Cristina Ventura e Ana Isabel
Afonso, Antropóloga da FCSH.
A plateia foi constituída por cerca de 50 pessoas, da área das Ciências Sociais, e foi um óptimo
momento para criar sinergias entre as necessidades
na área da saúde, no caso presente a hemofilia e o
envolvimento dos investigadores da área das ciências sociais e como desta junção poderão resultar
benefícios para uma melhor compreensão da envolvência social, psicológica e familiar de cada pessoa
com hemofilia.
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Grupo de Trabalho
de Inibidores visita
Lisboa
Em 18 de fevereiro de 2019, o Inhibitor Working Group (IWG) do European Haemophilia
Consortium (EHC) reuniu-se em Lisboa, Portugal.
Um dia antes da sua reunião anual para planear
o trabalho da Rede Europeia de Inibidores (EIN),
membros do grupo - Christina Burgess, Miguel
Crato, Prof. Paul Giangrande, Kristine Jansone,
Jim O’Leary e Teresa Pereira - visitaram dois locais
em Lisboa cruciais para o sucesso do tratamento
da hemofilia.
A primeira visita levou o IWG ao Centro de
Tratamentos da Hemofilia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central (Santa Maria). O IWG foi
recebido pelo Dr. Álvaro Beleza, Diretor do Departamento de Imuno-Hemoterapia, e pela Dra.
Cristina Catarino, que conduziu o grupo num
breve passeio pelo Centro e mostrou as instalações disponíveis - sala de tratamento e labora-

tório, bem como uma sala de estudo, onde os
estudantes de medicina recebem informações
especializadas sobre hemofilia e seu tratamento. O IWG também teve a oportunidade de uma
breve troca de palavras com os pacientes que
se deslocavam ao Centro naquele momento.
O grupo de trabalho, em seguida, reuniu-se
com a equipe de imuno-hemoterapeutas, enfermeiros, bem como os estagiários de medicina atualmente a realizar ali o seu estágio. Uma
introdução ao trabalho do Centro foi apresentada pela Dra. Cristina Catarino, delineando a situação do tratamento da hemofilia em Portugal
e as especificidades do trabalho no Hospital de
Santa Maria. O nível de atendimento, incluindo
os cuidados com pacientes com inibidores, é
muito bom e fornece os vários serviços de cuidado integral, incluindo excelentes serviços de

enfermagem, terapia de tolerância imunológica,
cirurgia e fisioterapia. Ainda existe trabalho por
fazer na disponibilização de apoio psicossocial
aos pacientes que poderiam beneficiar largamente disso.
A apresentação a seguir, da parte do EHC,
descreveu os objetivos e o trabalho da Rede
Europeia de Inibidores (EIN), desde a sua concepção em 2015 até ao trabalho atualmente em
curso e previsto para o futuro próximo. A Oficial
de Programas Comunitários da EHC, Kristine
Jansone, descreveu os principais elementos do
EIN, como Inhibitor Summit, plataforma online
e Happy ½ Hour com um Perito, bem como os
vários materiais produzidos. Especial atenção foi
dedicada aos Princípios Europeus do Tratamento
de Inibidores (EPIM) que foram produzidos e publicados em 2018 como um esforço colaborativo

Jan Fev Mar 2019 hemofilia |

O grupo de trabalho na sede da APH

de uma equipe multidisciplinar de especialistas
representando a EHC e a EAHAD. Para além do
artigo científico publicado no Orphanet Journal
of Rare Diseases, foram produzidos materiais
acessíveis para os pacientes, que explicam os
princípios. O grupo de trabalho apresentou o
vídeo e apresentou à equipe do centro de tratamento um cartaz gentilmente traduzido para
português por Teresa Pereira.
Na breve discussão sobre a implementação
dos princípios em Portugal, concluiu-se que

Kristine Jansone do IWG durante a sua apresentação na sede da APH

IRS

2018

em muitas áreas, o nível desejado de cuidados
já está em vigor, no entanto, em alguns outros,
como o apoio psicossocial, ainda há progressos
a serem feitos. Destacou-se que a educação do
paciente sobre várias opções de tratamento e
componentes do cuidado integral é fundamental para esse avanço. A colaboração exemplar
entre o centro de tratamento e a Associação Portuguesa de Hemofilia contribuiu grandemente
para o estado atual do tratamento com inibidores e, sem dúvida, garantirá o caminho a seguir.

À tarde, o IWG recebeu calorosas boasvindas na sede da APH. Patricia e Cristina, nos
escritórios da APH, providenciaram um caloroso acolhimento e um lanche para a reunião
que decorreu entre o IWG e a APH. Na visita
à sede da APH, o IWG gostou de ver que existem quartos onde os pacientes que chegam
a Lisboa, de longe, podem ficar se houver necessidade.
O IWG apresentou à APH os materiais criados
para as Associações de Hemofilia Europeias para
alcançar as pessoas com inibidores e fornecer
informações sobre a comunidade de inibidores
a nível europeu. Uma breve apresentação sobre o trabalho do IWG foi dada e seus aspectos
mais interessantes para estas Associações foram
discutidos. Também foi apresentado o trabalho
da APH com a sua população de inibidores e
discussão sobre como melhorar a colaboração
a nível europeu.
O grupo de trabalho sentiu-se bastante inspirado e motivado por essas visitas e é muito
grato à APH por essa possibilidade e pelo esforço
tido com esta organização!
Em nome do IWG,
Kristine Jansone

Ajude a APH sem gastar nada!
Quadro 9 anexo H
CONTRIBUINTE

501 415 971
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Comemoração

DIA MUNDIAL DA

No passado dia 16 de Abril, como forma de
dar início às comemorações do Dia Mundial da
Hemofilia, a APH, juntamente com o INFARMED,
promoveu no Parque de Saúde de Lisboa, uma
ação conjunta com o objetivo de discutir os passos futuros e estratégias a tomar para melhorar
a qualidade de vida das pessoas com hemofilia.
O evento foi presidido pela Prof. Maria do
Céu Machado, Presidente do INFARMED, e por
Miguel Crato, Presidente da APH, contando ainda com a presença da Dra Graça Freitas, Diretora Geral da Saúde que, teve oportunidade de
salientar a importância de algumas normas da
DGS para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas da nossa comunidade, como sejam as
que se referem aos planos terapêuticos e de
auto cuidado em domicílio para a Hemofilia A
e Hemofilia B, e, mais recentemente, as normas
para o encaminhamento urgente de pessoas
com coagulopatias congénitas. Informou que
as mesmas se encontram em revisão, tendo-se
comprometido de que a DGS irá auscultar a APH
neste processo.
O início dos trabalhos ficou a cargo de Nuno
Lopes (APH) com a apresentação do enquadra-

mento do estudo “Hemorragias Zero” – perceções sobre a Hemofilia, onde foram explanados
e discutidos os resultados do inquérito realizado
junto da população com hemofilia, dos profissionais de saúde e da tutela, e de onde ressaltam
como conclusões que, de uma forma geral, a
hemofilia e o seu tratamento ainda não são totalmente compreendidos, não se justificando
que cerca de 40% das pessoas com hemofilia,
e igual percentagem de profissionais de saúde,
ainda considerem aceitável a existência de hemorragias espontâneas, apesar do avanço nos
tratamentos disponíveis e da sua disponibilização generalizada.
Na prossecução da meta “Hemorragias Zero”
para as pessoas com hemofilia, e a par da sempre
indispensável informação e formação de todas
as vertentes da comunidade, foram abordadas
e discutidas duas sugestões que visam potenciar esse objetivo e que consistem na criação
de farmácias de proximidade e na prestação de
cuidados de saúde no domicílio a quem não faz
auto-administração.
Seguidamente foi apresentado pelo INFARMED (Isa Alves), o projeto INCLUIR, que tem

Dra. Graça Freitas da DGS, Prof. Maria do Céu Machado do Infarmed, Miguel Crato da APH, Cláudia Furtado do Infarmed.

como objetivo promover uma maior proximidade com as associações de doentes e as pessoas que representam, através da sua inclusão
nos processos de avaliação, pelo envolvimento
estruturado das associações nas diversas áreas
de ação da autoridade nacional do medicamento.
Ainda no âmbito do projeto INCLUIR, Margarida Oliveira (INFARMED), desenvolveu o tema
“Envolvimento das pessoas com Hemofilia na
avaliação de novos medicamentos”. Este envolvimento assenta em três níveis distintos:
- uma primeira fase que consiste na informação das associações e doentes, garantida
pelo INFARMED através de literacia em saúde,
workshops, conferências, e outros meios de divulgação;
- uma segunda fase, que consiste na capacitação dos representantes dos doentes, através
de diversas ações levadas a cabo em momentos
temporais distintos e que garantem a possibilidade às associações de doentes de vir a ser consultados na última fase do processo;
- uma terceira fase, que consiste na consulta
e envolvimento das organizações, capacitadas
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na fase anterior, para a avaliação farmacoterapeutica/farmacoeconomica de novos medicamentos pelo INFARMED.
Esta possibilidade que se afigura próxima
de a APH poder intervir no processo de avaliação de novos medicamentos levado a cabo
pela autoridade nacional do medicamento, e
concretamente no que concerne à medicação
para a hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos, que tem vindo a sofrer uma evolução tão
grande recentemente, é extremamente importante, crucial mesmo, para garantir a integração
da perspetiva da pessoa com doença, dos seus
cuidadores e família, suas experiências e necessidades, potenciando assim, em diversas vertentes, a sua qualidade de vida.
A sessão terminou após um debate subordinado ao tema “Estratégias para viver sem hemorragias espontâneas”, no qual participaram
a Dra. Graça Freitas (DGS), a Dra. Sara Morais
(CH Porto), a Dra. Isabel Lourinho (CH S. João)
e a Dra. Cláudia Furtado (INFARMED), e onde
foi discutida a forma de funcionamento dos
centros de referência e a necessidade de redes de referenciação; a questão do tratamen-

to ambulatório e métodos de distribuição de
medicamentos; a necessidade de apoio psicológico e de uma abordagem clínica interdisciplinar para a pessoa com hemofilia; e avançada
ainda a sugestão da criação de um gestor de
doença crónica, que faria a gestão integrada da
doença entre os cuidados de saúde primários,
hospitalares e continuados, num evento muito participado e que contribuiu certamente de
forma bastante eficaz para a sensibilização dos

Nuno Lopes da APH apresentou as conclusões do estudo “Hemorragias Zero”.

Isa Alves e Margarida Oliveira (foto da direita) do Infarmed, apresentaram o Projeto INCLUIR.

diversos intervenientes para as necessidades
não atendidas da nossa comunidade, potenciando condições que garantam uma evolução
positiva na qualidade de vida das pessoas com
coagulopatias congénitas.
A APH quer deixar expresso um agradecimento à Takeda pela sua colaboração que possibilitou a realização do estudo Hemorragias Zero
– Percepções sobre a hemofilia: Impacto, gestão
do tratamento, envolvimento e informação.
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Em Bruxelas o Consórcio Europeu de Hemofilia
debateu

O FUTURO DOS
CUIDADOS
COMPREENSIVOS
E SEUS RESULTADOS
NA HEMOFILIA
No passado dia 20 de Fevereiro a APH, através de Marta Moreira, esteve presente na mesa
redonda do Parlamento Europeu, em Bruxelas,
sob o tema The Future of Comprehensive Care
and Outcomes.
Com esta presença tivemos a oportunidade de ouvir a Dr.ª Evelien Mauser-Bunschoten,
médica holandesa que focou o seu trabalho nas
pessoas com hemofilia afetadas com a hepatite
C, e falou-nos sobre a mudança do paradigma
no tratamento da hemofilia, e como as novas
terapias terão impacto sobre o papel dos Centros de Tratamento.
Dr. Johannes Oldenburg, que é professor
e diretor do Instituto de Hematologia Experimental da Universidade de Bona, na Alemanha, abordou o tema da avaliação dos novos
tratamentos, face aos níveis mais elevados de
valores basais que se conseguem com os novos
tratamentos. O Dr. Sebastien Lobet é fisioterapeuta e pesquisador na Universidade Católica
de Louvain na Bélgica, foi o fundador e atual

diretor do Departamento de Exercício e Medicina no Centro Da Vinci Health. Falou-nos da sua
avaliação, relativamente aos cuidados e resultados da composição articular, com a utilização
dos novos tratamentos, para a hemofilia. Por
último falou Anna Griesheimer estudante de
“estudos internacionais, culturais e negócios”
na universidade de Passau na Alemanha, que

Marta Moreira da APH

abordou o tema “O papel dos centros de referência na distribuição dos tratamentos para a
hemofilia”.
Conhecer as realidades dos outros países
é sempre uma mais valia para melhorar o tratamento em Portugal, por este motivo foi tão
importante a presença da APH nesta mesa redonda.
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ROCHE promove

TROCA DE
EXPERIÊNCIAS ENTRE
ASSOCIAÇÕES
De 5 a 7 de Março, decorreu em Roma a
décima primeira edição da IEEPO (Intercâmbio Anual de Experiências para Associações de
Doentes). Esta conferência é organizada anualmente pela Roche, e foi a convite desta que a
APH se fez representar por Nuno Lopes. O tema
deste ano debruçou-se sobre os benefícios para
os pacientes de um sistema personalizado de
cuidados de saúde. Os debates sobre o conceito dos cuidados de saúde personalizados a
cada doente estenderam-se ao longo de todas
as sessões de trabalho e de todos os painéis
médicos, com a participação interessada dos
representantes de cerca de 200 organizações
de doentes vindas do mundo inteiro.
A reunião complementar dedicada às doenças raras tomou lugar no dia 5, precedendo a
conferência propriamente dita. No caso específico da hemofilia, os workshops que se estenderam ao longo de todo o dia focaram-se nas melhores práticas de utilização das redes sociais e
do espaço digital como meios preferenciais para
fomentar o envolvimento de todos os membros
de uma comunidade nos assuntos que mais directamente lhes dizem respeito.
Há sempre ideias novas e novas maneiras
de se utilizarem as redes sociais como uma ferramenta que cada associação pode aproveitar
para comunicar com associados de modo a os
aproximar e a agilizar a transmissão de informação e a partilha de experiências. Com as tendências digitais a moldarem o envolvimento das
pessoas na sua comunidade torna-se necessário
estabelecer prioridades. É importante que a informação chegue de modo rigoroso e célere às
pessoas com hemofilia, ou que estas possam rapidamente relatar situações que necessitem de

clarificação ou correcção na sua relação com os
seus centros de tratamento. Tudo isto converge
no esforço constante de capacitar cada indivíduo e possibilitar-lhe alcançar a partilha plena
da responsabilidade nas tomadas de decisão em
todos os assuntos relativos à sua saúde.
As associações presentes nos workshops
apresentaram as suas estratégias digitais e foi
sem grande surpresa que a maior parte delas
se revelou transversal a todas. Os desafios, no
geral, são os mesmos: definir um público-alvo,
escolher apps ou plataformas especificamente
adequadas a cada segmento desse público-alvo,
seleccionar os conteúdos apropriados, garantir a
fiabilidade na informação, acautelar a protecção

de dados e a privacidade, e, claro, acompanhar
a constante evolução das redes sociais. Tudo
isto exige recursos da parte das associações,
mas também a participação activa daqueles elementos da comunidade que sejam identificados
como capazes de produzir conteúdos relevantes. Aliás, muitas vezes a mensagem partilhada
entre pares tem maior aceitação e ultrapassa
mais facilmente algumas das barreiras que as
associações encontram no seu esforço de chegar às próprias comunidades.
Outro dos desafios nesta era digital prende-se com a desinformação ou má informação
que surge na internet e que é preciso contrariar e desmistificar rapidamente. É frequente
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procurarem-se na internet respostas para as
perguntas que não se fazem aos médicos, ou
até informação que complemente a que se
receba durante uma consulta, e muitas vezes
a informação disponível online peca por uma
enorme falta de rigor. Cabe às associações
veicular a informação correcta para acautelar as necessidades de esclarecimento da
sua comunidade, ao mesmo tempo que se
espera dos associados uma atitude proactiva
na busca de informação, seja junto da própria
associação, dos seus médicos ou na internet,
sempre com o espírito de escrutinar o que é
informação e o que não é.
Os trabalhos dos dias da conferência
propriamente dita centraram-se no tema da
transformação por que passam os cuidados
de saúde. Numa introdução bastante positiva, definiram-se os termos da personalização
dos cuidados de saúde, alavancados por uma
época de assinalável avanço médico-científico: hoje é possível ter melhores métodos
de diagnóstico, melhores ensaios clínicos,
melhor acompanhamento, melhor acesso
ao tratamento adequado, terapêuticas mais
seguras e seleccionadas para cada indivíduo.
A possibilidade de uma abordagem genómica (testes ao genoma de cada indivíduo)
tem vindo a colher frutos na oncologia e é
um exemplo do nível de personalização que
já se consegue alcançar e que depois auxilia
na selecção das terapêuticas mais adequadas,
não àquele doente, mas sim àquela pessoa
em especial. Mais do que um simples realinhamento lexical, a mudança das palavras
expressa uma mudança na abordagem para
retirar do progresso científico os melhores
benefícios.
Com o aumento dos custos dos cuidados de saúde surge a necessidade de gerir a
despesa em função dos resultados das terapêuticas na vida das pessoas e de mudar o
modelo económico para um que se baseie
no valor das mesmas, pois não fará sentido
que os custos continuem a subir mas que isso
não se reflicta em melhores resultados. As ferramentas digitais permitirão uma análise em
tempo real dos resultados reportados pelos
doentes, que ainda não recebem a atenção
devida. Será a avaliação destes resultados que
permitirá determinar-se o valor das terapêuticas e informar desse modo as decisões de
todas as partes interessadas, desde a entidade pagadora, passando pelos reguladores,
os médicos e, claro, cada pessoa com a sua
patologia.

Esta abordagem converge com outro
tema em destaque na conferência, e também recorrente, que é o da partilha de dados
significativos para optimizar ensaios clínicos,
processos de diagnóstico, selecção de tratamentos e monitorização. Teses apresentadas
pelos palestrantes defendem que estes dados devem ser pertença de cada indivíduo
e que este, detendo sempre o acesso aos
mesmos, poderá decidir com quem os partilhar. Com a legislação europeia relativa à
protecção de dados abrangendo os 28 países da UE actualmente em uso efectivo, esta
é sempre uma área sensível quando se fala
nos cuidados de saúde personalizados e nas
ferramentas digitais de saúde.
Os desafios de se encontrarem formas
de avançar com a personalização dentro das
delimitações éticas e legais levam à sugestão de soluções que passam, por exemplo,
pela inclusão da pessoa com determinada
patologia nas diversas fases do desenvolvimento do seu próprio tratamento, numa
parceria desde a fase do ensaio clínico até
à análise dos resultados obtidos enquanto
recipientes de uma determinada terapêutica. Neste tipo de participação, em que qualquer pessoa com uma patologia ou uma
entidade sua representante tem direito de
voto nas diversas fases, os dados estariam
salvaguardados e só aos mesmos teriam
acesso especialistas clínicos relevantes. Isto
torna mais premente a necessidade de se
conhecerem os benefícios concretos que a
partilha de dados traz à Qualidade de Vida
dos indivíduos, e actualmente, salvo raras
excepções, estes benefícios não são reportados nem quantificados. O consenso retirado destes trabalhos foi o de que as pessoas
querem partilhar os seus dados, desde que
envolvidos no processo e que essa partilha
se faça mediante regras bem definidas, e
querem receber informação sobre os benefícios obtidos por essa partilha.
As coisas começam a acontecer nesse
sentido, como alguns relatos de vários participantes deram a conhecer ao longo do
evento, e como ficámos a conhecer nas conversas que fomos tendo durante as pausas
da conferência, tanto com representantes
de outras associações portuguesas presentes, como com delegados de outros países.
Pela oportunidade de aprendizagem, a
APH agradece à Roche Portugal o convite
que nos endereçou a mais uma vez participarmos na IEEPO.
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Tenha
as suas quotas
em dia

O valor mínimo das nossas quotas
é de 1,50€ por mês!
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.
IBAN: PT50 0035 0063 0005908853024
Ou contacte-nos através do telefone
218598491 / 967209034
ou email
info@aphemofilia.pt
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RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES
ANO DE

2018

1 - Sensibilizar e reabilitar
na Hemofilia (PDN)

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

2 - Dia Mundial da Hemofilia
– 17 de Abril

No próprio dia foram efectuadas entrevistas junto dos meios de comunicação
por todo o país, de forma a sensibilizar
toda a população para a problemática
da hemofilia.
Para comemorar o dia foi efectuado o
evento “Porta Aberta” em simultâneo nos
núcleos do Porto, Madeira, Coimbra e na
sede em Lisboa, tendo comparecido cerca de 85 hemofílicos e famílias nos quatro
locais, não só para convívio, através de
um almoço, mas igualmente para partilha de informações e esclarecimentos.

3 - Continuidade atualizada
da publicação do Boletim da
APH

Foram lançados 4 boletins “Hemofilia”,
durante o ano de 2018, que procuraram
abarcar todas as temáticas relacionadas
com a hemofilia e a outros distúrbios hemorrágicos.
O boletim continua a ser um veículo de
investimento forte na divulgação de conteúdos sobre os avanços científicos que
vão ocorrendo nas áreas do tratamento

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

4 - Realização da 10ª edição
do Campo de Férias da APH
para crianças e jovens

Realizou-se no Campo Aventura (Óbidos)
em Julho de 2018 e à semelhança do que
aconteceu em anos transactos, o saldo
foi extremamente positivo. Não só pela
possibilidade de as crianças e jovens com
hemofilia puderem conviver entre si, em
ambiente informal, mas igualmente por
ter servido para os presentes consolidarem
boas práticas no exercício do auto-tratamento e cuidados a ter no lidar com a sua
patologia no dia-a-dia, tendo inclusive, três
dos jovens presentes iniciado, nessa semana, o auto-tratamento, através do ensino
efectuado pela enfermeira presente. Estiveram presentes 13 crianças com hemofilia, sendo os restantes irmãos e irmãs. A
procura excedeu a oferta de vagas abertas.

5 - Capacitação de jovens
líderes associativos para a
comunidade com distúrbios
hemorrágicos – 6º Encontro
de Jovens da APH

Foi efetuado o 6º Encontro de Jovens da
APH, destinado a jovens entre os 14 e os 29
anos, que se consubstanciou num evento
de um fim-de-semana em Setúbal com a
realização de 7 workshops e que contou
com a participação de um médico. Contou
com 21 participantes.
Serviu igualmente para a consolidação
do Comité de Jovens da APH, que se encontra organizado estruturalmente e que
tem sido colaborador directo da APH na
vida desta, mantendo-se ao longo do período que vai desde a sua formação numa
perspectiva de aprendizagem contínua e
de formação.

6 - 5ª Conferência de Pais da
APH

Efectuou-se durante um fim-de-semana,
em Castelo Branco durante o mês de Junho e contou com a participação de 30
pais. Contou com um painel científico com
3 médicos, 4 workshops e um speak-out
que versaram sobre vários temas. Serviu
igualmente para os participantes trocarem
experiências entre si e sobre a forma como
lidam diferenciadamente com a doença.

7 - 5º Congresso Nacional da
APH

Em termos de eventos realizados em
2018, o mais importante foi sem dúvida o
5º Congresso Nacional de Hemofilia, que
se realizou num fim-de-semana na Póvoa
de Varzim. Estiveram presentes 202 participantes, entre doentes, as suas famílias e
amigos, comunidade médica, enfermeiros, psicólogos, tutela e indústria farmacêutica. Esteve igualmente presente uma
representante do Consórcio Europeu de
Hemofilia, da Federação Mundial de Hemofilia, da Federação Moçambicana de
Hemofilia e da Associação Francesa de
Hemofílicos. Foi organizado com o objectivo de ser primordialmente um espaço
e momento de aprendizagem e de formação na nossa comunidade entendida
em sentido amplo. Neste sentido tivemos
a realização de 8 workshops e 2 painéis
médicos com a participação de 6 clínicos,
representativos dos principais centros de
tratamento para a hemofilia em Portugal,
que focaram matérias actuais e de interesse para a nossa comunidade. Tivemos
igualmente um painel internacional. Em
simultâneo decorreu o mini-congresso
com 23 crianças até aos 14 anos que além
da diversão tiveram espaço para aprendizagem sobre a sua doença.

8 - 4º Encontro Nacional de
Mulheres com distúrbios
hemorrágicos

Realizou-se na Praia Grande, num evento
de dois dias e com a participação de 30
mulheres, entre portadoras de hemofilia e de outras patologias hemorrágicas.
Tivemos um painel médico composto
por duas clínicas, bem como a presença
da representante do Comité de Mulheres do Consórcio Europeu de Hemofilia.
Foram apresentados 4 workshops e um
speak out.

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

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas várias acções de formação e de sensibilização junto da comunidade com hemofilia, especialmente junto do público
infantil e em contexto escolar. Desta forma a APH deslocou-se a Escolas sempre
que solicitado pelos pais e educadores das

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

10 - Núcleo do Porto

Durante o ano de 2018 manteve-se em actividade o Núcleo do Porto, espaço aberto a
toda a comunidade e que funciona como
local de convívio e atendimentos a pessoas com distúrbios hemorrágicos, onde
os mesmos se têm encontrado uma vez
por mês de forma regular para debaterem
assuntos de interesse comum. Efectuaramse workshops sobre “Saúde oral na Hemofilia”, por Leonor Cardoso, “Benefícios sociais:
Prestação social e Direitos sociais”, por Sara
Silva, “Envelhecimento saudável”, pela Enfª
Isabel Matos.

11 - Núcleo de Coimbra

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

12 - Núcleo da Madeira

Manteve-se em actividade o Núcleo da
Madeira, que tem como coordenadora
Rita Temtem. Este núcleo desenvolveu reuniões com os imuno-hemoterapeutas do
Hospital do Funchal para apresentação e
meios de desenvolvimento de actividades
conjuntas e de necessidades mútuas. Foi
efectuado um trabalho de identificação de
pessoas com hemofilia e outros distúrbios
hemorrágicos na região e foram efectuadas várias reuniões para identificação de
problemas e necessidades de apoio.
Foi efectuada a “1ª Jornada de Hemofilia
na Ilha da Madeira”, com a colaboração
do Hospital Nélio Mendonça, que contou
com sessões ministradas por membros
da APH e médicos e enfermeiros daquele hospital.

13 - Comité de Mulheres

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

Realizaram dois workshops durante o ano,
um em Lisboa e um no núcleo do Porto.

15 - Contactos institucionais
com Hospitais

O ano de 2018 foi um ano intenso em contactos da APH com várias entidades que
fazem parte integrante da comunidade
alargada da hemofilia. Com os Hospitais
que disponibilizam tratamento para a hemofilia, foram efectuados contactos a vários níveis com as equipes médicas, quer
presencialmente, quer telefonicamente,
quer por via postal, que abrangeram os
principais centros de hemofilia. Os assuntos tratados foram de variada índole, desde
problemas particulares de algumas pessoas e crianças com Hemofilia e outras
Coagulopatias, bem como discussão sobre
o tratamento disponível e novas terapêuticas que surgirão a curto prazo. É de referir
a posição que a APH assumiu na defesa da
aplicação do consentimento informado
no tratamento da hemofilia e na questão
de o preço não ser o critério único.
Igualmente foram feitas várias comunicações a administrações hospitalares, sobre reclamações que nos chegaram de
associados.

16 – Contactos institucionais
com a Indústria Farmacêutica

Foram efectuadas 35 reuniões com as várias companhias farmacêuticas que disponibilizam tratamento para os Hospitais
portugueses. Estes contactos visaram não
só assegurar apoio financeiro para as várias actividades que a APH efectua e permitiram igualmente que se estabelecesse
troca de informações sobre os tratamentos
disponíveis, problemas de racionamento
ao nível do fornecimento e novas terapêuticas.

17 - Comissão Nacional de
Hemofilia

Foi criada, por proposta da CNH e do
INEM/CODU a Norma DGS sobre encaminhamento urgente para pessoas com
coagulopatias congénitas.
Foi iniciada a recomendação para a efectiva dispensa do pagamento de taxas moderadoras para as consultas e actos e em
situação de atendimento em urgência
para pessoas com coagulopatias congénitas, desde que relacionadas com estas
patologias.

18 – Contactos institucionais
com entidades da saúde

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

19 - Participação em eventos
nacionais e internacionais

– Participação no lançamento interno do novo
factor VIII recombinante da Bayer – Kovaltry –
Miguel Crato;
– Participação no lançamento externo do novo
factor VIII recombinante da Bayer – Kovaltry Carlos Mota;
– Reunião médica da Roche sobre procura de
Informação Médica - Miguel Crato;
– Participação no lançamento do medicamento
Elocta para a hemofilia A, a convite da SOBI Miguel Crato;
– Atribuição da Bolsa de Cidadania pela empresa
Roche – Miguel Crato;
– Representação na formação para internos de
Imuno-Hemoterapia, a convite da Shire - Carlos
Mota;
– Participação no Workshop dedicado à área das
proteínas humanas e organizado pela Octapharma - Miguel Crato;
– Global Supplier da Pfizer sobre estratégias de
comunicação – Miguel Crato;
– Participação no Focus Group da Sobi - Paula
Alves e Nuno Lopes;
– 16º Simpósio Internacional de Trombose e Hemostase - Miguel Crato;
– 3º Encontro com Associações de Doentes da
Bayer - Nuno Lopes;
– Evento sobre o tema Hemorragias Zero, com
o lançamento do estudo Percepções sobre a
hemofilia, na Assembleia da Republica e que
contou com a presença do Presidente do IPST,
da Directora Geral da Saúde e deputados da
Comissão Parlamentar da Saúde;
– Lançamento do “Projecto Compreender”, de cariz etnográfico, para melhor viver com hemofilia“.
– Participação na 10ª edição do Intercâmbio de
Experiências Anual para Associações de Doentes, organizada em Atenas pela Roche - Nuno
Lopes;
– Mesa Redonda do Consórcio Europeu de Hemofilia (CEH) com o tema “Economia e Acesso,
Sistemas de Saúde e Novas Terapias” - Miguel
Crato;
– Workshop do CEH para Jovens Líderes, em
Amesterdão (Holanda) - Diogo Machado do
Comité de Jovens;
– Congresso Mundial da Federação Mundial de
Hemofilia (FMH), em Glasgow (Escócia) - Ana
Pastor, Carlos Mota e Nuno Lopes;
– Conferência de Líderes do CEH, em Bruxelas
(Bélgica) - Miguel Crato, Ana Pastor e Diogo Machado;
– Representação na Mesa Redonda do CEH, realizada em Bruxelas e dedicada ao tema “Mulheres
e Distúrbios hemorrágicos raros” - Ana Pastor e
Margarida Temtem do Comité de Mulheres;
– Workshop sobre Inibidores, em Bruxelas - José
Caetano, Miguel Crato e Teresa Pereira;
– Conferência Anual do Consórcio Europeu de
Hemofilia (CEH), em Bruxelas - Nuno Lopes, Ana
Pastor, José Caetano, Teresa Pereira e Miguel Crato;
– Conferência Europeia sobre inibidores do CEH,
realizada em Barretstown (Irlanda) - Miguel Crato, Rita Cachado, João Crato, José Caetano Martins, Rui Baeta, Teresa Pereira, Gonçalo Cipriano
e Frederico Cardoso;
– Conferência Anual do CEH sobre Novas Tecnologias, realizada em Sófia (Bulgária) - Miguel Crato.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2018
BALANÇO 31/12/2018
RUBRICAS

2018

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

4.769,67
4.769,67
16.819,69
258.321,32
275.141,01
279.910,68

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

189.023,15
89.531,84
278.554,99

673,67
57,43
624,59
1.355,69
1.355,69
279.910,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 31/12/2018
RUBRICAS
Subsídios à exploração
Apoio Financeiro INR
Fornecimentos serviços externos
Gastos com o pessoal

2018
206.984,93
8.765,54
-106.661,64
-40.148,44

Outros rendimentos e ganhos

37.351,61

Outros Gastos e perdas

-16.996,71

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

89.295,29

A Direcção da APH,

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

89.295,29

Lisboa, 30 de Março de 2019
Miguel Crato, Presidente da Direção
Carlos Mota, Tesoureiro

Juros e rendimentos similares obtidos

236,55

Resultado antes de impostos

89.531,84

Resultado liquido do período

89.531,84
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AMESTERDÃO
ABRE AS PORTAS

AOS JOVENS LÍDERES DE TODA A EUROPA
O meu nome é Frederico Cardoso e participei no Youth Leadership Workshop 2019 do
Consórcio Europeu de Hemofilia, que se realizou
nos dias 5, 6 e 7 de Abril, em Amesterdão.
Este encontro tem como objetivo educar e
preparar a próxima geração de voluntários e líderes da comunidade europeia de hemofilia. O programa deste evento consistiu numa mistura de
palestras, exercícios práticos e compartilhamento
de experiências. O objetivo é sensibilizar os jovens
para a importância de serem ativos nas suas respetivas Organizações Nacionais de Membros e
prepará-los para possíveis problemas que possam enfrentar na sua vida enquanto voluntários.
O primeiro dia foi constituído por apresentações, no qual cada participante de diferentes
países falou um pouco sobre si, a associação que
representa e a respetiva experiência na mesma.
Foi um pequeno ice break que me ajudou a integrar melhor no encontro.
No segundo dia, conversámos sobre o trabalho importante que um voluntário pode ter na sua

associação e aquilo que o motiva a ser voluntário,
para mim foi a melhor apresentação que assisti,
pois para além de nos ajudar a ser mais ativos e
melhores voluntários também nos deu várias informações de como participar na nossa organização
e mantê-la ativa. De seguida, também falámos do
papel que temos que ter enquanto representantes da nossa associação, a forma como nos devemos dirigir aos representantes das farmacêuticas e
manter os nossos interesses protegidos, e no final
ouvimos uma representante de uma farmacêutica
que nos ajudou a perceber melhor o papel deles
com cada associação e a ligação entre farmacêuticos, médicos, governo, associação e pacientes,
porque no final de contas estão todos interligados.
No final do dia realizámos uma role-play
onde cada um de nós perante um cenário específico tinha que representar uma personagem. O
cenário normalmente estava relacionado com a
hemofilia e o problema entre paciente, presidente da associação, governo e representante farmacêutico. Embora não pareça, estes role-plays

também foram muito importantes, pois cada
um de nós representou um papel numa situação
que no futuro pode acontecer na nossa associação, e ajudou-nos bastante a perceber como é
que devemos abordar a situação e a ligação que
é feita com cada uma das personagens.
No último dia, assistimos a mais duas apresentações muito importantes, uma delas que me
fez perceber a realidade e dificuldade em termos
da medicação que alguns países atravessam e
os custos necessários para processar a mesma.
No geral, este encontro foi muito rígido e
cansativo em termos de horários, foi sempre a
correr e com muita informação para ser processada, mas valeu muito a pena, pois para além
de me ter alertado para determinados assuntos,
também me forneceu bastante informação sobre certos temas que irei transmitir aos outros
jovens da nossa associação, como também me
ajudou a perceber o papel importante que nós
jovens temos na nossa associação e na comunidade com hemofilia.
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Simpósio Médico-Social
da FEDHEMO
Salamanca - 5 e 6 de Abril
Sob o lema “Haciendonos oir”, realizou-se em
Salamanca entre os dias 5 e 6 de Abril, o Simpósio Médico-Social da Federação Espanhola de
Hemofilia-FEDHEMO, evento anual, que contou
com 300 participantes de toda a Espanha.
Pela primeira vez a APH foi convidada para
estar presente, o que muito agradecemos.
O primeiro dia foi dedicado à recepção dos
participantes, que contava com pessoas com
hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos, pais
de crianças com hemofilia e familiares. Foi pois
um momento dedicado a trocar experiências e
a rever amizades, o que é uma das funções importantes neste tipo de eventos.
O segundo dia, dedicado ao Simpósio,
teve como palestrantes no primeiro painel o
Dr. Francisco Vidal Pérez, do Banc de Sangi et
Teixits de Barcelona, que apresentou o tema do
Aconselhamento Genético em Coagulopatias
Congénitas e o Dr. Manuel Rodriguez do Hospital Universitário Alvaro Cunqueiro, de Vigo,
que efectuou uma palestra sobre terapias não
substitutivas para a hemofilia. Seguiu-se uma
animada Mesa Redonda em que os dois temas

Vitoria Eugénia, sobre o trabalho desta importante Fundação na divulgação de material pedagógico relacionado com a hemofilia e por último
Miguel Crato da APH e do Consórcio Europeu
de Hemofilia, que apresentou o trabalho deste
último na promoção da capacitação e formação
das associações de hemofilia e outras coagulopatias congénitas no espaço europeu. Também
neste painel existiu um profícuo debate com os
presentes sobre os temas apresentados, tendo
algumas boas práticas da APH sido mencionadas.
Este foi um momento importante para a
APH efectuar contactos com os nossos congéneres espanhóis, não só ao nível da FEDHEMO,
mas igualmente ao nível das Associações de
cada província, tendo sido estabelecidas bases
para uma colaboração mais próxima e um intercâmbio de representantes em eventos de cada
uma das associações.
Assim, nos próximos eventos da APH iremos,
com certeza ter representantes de Espanha a
mostrarem o que se faz naquele pais e a obterem
informação sobre o que se pratica em Portugal
a nível da nossa Associação.

actuais e importantes foram debatidos com os
participantes.
O segundo painel teve a presença da Dr.ª Maria Eva Mingot Castellano, do Hospital Regional
Universitário de Málaga, que falou sobre Terapia
Génica, do Dr. Manuel Moreno, da Real Fundação
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