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E d i t o r i a l
Há dias perguntaram-me o que espero eu, no contexto da hemofilia, que o futuro me 

traga. Não me recordo exactamente do que respondi, mas tenho a sensação de que 

a minha resposta não foi muito interessante. Devo ter-me perdido nas banalidades 

mais ou menos comuns que se costumam dizer quando nos fazem perguntas sobre 

um futuro que se adivinha, à imagem dos seus primos passado e presente, demasiado 

entretido com os seus próprios problemas. O futuro não quer saber nem gosta de ser 

incomodado. O que esperamos nós que ele nos traga?

Se eu tivesse tido mais tempo para responder, poderia ter dito que espero que a nossa 

comunidade se torne cada vez mais alerta, curiosa e exigente, porque estarmos 

quietos numa altura em que as coisas aceleram é a maneira mais rápida de nos 

deixarmos ficar para trás (e o futuro será o sítio errado para nos acharmos sozinhos); 

que espero que os nossos membros não desmobilizem por hoje sentirem que estão 

muito melhor do já estiveram, porque o futuro será sempre melhor do que o passado, 

certo? Certo?; que espero que o possível conforto dos nossos associados não seja 

o prenúncio de uma associação enfraquecida e de uma comunidade satisfeita com 

pouco mais do que o razoável por durante tanto tempo ter tido muito menos do que o 

aceitável, pois se o futuro nos parece em parte conquistado, o sucesso total continua 

por alcançar; que espero que os centros de referência comecem a funcionar como 

tal na realidade e não que continuem como boas intenções homologadas apenas no 

papel, para que ninguém esteja quinze anos sem uma consulta de ortopedia ou seja 

desviado para a psiquiatria ao pedir uma consulta de psicologia; que espero que os 

distúrbios hemorrágicos das mulheres recebam a atenção devida, desde o diagnóstico 

correcto para todas as suas variantes, até aos tratamentos e ao acompanhamento 

adequados, sem subalternizações aos problemas masculinos nem condescendências 

culturais que neguem direitos inalienáveis à igualdade; que espero que os nossos 

jovens sigam inflexíveis na convicção, não de que são “praticamente normais”, mas 

de que são capazes de fazer tudo o que a maioria dos jovens faz, capacitados para se 

tornarem tão extravagantes quanto o desejarem; que espero que desmorone de vez o 

mito da divindade da bata branca e que arraste com ele o papel passivo e conformado 

do doente que aposta as fichas todas na inacção e na desresponsabilização; que o 

avanço científico prossiga exponencial e paulatinamente, porque as inovações são 

sempre exigidas para breve, mas sem saltar etapa alguma, e sempre transparente e 

responsável para com a comunidade que serve, servindo-a; e que, no fundo, aquilo que 

realmente espero do futuro é só uma coisa: é que ele me surpreenda. Assim mesmo. 

Futuro, surpreende-me.

Propósitos futuros

Nuno Lopes
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A hemofilia na primeira pessoa sempre me 
trouxe jornadas de (in)quietude forçada.

Um tornozelo que inchava, o cotovelo que 
ganhava vida e imobilizava o resto dos 
meus dias de canhoto convicto. Nos inter-
valos, aproveitava para brincar, jogar à bola, 
formar clubes de futebol entre amigos de 
infância e, uma ou outra vez, jornais, de edi-
ções breves, batidos nas antigas máquinas 
de escrever, com o mesmo braço e cotovelo 
das hemorragias.

Se me confidenciassem que aos 16 anos 
deixaria de correr e caminharia com dores 
nos joelhos, eu teria deixado de chutar bo-
las mais cedo, antes dos treze. Mas não foi 
assim. E a adolescência acrescentou reno-
vadas limitações. E medos. Que se acentua-
ram nas duas décadas seguintes.

Aos vinte e aos trinta anos, caminhar já im-
plicava desconforto e a escolha entre cal-
çada, cimento ou asfalto media o índice da 
minha resistência à dor. Se desse, escolhia 
sempre o asfalto.

Não deixei de viver, trabalhar e até casar. 
Obviamente, as dores foram convidadas. 
Entre consultas e conversas com a equipa 
de ortopedia que me seguia, foi-me pro-
posto, logo depois dos quarenta anos, uma 
artoplastia completa em ambos os joelhos. 
Avancei sem hesitar para a sala de cirurgias. 
Primeiro o joelho esquerdo, depois o direi-
to. E de repente, após meses de fisioterapia 
bem resolvida, foi-me devolvida a marcha 
sem dor. Subir e descer escadas, manter-me 
em pé por longos períodos voltou a ser a 
parte boa do meu quotidiano. Não precisa-
va mais escolher entre cimento, calçada ou 
asfalto. Tinha doze anos outra vez.

E ainda tenho.

POR 
PALAVRAS 

NOSSAS

“...na primeira pessoa...”

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).

Paulo 
Lopes
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al “Hemofilia” é o órgão informativo da Associação Portuguesa de 
Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas, adiante designada 
por APH. Com uma publicação trimestral, publica diferentes artigos 
médicos e científicos sobre a problemática da hemofilia e outros 
distúrbios hemorrágicos hereditários e sobre as actividades que 
desenvolve regularmente.

De acordo com a lei que rege este tipo de publicações, “Hemofilia” não 
promoverá interesses comerciais nem divulgará produtos e serviços que 

sejam perniciosos à Saúde e Qualidade de vida de todos os seus leitores, 
mas defende a União e Solidariedade entre todas as pessoas com hemofilia 
e outros distúrbios hemorrágicos hereditários, sócias ou não da APH.

“Hemofilia” não é uma publicação técnica ou científica mas poderá 
publicar ou emitir opiniões de especialistas sobre certas matérias que 
serão sempre da responsabilidade dos seus autores, acompanhando a 
investigação científica nesta área, dando delas conhecimento aos seus 
leitores. Tem também uma componente de cultura e lazer.

“Hemofilia” é uma publicação idónea e o seu Director e a Direcção da 
APH assumirão toda a responsabilidade pela sua edição.

“Hemofilia” pugna pela sua autonomia financeira através dos 
patrocínios angariados ou, quando necessário, recorrerá a apoios de 
quaisquer entidades sem contrapartidas que intervenham na orientação 
do seu conteúdo.

O Director
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como era viver com hemofilia há décadas 
atrás e o que a falta de tratamento provocou 
nestas pessoas em termos de sequelas físicas 
e psicológicas. Iremos em 2020 ter um evento 
dedicado a esta realidade.

E acha que estas diferentes realidades 
se relacionam da mesma maneira com a 
APH?
Depende do que as pessoas esperam da APH. 
O que nós temos para oferecer é suporte 
e fazemo-lo em termos de vários tipos de 
apoio. Claro que para nós, a actual Direcção, 
o mais importante é fomentar nas pessoas 
a autonomia face à sua patologia. Não se 
deixar aprisionar por ela. E isto só se consegue 
sabendo mais e sabendo comunicar mais 
eficazmente com os médicos. Não tendo receio 
de fazer perguntas. Nós somos os maiores 
especialistas na nossa patologia e as pessoas 
têm que se mentalizar que isto é verdade. Claro 
que precisam de saber mais e a APH está a fazer 
um esforço enorme nessa direcção.

Foi por isso que foram criados vários 
comités?
Mais do que criar comités, criámos planos 
para cada grupo. Jovens, Pais, mulheres 
com distúrbios hemorrágicos, pessoas com 
inibidores. Este plano envolve acções para 
cada um deles, mas igualmente um evento 
realizado de forma regular só com temáticas 
com esses grupos relacionados. 
As mulheres com distúrbios hemorrágicos, 
por exemplo, mereciam um tipo de atenção 
especial. Sempre foi uma realidade escondida 
e que afecta a qualidade de vida destas 
pessoas de forma muito intensa.
Claro que a maioria da nossa actividade e 
atenção é transversal a todos. Mas estes 
grupos sempre foram mais negligenciados.

E as pessoas mais idosas?
Merecem igualmente a nossa máxima 
atenção, e é um aspecto sobre o qual temos 
trabalhado. Não só através do suporte em 
termos jurídicos e de assistência social, mas 
igualmente introduzindo a sua voz junto das 
gerações mais novas para que percebam 

Está há 6 anos e meio como Presidente da 
APH e a finalizar o seu segundo mandato. 
O que mudou nesta Associação desde 
então?
O que se pretendeu, acima de tudo foi criar 
os instrumentos necessários para que a 
abordagem da APH face à sua comunidade 
mudasse. Tentámos implementar uma nova 
filosofia e mudar o ângulo com que as pessoas 
com coagulopatias e os seus familiares 
encaravam a sua patologia. 

Isso tem a ver com a forma como as 
pessoas com esta patologia olham para a 
sua Associação?
Sim, até porque a Associação é deles. Quando 
falo de mudança de filosofia e de paradigma, 
significa que o paciente tem que exigir que 
a sua associação seja uma fornecedora de 
conhecimento e saber e que os ajude a 
compreender melhor a sua patologia e que 
lhes forneça utensílios nesse sentido. A APH 
tem que tudo saber e tudo transmitir, para que 
cada associado saiba o máximo possível.

E como é que isso se pode fazer?
Criando meios de formação e informação. 
Quer seja através de eventos, quer através 
de brochuras, quer através de uma 
disponibilidade pessoal para acompanhar e 
informar. Esse é que é o verdadeiro suporte.

Mas como é que se consegue aferir o que 
é necessário informar?
O nosso plano passa por segmentar a APH. Há 
várias realidades dentro da hemofilia. O que 
um pai ou mãe de uma criança com hemofilia 
quer, não é o mesmo que um idoso com 
hemofilia quer. O seu background é diferente, 
as suas expectativas também. Não existem 
necessidades de pessoas com hemofilia, há 
as necessidades de cada um e nós tentamos 
identificá-las. Claro, que é mais fácil identificá-
las em grupos.

O Presidente da Direcção da APH, Miguel Crato, em entrevista

A actualidade dos Distúrbios 
Hemorrágicos em Portugal
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Ambos fazemos parte da mesma comunidade. 
Temos que confiar uns nos outros. A maioria 
são excelentes médicos e preocupam-se 
genuinamente que os pacientes tenham 
os tratamentos mais avançados. A maioria 
colabora com a APH nos nossos eventos 
através de palestras, e contactos pessoais com 
as pessoas presentes e é uma situação em 
que ambas as partes ganham, os pacientes 
dessacralizam o médico e o médico conhece o 
que é o paciente fora do ambiente hospitalar.

Uma parceria sustentável?
Só pode ser dessa maneira, e os médicos 
sentem que estão a fazer algo mais além 
dos seus deveres estritos. Se um médico 
participa numa brochura organizada pela 
APH, se entra num documentário, se vai à 
televisão connosco, se senta connosco à 
mesa na Comissão Nacional de Hemofilia, 
se avoca pelos mesmos direitos, se debate 
connosco em plano de igualdade sobre novos 
tratamentos então é uma parceria sustentável. 
Mas acima de tudo é uma questão de respeito 
mútuo. Se os médicos olharem para a APH 
como uma organização que se preocupa com 
os assuntos essenciais que podem afectar a 
nossa comunidade, especialmente se virem 
que dominamos os assuntos do ponto de vista 
técnico, obviamente que a conversa é mais útil 
e a partilha de preocupações de ambos pode 
ajudar os nossos pacientes.
Os médicos também têm que adequar a sua 
linguagem ao paciente que têm à sua frente 
e não tratá-lo como uma parte menor desta 
equação, o que ainda acontece, claro. Mas a 
APH sabe perfeitamente quais os médicos 
que têm uma comunicação saudável com os 
pacientes e os que não têm.

Falou da Comissão Nacional de Hemofilia. 
É importante que exista?
Bastante. Desde logo por incluir um represen-
tante dos pacientes. E por estar sentado à mes-
ma mesa com representantes dos imunohemo-
terapeutas, enfermeiros, ACSS e Infarmed.
Depois, porque as suas competências 
abrangem funções consultivas importantes, 
quer em termos de novas terapias e gestão da 
hemofilia em Portugal.

Já há trabalho feito?
Sim, desde logo foi a CNH que elaborou os 
requisitos específicos para os Centros de 
Referência para as Coagulopatias Congénitas. 
Depois, elaborámos a recomendação que 
levou a que a Direcção Geral de Saúde 
emitisse a Norma que obriga a que o 
encaminhamento em situação de emergência 
seja para um hospital de referência, uma velha 
aspiração, mais que justa, das pessoas com 
coagulopatias e finalmente estamos a preparar 
recomendações sobre novos tratamentos 
entre outras matérias.

Considera que os Centros de Referência 
funcionam correctamente?
Não. Primeiro há uma falta de uniformização 
entre os Centros sobre a gestão de hemofilia. 
Basta lembrar que alguns têm serviço de 
atendimento 24 horas por dia para as pessoas 
com hemofilia e outras coagulopatias 
congénitas e outros não, obrigando as 
pessoas com hemofilia a deslocaram-se às 
urgências para fazer uma simples infusão de 
concentrados de factor da coagulação, o que 
é uma clara violação dos requisitos para serem 
considerados centros de referência. 
Depois, a multidisciplinaridade (existirem 
consultas de ortopedia, estomatologia, 
psicologia, só para nomear algumas valências) 
é muito imperfeita e desorganizada. Não 
por culpa dos médicos claro, mas devido a 
uma falta de gestão, de recursos, de tempo 
e às vezes de vontade. Aliás é uma queixa 
permanente dos médicos.
O tratamento da hemofilia não é só existirem 
concentrados de factores da coagulação, deve 
ser visto numa perspectiva integradora das 
várias vicissitudes da patologia. 

E qual é o papel da APH na aprovação dos 
medicamentos?
Ser parte activa e vigilante, especialmente 
para explicar às autoridades que decidem, 

Saber tudo sobre a sua doença?
Não obrigatoriamente. Saber o essencial. 
Como é que uma pessoa com hemofilia 
pode escolher entre os vários tratamentos 
disponíveis se não sabe como eles actuam 
no seu organismo? É impossível. Isso é passar 
a decisão a outrem sobre a nossa saúde. 
Temos que saber o máximo possível. Tudo 
é passível de ser explicado e apreendido. O 
conhecimento é poder.

Mas isso não é o papel do médico?
O papel do médico é ter o conhecimento 
científico necessário para estar habilitado 
a existir uma decisão partilhada com o 
paciente e saber como agir quando um 
problema ocorre. O efeito do tratamento é 
no paciente, não no médico. Devemos auto 
responsabilizarmo-nos. E discordarmos se 
entendermos que é esse o caminho. Mais do 
que um direito, é um dever nosso discordar e 
pedir informação adequada ao interlocutor.

Está a falar do Consentimento Informado?
Também. O Consentimento Informado é 
um imperativo ético e deontológico para 
o médico, além de uma exigência legal e é 
obrigação do médico verificar se é cumprido. 
E é dever do paciente reclamar pelos devidos 
meios se entender que a sua vontade não 
foi respeitada. A APH está cá para o suportar 
nessa matéria, como aliás já o tem feito.

Como é actualmente o relacionamento da 
APH com os médicos?
Eu diria que bastante bom. Desde logo 
temos um Conselho Técnico Científico 
com vários médicos, especialmente 
imunohemoterapeutas. O nível de diálogo 
e partilha de preocupações comuns existe, 
de forma formal e informal e isso é óptimo. 
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eg Infarmed, quais os outcomes dos 
pacientes face à aprovação de um novo 
medicamento. Nesse sentido, o Projecto 
Incluir do Infarmed, passou a contar a partir 
deste verão com a auscultação obrigatória 
da APH na fase de avaliação terapêutica 
de novos medicamentos para a hemofilia 
e outras coagulopatias congénitas. De 
qualquer maneira, desde há algum tempo 
que solicitamos relatórios ao Infarmed 
sobre todos os novos medicamentos 
para a hemofilia, pelo que a situação está 
constantemente a ser por nós monitorizada 
através de relatórios desta entidade. É de 
saudar esta postura, que esperamos seja para 
manter.

A APH continua a emissão de pareceres 
para a aquisição de concentrados de 
factores da coagulação?
Sim. Tem sido uma luta difícil. De facto, a 
lei assim o exige, mas no entanto continua 
a existir resistências por parte de alguns 
hospitais. Temos que obrigatoriamente dar o 
nosso parecer no que se refere aos derivados 
do plasma e produtos recombinantes e 
quando tal seja posto em causa, faremos 
uma denúncia pública, como aliás ocorreu 
recentemente no Centro Hospitalar de São 
João.

Como está esse processo?
Após a nossa oposição, o processo está 
suspenso.

Os Hospitais continuam a comprar com o 
critério único do preço mais baixo?
Alguns sim, outros não. O que a APH espera e 
fará todas as démarches nesse sentido é que 
as recomendações emanadas do Conselho 
da Europa sejam cumpridas e que os critérios 
também incidam sobre a segurança e a 
eficácia, para todos os produtos. Esperamos 
igualmente que os médicos nos acompanhem 
sempre neste desiderato, nem poderá ser 
doutra forma, do ponto de vista ético e 
deontológico.

Nos últimos anos assistimos a uma 
profusão de novos medicamentos para 
a hemofilia, com o intuito de serem 
uma vantagem terapêutica. Já estão 
disponíveis em Portugal?
A maioria deles já está, de facto, tanto para a 
hemofilia A, como para a hemofilia B, como 

para as pessoas com hemofilia e inibidores. A 
APH congratula-se com a sua introdução no 
mercado.

Estamos perante uma mudança no 
paradigma do tratamento?
Mais do que a introdução dos novos produtos, 
a verdadeira mudança, que não deixa de estar 
relacionada, tem a ver como a avaliação do 
tratamento é efectuada para cada paciente de 
forma personalizada.

Como assim?
Para nós, para a DGS através das suas normas 
e para a comunidade internacional (médicos 
e pacientes) a farmacocinética assume-se 
como essencial para uma correcta avaliação 
sobre a eficácia em termos de duração 
do concentrado de factor da coagulação 
infundido no organismo. A possibilidade de 
efectuar esta avaliação permite ao médico, 
calcular com rigor, as doses a infundir, a 
frequência das doses em profilaxia e quais as 
doses necessárias em episódio hemorrágico. 
Tal não é actualmente efectuado para todos os 
pacientes.

Mas porquê?
Por falta de recursos, de tempo e por alguns 
médicos entenderem que não é necessário, o 
que discordamos. A verdade é que todos os 
5 centros de referência possuem capacidade 
laboratorial para o fazer. A consequência para 
o paciente é que muitas vezes pode não estar 
a fazer as doses correctas para obter uma boa 
protecção e tem hemorragias espontâneas. 
Não é aceitável que isto aconteça e os 
pacientes não podem aceitar isto.

Mas qual a relação da farmacocinética 
com as novas terapias?
As novas terapias, chamada de duração mais 
prolongada (ou extended half life) permitem 
que o concentrado de factor infundido esteja 
mais tempo em circulação no organismo (uma 
vez e meia mais, em média, para a hemofilia 
A, quatro a cinco vezes mais, em média, para 
a hemofilia B). Isto pode ser uma vantagem 
terapêutica clara. Mais para a hemofilia B, 
que me parece não apresentar dúvidas. Para 
a hemofilia A, teoricamente sim, mas só se 
conseguirá aferir da vantagem terapêutica 
se a farmacocinética daquele paciente em 
particular for avaliada, para se saber quais as 
semividas atingidas com o anterior produto 

e com o produto novo de duração mais 
prolongada. 

Isso poderá significar menos infusões de 
factor?
Para a hemofilia B, sem dúvida que sim. 
Para a hemofilia A e se a avaliação 
farmacocinética apresentar uma vantagem 
terapêutica, também. No entanto dependerá 
do que o paciente quiser. Se o paciente quiser 
estar com um nível de protecção maior, vamos 
supor, níveis acima dos 5% de factor em 
circulação sempre, se calhar continuará com 
o mesmo regime de infusões semanal que 
tinha anteriormente em profilaxia. Se quiser 
fazer menos infusões, poderá eventualmente 
ficar com o nível de protecção que já tinha 
anteriormente. Decidir quais das duas 
hipóteses é a que apresenta mais vantagens 
é da responsabilidade do paciente, após o 
médico lhe explicar isto, e poderá depender 
de vários factores: estilo de vida do paciente, 
actividade física, idade, saúde das veias, etc.

E novas terapêuticas para as pessoas com 
inibidores?
Também já está aprovada em Portugal uma 
nova terapia, subcutânea, não substitutiva, 
e a maioria das pessoas com hemofilia A e 
inibidores (desde crianças com um ano até 
pessoas mais velhas na casa dos 50 anos) já 
está a usar essa terapia há mais de um ano, 
com resultados excelentes. Do grupo que a 
APH acompanha, o nível de hemorragias num 
ano é próximo do zero. Se pensarmos que é 
uma pequena subcomunidade de pessoas, 
que não tinham uma verdadeira profilaxia 
continua, e que tinham hemorragias anuais 
em número muito superior às pessoas sem 
inibidores, foi uma mudança enorme na sua 
qualidade de vida e autonomia.

Porque é que é uma terapia não 
substitutiva?
Porque o tratamento não é factor VIII, mas 
sim uma molécula que faz a ligação entre os 
factores X e o IX activado, possibilitando assim 
que o processo de coagulação se efectue. 
Sendo injectada de forma subcutânea de 
forma regular ( uma vez por semana, duas ou 
de quatro em quatro), permite que exista uma 
profilaxia eficaz. Em caso de hemorragia, estas 
pessoas farão os agentes Bypass que faziam 
anteriormente.
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Esta terapia funciona igualmente para 
pessoas sem inibidores e já está aprovado, 
por exemplo, nos EUA e no Reino Unido, com 
esta indicação. Em Portugal está em fase de 
avaliação pelo Infarmed.
Há mais terapias subcutâneas, não 
substitutivas em estudo e brevemente serão 
introduzidas no mercado, a curto prazo.

Estamos perante uma alteração do 
paradigma no tratamento?
Estamos sem dúvida com um manancial 
enorme de opções terapêuticas diferentes 
e isso é muito positivo para as pessoas com 
hemofilia. É um mundo novo e vibrante, cheio 
de novas opções, que felizmente existem em 
Portugal.

Não sente que, com estas novas 
vantagens terapêuticas as pessoas 
com distúrbios hemorrágicos tendam a 
desvalorizar a sua hemofilia e comecem a 
praticar actividades /desportos que não 
faziam até aqui?
O que as pessoas com hemofilia querem, 
espero e é para isso que temos lutado, é serem 
tratadas de forma normal e terem uma vida 
normal. Dito isto, o desporto e a actividade 
física só tem vantagens e fazem parte da 
normalidade. Estas novas terapêuticas podem 
ajudar a consegui-lo.
Claro que existem preocupações. Que 
as pessoas percam a prática da punção 
venosa, que encarem situações de risco com 
despreocupação, que se esqueçam da sua 
hemofilia. A solução está no meio termo e 
essa chamada de atenção também cabe à 
APH e aos médicos. Claro que os desportos 
de contacto violento deverão continuar a ser 
evitados.

A terapia génica está em fase avançada, 
em termos de ensaios clínicos. Estamos 
perto de uma cura?
Prefiro não falar de uma cura, mas no atingir 
de níveis estáveis de factor em circulação 
que permitam à pessoa ser considerada 
como tendo uma hemofilia ligeira ou muito 
ligeira. Parece-me mais razoável e próximo da 
realidade.

O que falta então para que seja uma 
realidade?
Que os ensaios terminem, com resultados 
satisfatórios. Ainda há questões por resolver e 
os resultados da implementação no mercado, 
serão com certeza diferentes dos resultados 
dos ensaios clínicos. Basta lembrar que as 
pessoas que são elegíveis para os ensaios 
clínicos são pessoas sem outras patologias 
ou em situação de risco, ou seja, os ensaios 
clínicos escolhem sempre pessoas que não 
correspondem à maioria da população.
O que falta concluir dos ensaios clínicos é a 
sustentabilidade dos níveis de factor ao longo 
do tempo. Em alguns ensaios caíram ao fim 
de alguns anos, noutros mantém-se, mas 
não passam de 7 a 10%. Por outro lado, de 
forma geral há alterações nos níveis do fígado 
(transaminases) a certa altura e as pessoas 
têm que compensar esse problema com 
corticoides e o problema é resolvido. Também 
em aberto continua a utilização da terapia 
génica nas crianças. Não há ensaios em crianças 
por enquanto. São muitas questões ainda 
em aberto, mas cada vez há menos questões 
pendentes. Finalmente a questão do preço, 
pois trata-se de uma só injeção e possivelmente 
estamos a falar de preços astronómicos. 
Felizmente já há um número razoável de 
companhias farmacêuticas a investigar.

Como entende que deve ser o 
relacionamento entre a APH e as 
companhias farmacêuticas?
Deve ser um relacionamento transparente, 
informativo e de confiança mútua. Cada um 
sabe o papel que ocupa na nossa comunidade 
de forma clara. É a indústria farmacêutica 
que investiga e que possibilita que existam 
medicamentos cada vez mais eficazes e 
todas devem olhar para o futuro. Pedimos 
sempre que nos revelem tudo em termos 
do medicamento que comercializam e que 
nos transmitam a informação que nós - APH 
e pacientes – consideramos relevante. E 
acima de tudo que nos transmitam ciência 
e não marketing. Temos desenvolvido 
projectos bastante interessantes com a 
indústria farmacêutica e que são úteis aos 
pacientes, mas que nunca beliscam a nossa 
independência.

O que falta fazer na APH?
Muita coisa foi feita, mas muito está ainda 
por fazer. Afinar projectos, adaptar a nossa 
metodologia e trabalho a um mundo das 
coagulopatias congénitas, que evolui muito 
rapidamente, mas acima de tudo manter o 
mesmo ritmo, pois estamos certos que este 
é o caminho correcto. Mas acima de tudo 
queremos pessoas felizes e com qualidade 
de vida e claro, que participem na vida 
associativa. Pessoas que percebam que o 
papel da APH não é dar-lhes o peixe, mas sim 
ensinar a pescar. Pessoas que dominem elas 
a patologia e que não aceitem ser tratados 
como vítimas ou como super-heróis. São 
pessoas que têm uma condição controlável, 
não são pessoas doentes.
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5.º Encontro de Mulheres  
com Distúrbios Hemorrágicos

Núcleo da Madeira da APH, que nos levaram 
a descobrir algumas das maravilhas da ilha, 
num passeio animado que promoveu ainda 
mais a união deste grupo que é já família! Já à 
tarde, tivemos oportunidade de ser recebidas 
pela Sra. Vereadora Madalena Nunes da Câma-
ra Municipal do Funchal, tendo sido brindadas 
com um Madeira de Honra, servido nos Paços 
do Concelho. A APH quer deixar expresso o seu 
agradecimento à C. M. Funchal pelo excelente 
acolhimento e lembranças oferecidas às parti-
cipantes deste encontro. 

O dia terminou com um jantar de acolhi-
mento, onde contámos com a presença da Dra. 
Regina Rodrigues, Diretora Clínica do Hospi-
tal Dr. Nélio Mendonça, em representação do 
Exmº. Sr. Secretário Regional de Saúde, Dr. Pe-
dro Ramos, após o qual assistimos ao visiona-

mento do filme do Consórcio Europeu de He-
mofilia, dedicado às Mulheres com Distúrbios 
Hemorrágicos, onde é traçado um retrato do 
quotidiano e dos desafios que encaram estas 
mulheres nos diferentes países da Europa, e no 
qual, algumas de nós figuram, em representa-
ção de Portugal. 

O jantar foi o momento para encontros e 
reencontros muito aguardados e desejados com 
as mulheres da Madeira, mataram-se saudades 
e acolheram-se novas caras por entre conversas 
animadas, num dia que terminou com as emo-
ções ao rubro após o visionamento do filme.

O primeiro dia de trabalhos iniciou-se com 
um quebra-gelo, no qual as participantes foram 
convidadas a apresentar-se umas às outras, e 
que gerou imensa animação e aproximação 
entre todas. 

Decorreu entre os dias 20 e 22 de Setem-
bro de 2019, no Castanheiro Boutique Hotel - 
Funchal, o nosso 5º Encontro de Mulheres com 
Distúrbios Hemorrágicos. 

Este ano, rumamos à Madeira, ora do por-
to, ora de Lisboa, num convívio que começou 
bem cedo, quando, de madrugada, muitas de 
nós nos encontrámos no aeroporto!

À chegada fomos muitíssimo bem aco-
lhidas pelas representantes das mulheres do 

Castanheiro Boutique Hotel – FUNCHAL 
20 a 22 de Setembro de 2019
Destinado a mulheres com distúrbios hemorrágicos e portadoras de hemofilia
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Em seguida, foi a vez da Ana Pastor apre-
sentar o workshop: “Mulheres com distúrbios 
hemorrágicos: quem quer saber mais?”, um 
momento divertido, sob a forma de um con-
curso de perguntas e respostas no qual as par-
ticipantes, divididas em equipas, respondiam 
a questões sobre os distúrbios hemorrágicos 
nas mulheres, e por entre risos e debates mais 
ou menos inflamados, todas aprendemos um 
pouco mais sobre o tema. Um jogo que teve 
prémios para todas as participantes e diplo-
mas para as duas equipas que disputaram a 
grande final.

Após um breve intervalo, seguiu-se o mo-
mento mais emotivo dos nossos encontros, o 
já habitual speak-out, no qual todas são convi-
dadas a participar, mas onde brilharam as novas 
caras, que foram acolhidas (às vezes em braços, 
e abraços), partilhando dúvidas, medos, ale-
grias, enfim as experiências e momentos mais 
marcantes nesta nossa caminhada como mu-
lheres com distúrbios hemorrágicos, falando 
com o coração, sem filtros, por entre choros e 
risos, num momento que cria laços apertados 

Seguiu-se o primeiro Workshop, apresen-
tado pela nossa Marta Moreira, e dedicado ao 
tema: “Embaixadoras da causa: promover o en-
volvimento ativo das mulheres no comité”, no 
qual fomos relembradas da importância do 
voluntariado e do papel de cada uma para o 
crescimento do nosso comité e da associação 
e onde todas fomos desafiadas a trabalhar em 
grupos, num exercício que tinha como objetivo 
fazer-nos pensar como podemos individual-
mente contribuir para ajudar a organizar as di-
versas atividades a que o comité de dedica. Foi 
um momento divertido de trabalho e partilha 
de ideias que espera-se possa ecoar nas cabe-
ças e corações das nossas mulheres e fazê-las 
querer contribuir mais e melhor para o desen-
volvimento do nosso comité de mulheres.

Depois de um breve coffee-break, houve 
lugar ao painel médico, totalmente a cargo 
do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde a nossa 
querida Dra. Margarida Temtem apresentou, de 
forma clara e descomplicada o tema: “Cascata 
da coagulação: alterações”, numa exposição 
onde tivemos oportunidade de perceber onde 
e como falha cada um dos processos que dá 
origem aos diversos distúrbios hemorrágicos 
que podem acometer as mulheres. 

Em seguida, a também já nossa Dra. Joana 
Lucas, brindou-nos com uma apresentação ex-
cecional sobre os “Desafios hemorrágicos nas 
mulheres: infância, puberdade, idade adulta 
e envelhecimento”, através da qual pudemos 
rever-nos em muitas das situações descritas 
e antecipar/acautelar eventuais ocorrências 
futuras. Foram duas apresentações bastante 
interessantes e complementares que geraram 
bastantes questões entre o público, o que levou 
a um debate muito abrangente e participado.

Seguiu-se o almoço, após o qual, a Enf.ª 
Joana Carvalho apresentou a sessão dedica-
da ao tema: “Mulheres com distúrbios hemor-
rágicos: o papel da equipa de enfermagem”, 
na qual foram apresentados os resultados do 
inquérito do Consórcio Europeu de Hemofilia 
sobre mulheres com distúrbios hemorrágicos, 
no que concerne à identificação dos principais 
constrangimentos/desafios que afetam estas 
mulheres, e a forma como os mesmos são enca-
rados pela equipa de enfermagem do Hospital 
Dr. Nélio Mendonça.

e empatia profunda entre todas. Este ano, o 
nosso speak out foi patrocinado pela empre-
sa dBruni, a quem queremos agradecer, e que 
brindou todas as participantes com uma oferta 
surpresa que nos fez brilhar ainda mais! 

O segundo dia de trabalhos, terminou com 
um momento de descontração, no qual tive-
mos oportunidade de conviver durante um jan-
tar regional, e provar as famosas lapas madei-
renses e a não menos famosa espetada em pau 
de louro. Este jantar foi uma oferta da Secretaria 
Regional de Saúde da Madeira, a quem a APH 
deixa um agradecimento especial, e contou 
com a presença da Sra. Enf.ª Lina Parodi, adjunta 
da diretora de enfermagem, em representação 
do Exm.º Sr. Secretário Regional de Saúde, Dr. 
Pedro Ramos.

O último dia do encontro, foi dedicado às 
temáticas internacionais, e começou com a 
apresentação da Laura Quintas, vice-presiden-
te da FedHemo (Federação Espanhola de He-
mofilia) que se deslocou à Madeira para apre-
sentar a evolução da realidade espanhola no 
que concerne à hemofilia e outros distúrbios 
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Ap
oi

os
:

tão bem acolhido foi por todas as participantes 
que, deslocando-se às suas expensas, respon-
deram sem hesitar e em tão grande número ao 
desafio que lhes foi proposto. 

A organização deste encontro não teria 
sido, de todo possível, sem a inestimável con-
tribuição e disponibilidade da querida Rita Tem-
tem, do Núcleo da Madeira da APH, a quem 
deixo um sentido obrigado e um abraço mui-
to apertado, do tamanho do oceano que nos 
separa!

Quero finalmente agradecer a todas pela 
vossa participação e empenho, e dizer-vos que 
agora ainda espero mais, muito mais de todas 
e cada uma de vós, conto com o vosso en-
tusiasmo e contributo espontâneo para fazer 
crescer ainda mais o nosso/vosso comité de 
mulheres da APH.

Bem hajam!
Ana Pastor

hemorrágicos, com o enfoque no enorme pro-
tagonismo que, nos últimos anos, as temáti-
cas relacionadas com as mulheres têm vindo 
a adquirir. Ficámos a saber mais sobre o que 
se passa no país vizinho, números e atividades 
desenvolvidas e pudemos ainda partilhar ideias, 
num debate final bastante participado.

Imediatamente a seguir a uma breve pausa, 
as nossas Rita e Joana Tavares apresentaram a 
todas a sua visão do que foi a 1ª Conferência 
Europeia de Mulheres com Distúrbios Hemor-
rágicos, organizada pelo Consórcio Europeu 
de Hemofilia, que decorreu entre 24 e 26 de 
Maio de 2019 em Frankfurt, e no qual, junta-
mente com a Ana Pastor e a Dra. Joana Lucas, 
participaram como convidadas da APH. Foi 
uma apresentação muito informativa, na qual 
após um breve resumo de todas as temáticas 
abordadas na conferência, houve lugar a um 
jogo de interação entre as participantes, no 
qual construímos uma “teia”, com um fio con-
dutor que nos une a todas. Mais um momento 
bastante emotivo e que nos deixou ainda mais 
presas umas às outras!

O Encontro encerrou com um almoço de 
despedida, no qual foi feito o balanço, muito 
positivo, destes três dias, onde se viveram mui-
tos momentos de aprendizagem e partilha, 
através dos quais nos tornamos cada vez mais 
uma comunidade unida, informada e forte.

Desde o primeiro e tímido encontro de mu-
lheres, há 5 anos, que os Encontros de Mulheres 
da APH têm vindo sempre a crescer, tanto em 
número de dias e sessões, abrangência das te-
máticas (com a introdução, no ano passado, de 
um painel internacional), como em número de 
participantes, tendo este ano, atingido o núme-
ro recorde de 39 participantes. Outro marco im-
portante é o facto de este ano, e pela primeira 
vez, termos conseguido organizar o encontro 
na Madeira, fora de Portugal Continental, num 
esforço de inclusão de toda a comunidade, que 

Testemunho da Laura 
Quintas - FedHemo 

Quando a APH me convidou para par-
ticipar no 5º Encontro de Mulheres com 
Distúrbios Hemorrágicos, disse imediata-
mente que sim, uma vez que há já algum 
tempo que tenho vindo a acompanhar o 
trabalho da APH e especialmente do seu 
Comité de Mulheres, e foi para mim um 
prazer poder participar, juntamente com 
as mulheres portuguesas.

Durante todo o encontro pude cons-
tatar o bom trabalho que a APH está a de-
senvolver, e também que estamos a viver 
o momento para que as mulheres com 
distúrbios hemorrágicos (portadoras, von 
Willebrand, Déficit V, etc…) comecem a 
ter a sua própria voz dentro do movimen-
to associativo de pessoas com distúrbios 
hemorrágicos e outras coagulopatias.

Que as mulheres e meninas com dis-
túrbios hemorrágicos possam ter informa-
ção e referências de outras mulheres que 
passaram pelas mesmas situações é vital 
para que erros que se cometiam, e se co-
metem, não se voltem a repetir. E sobre-
tudo, especialmente, para que saibam que 
não, não é normal ter sangramentos abun-
dantes, e que não estão sós, somos muitas.

Durante o fim-de-semana gostei de ver 
que é muito mais o que nos une do que o 
que nos separa, e que as necessidades das 
mulheres da APH são muito semelhantes, 
senão iguais, às necessidades das mulheres 
com distúrbios hemorrágicos da FEDHEMO.

Aproveito, de novo, para agradecer 
à APH, especialmente à Ana Pastor e ao 
Miguel Crato, pela oportunidade de par-
ticipar neste encontro, e de novo, as mi-
nhas felicitações ao Comité de Mulheres 
da APH.
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Introdução
O emicizumab é um anticorpo monoclonal biespecífico, de administração subcutânea, que imita a actividade do factor VIII (FVIII). Encontra-se aprovado para

tratamento profilático em pessoas com Hemofilia A (PHA) com e sem inibidores, apresentando-se como uma opção para a prevenção de hemorragias em PHA

com dificuldade de acessos venosos e com escassas opções terapêuticas.

Apresentamos um caso de um menino diagnosticado com Hemofilia A Grave (HAG) no contexto de hemorragia intracraniana (HIC) aos 3 dias de vida, que iniciou

terapêutica com emicizumab em regime profilático aos 5 meses de idade, sendo uma das mais jovens PHA a nível mundial a iniciar esta terapêutica.

Profilaxia com Emicizumab num Bebé de 5 Meses com Hemofilia A 
Grave com Inibidores e Antecedentes de Hemorragia Intracraniana
Soraia Campaniço, Cristina Catarino, Fátima Rodrigues, Artur Pereira
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital Santa Maria
Diretor de serviço: Dr. Álvaro Beleza

Caso Clínico
Menino com diagnóstico de Hemofilia A grave aos 3 dias de vida, na

sequência de HIC e hematoma volumoso da face anterior da coxa direita, no

local de inoculação da vacina anti-VHB administrada no dia anterior.

Na avaliação analítica, à entrada no Serviço de Urgência, apresentava uma

anemia grave, trombocitopenia e um aPTT muito prolongado. O doseamento

dos factores da via intrínseca revelou um FIX 71%, FXI 59%, e FVIII <1%.

Em internamento, foi realizado suporte transfusional e iniciada terapêutica

com concentrado de FVIII recombinante, tendo-se verificado uma regressão

progressiva dos hematomas.

Manteve terapêutica com concentrado de FVIII recombinante até à data de

alta, após 28 dias de internamento.

Nessa data, observava-se uma boa progressão ponderal, sem outros sinais

de discrasia hemorrágica, sendo a pesquisa de inibidores negativa (total de

27 dias de exposição).

Discussão
No caso que apresentamos, e dado o risco de recorrência de HIC e a ausência de opções terapêuticas para a sua prevenção, o emicizumab surgiu como uma

alternativa válida a considerar. No entanto, embora a avaliação do risco vs benefício nos tenha levado a tomar a decisão de iniciar esta terapêutica, a pouca

experiência relativa à eficácia e segurança deste anticorpo, recomenda uma vigilância activa de eventuais efeitos adversos.

Referências bibliográficas:
1. Oldenburg J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med 2017; 377:809-818

2. Mahlangu J, et al. Emicizumab Prophylaxis in Patients Who Have Hemophilia A without Inhibitors. N Engl J Med 2018;379:811-22.

3. Young G, et al. Emicizumab Prophylaxis Provides Flexible and Effective Bleed Control in Children with Hemophilia Α with Inhibitors:

Results from the HAVEN 2 Study. Blood 2018 132:632

No entanto, em consulta de rotina, aos 2 meses de vida, verificou-se

presença de inibidores com título 16 UB. Tendo em consideração o risco de

recorrência da hemorragia intracraniana, o benefício da profilaxia neste tipo

de hemorragias, a dificuldade de acessos para administração de terapêutica

com agentes bypass, e a ausência de cateteres de longa duração adaptados

ao peso/idade do bebé, optou-se por iniciar emicizumab, em regime

profilático.

O emicizumab foi solicitado em programa de acesso precoce (PAP), tendo-se

iniciado aos 5 meses de idade (com título de inibidores 28 UB). As primeiras

administrações foram efectuadas no Hospital de Dia de Hemofilia e, após

ensino, os pais passaram a administrar a terapêutica no domicílio. O menino

tem actualmente 1 ano de idade, e até ao momento não se registaram

quaisquer complicações ou efeitos adversos.

PO03

Hb 3,8 g/dL

Plaq 71 x 109/L

aPTT > 120 seg

PT 11,7 seg

FVIII < 1%
Hb 12,1 g/dL

Plaq 256 x 109/L

FVIII 3%

Pesq inib negativo

FVIII < 1%

Pesq inib 16 UB

27/5

29/5

30/5

Alta; administração da vacina VHB

Nascimento com ventosa

Hematoma da coxa + irritabilidade

25/6 Alta

27/8 Consulta de rotina  risco de recorrência de hemorragia intracraniana

 benefício da profilaxia

 dificuldade de acessos venosos

 ausência de cateteres de longa duração adaptados ao

peso/idade do bebé
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Inauguramos neste 

número do nosso 
Boletim “Hemofilia”, 

uma nova rubrica, 
que possibilitará aos 

Centros de Referência 
portugueses, dar 

conhecimento à nossa 
comunidade de alguns 
casos clínicos que têm 

sido apresentados a 
nível internacional.



 12 | hemofilia  Jul Ago Set  2019

O EHC tem sido uma das principais partes 
interessadas no espaço europeu da 
hemofilia. Qual deve ser o papel desta 
organização?
 O papel do EHC é defender, tanto a nível 
europeu como nacional, em termos de políticas, 
aprovações de medicamentos, recomendações 
para melhorias de cuidados, avaliações de 
tecnologias em saúde e reembolso. O EHC 
fortaleceu-se nos últimos 30 anos em termos 
de posição como organização de defesa de 
pessoas com todos os distúrbios hemorrágicos 
congênitos na Europa, sendo visto como um 
parceiro justo e objetivo nessas discussões e 
precisa permanecer forte  nessa abordagem. O 
trabalho já realizado beneficiou as organizações 
de hemofilia nacionais e os pacientes para uma 
melhoria no acesso em tempo útil. Isso colocou 
o EHC numa posição muito forte para lidar 
com os desafios que se colocam em cada uma 
dessas áreas, especialmente face aos novos 
produtos e à terapia genética.

Atualmente, existem 47 países 
pertencentes ao EHC, cada um com os 
seus problemas e particularidades. Como 
podemos convergir para uma Europa cheia 
de desigualdades?
Esse é um ponto muito importante. Embora 
existam grandes semelhanças entre 
organizações e países, também há lições a 
serem retiradas em países que adaptaram 
abordagens diferentes. Isso ajuda-nos a estar 
mais unidos e a otimizar os nossos esforços no 
futuro. Em termos de educação e formação, 
existem organizações que existem há 50 anos, 
enquanto outras existem apenas há 2-3 anos; 
precisamos de continuar a ser facilitadores 
de transferência de conhecimentos para 
melhorar as informações do paciente. E isso 
pode acontecer nos dois sentidos: algumas das 
soluções desenvolvidas, por necessidade, em 
países onde os recursos são limitados podem 
fornecer ideias para outros países membros. 

Quando se trata de cuidados abrangentes, 
temos os 10 princípios dos cuidados com 
hemofilia e as recomendações da Direcção 
Europeia de Medicamentos de Qualidade e 
Cuidados de Saúde (EDQM). Devemos usá-
los e elevar todos ao mesmo nível. Olhando 
para o futuro, precisamos pensar em como 
vamos aferir as diferentes desigualdades, não 
apenas entre países, mas entre países e entre 
vicissitudes várias

O EHC está a fazer um ótimo trabalho 
na identificação de algumas áreas 
negligenciadas dentro da hemofilia 
(WBD, inibidores, etc.). Como pode este 
investimento ajudar as organizações 
nacionais no seu espaço nacional?
Ver o EHC crescer nos últimos anos tem sido 
ótimo. A Rede Europeia de Inibidores (EIN) 
tem crescido cada vez mais. O primeiro survey 
sobre mulheres e distúrbios hemorrágicos 
(WBD) foi apresentado em 2018 e coincidiu 
com a primeira conferência em Frankfurt, 
dedicada a este tema. Este ano, a ênfase está 
nas mulheres e homens com a doença de 
von Willebrand. As informações recolhidas, 
comunicadas e trocadas a nível europeu 
podem ser imensamente úteis a nível nacional. 
Por exemplo, no EIN deste ano, foram relatadas 
informações sobre novos produtos para as 
pessoas com inibidores. 

Houve avanços significativos nos tratamentos, 
especialmente para aqueles com inibidores. 
Informar os pacientes sobre essas opções, seja 
através de eventos ou boletins, é importante. 
Também ajudará a preparar a comunidade 
para o que está para vir e solidificará os 
argumentos que precisamos apresentar 
enquanto comunidade, para defender o que é 
importante para nós em termos de resultados 
e tratamentos. Igualmente, o EHC investiu em 
programas para ajudar as associações nacionais 
a passar informações aos seus associados, mas 

Parabéns pela sua eleição como novo 
Presidente do EHC. Qual foi a sua 
motivação para concorrer ao cargo?
Muito obrigado. Faz apenas uma semana 
e ainda estou a assimiliar a eleição. É uma 
grande honra ser eleito para trabalhar em 
nome da comunidade europeia de distúrbios 
hemorrágicos. Para mim, candidatar-me não 
foi uma decisão fácil. Trabalhei a tempo inteiro 
na defesa da hemofilia como membro da 
Sociedade Irlandesa de Hemofilia desde 2008, 
antes de me mudar para o EHC em 2017. Foi 
um trabalho de grande reflexão antes de me 
candidatar. No entanto, quando olho para a 
equipe do EHC, com quem tive o prazer de 
trabalhar no dia-a-dia, e o Comité de Directores 
do EHC – que me merecem o maior respeito e 
admiração - sabia que queria fazer parte dessa 
equipa. É também um momento incrivelmente 
empolgante para os distúrbios hemorrágicos 
com a disponibilização de novas opções de 
tratamento.

 A minha decisão também foi fortemente 
influenciada pelo que nós, como comunidade, 
promovemos. Dar oportunidades aos jovens 
de nossas organizações e equipá-los com 
instrumentos capacitadores, garantirá a 
manutenção e criação de organizações fortes 
no futuro. Participei em acampamentos par 
ajovens (há algum tempo atrás), conduzi 
alguns dos programas para jovens, organizei 
programas de liderança, workshops, de 
advocacia / média e sabia onde me encaixava 
na organização.

Pensei que, embora fosse desconfortável, 
se não avançasse, independentemente de 
ganhar ou perder, não estaria a praticar o que 
defendemos sobre a importância dos novos 
líderes emergentes, na nossa comunidade.

Declan Noone, da Irlanda, foi eleito no passado dia 4 de Outubro, como novo presidente do 
Consórcio Europeu de Hemofilia(EHC). O nosso boletim entrevistou-o, para nos fazer um ponto 
da situação em relação à organização que agora preside e da qual a APH é parte integrante.

Novo Presidente do CEH
em entrevista à APH
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para ajudar a criar uma direção estratégica 
para o desenvolvimento dos cuidados para a 
hemofilia. É um programa em que os principios 
básicos ajudarão qualquer país e apresentam 
muitos benefícios quando os recursos são 
muito restritos

Os novos e melhores tratamentos estão 
surgindo muito rapidamente nos últimos 
anos. Espera-se que sejam acessíveis a 
toda a todos os países da europea?
Eu acho que eles podem e devem estar 
acessíveis. No entanto, temos muito trabalho 
pela frente para garantir que isso aconteça. 
Historicamente, temos tratamentos que podem 
fornecer taxas de hemorragia muito baixas para 
pessoas com hemofilia. No entanto, o fardo do 
tratamento ainda é alto. As taxas de infusão por 
si só podem ser um problema para pessoas 
com acesso venoso deficitário, portanto 
algumas pessoas não foram capazes de mudar 
para um regime de profilaxia. Com os produtos 
de duração mais prolongada e as novas 
terapias, observamos níveis mais elevados de 
factor em circulação no roganismo e melhor 
proteção. Conversando com pessoas de todo 
o mundo, ouço o quanto esses tratamentos 
trouxeram melhorias para a qualidade de vida 
das pessoas e nós, como organizações de 
pacientes, precisamos destacar isso. Precisamos 
de nos afastar apenas das taxas de hemorragia 
como medida e observar o impacto na dor e 
na qualidade de vida dos pacientes - pois isso é 
essencial para eles.

Acha que tantos novos tratamentos podem 
ter um impacto positivo na redução de 
preços?
Ter tantas novas opções de tratamentos é 
ótimo. Sem dúvida, haverá uma concorrência 
significativa no mercado e isso definitivamente 
afetará os preços, mas pode não ser da maneira 
que pensamos. Atualmente, a maioria dos 
países paga pelo  concentrado de factor, com 
base no preço por Unidade Internacional(UI). 
É difícil comparar 1 UI de um produto de 
semi-vida padrão com 1 UI de semi-vida mais 
prolongada e algumas novas terapias não são 
medidas em  UIs. E isto sem contarmos com a 
realidade da terapia génica. Acho que devemos 
procurar novas formas de estabelecer preços 
e uma melhor compreensão do que estamos 
a obter  por esse preço, de forma a fazer 
uma integração optimizada nos orçamentos 
nacionais da saúde, mas mais importante ainda, 
para melhorar o acesso e a qualidade de vida 
de todos os pacientes.

A terapia génica(GT) é considerada o santo 
graal da hemofilia. Estamos perto de obtê-
lo? A GT será para todos? Qual deve ser o 
papel do EHC neste processo?
Estamos a viver um momento emocionante. 
Puderemos ver a primeira terapia génica, 
inserida no mercado, para hemofilia A em 
2020/2021, dependente das entidades 
reguladoras. Desde os meus 10 anos, que 
sempre ouvi a história que sempre faltavam 
mais 5 anos e de repente está à porta. 
Existem vários ensaios em curso, a diferentes 
velocidades. No momento, não é para todos. 
Em primeiro lugar, alguns ensaios clínicos 
excluíram pessoas com inibidores, com HIV ou 
com danos no fígado, por razões específicas. 
Além disso, as crianças ainda não terão acesso, 
porque ainda temos muito a aprender sobre 
terapia génica. Aliado a isto, o fato de o fígado 
de uma criança, que é o alvo das terapias 
genéticas, estar ainda em crescimento, pode 
afetar os resultados a longo prazo.

Além disso, na maioria das terapias génicas 
atuais, é utilizado o que é chamado de vetor 
viral adeno associado (AAV) para levar a 
terapia génica ao fígado. Na população em 
geral, existem anti-corpos para o AAV e isso 
restringe o número de pessoas que podem 
beneficiar da terapia génica. No entanto, em  
reuniões internacionais neste ano, houve várias 
apresentações sobre os avanços na terapia 

também precisamos que estas associações nos 
dêem feedback sobre as necessidades locais dos 
pacientes. Dessa forma, o EHC pode melhorar a 
educação que fornece, além de trabalhar com 
as associações nacionais locais para reduzir as 
desigualdades, que eu já destaquei.

O Declan foi o responsável pelo 
projeto PARTNERS do EHC. Como pode 
esse projeto ajudar os países menos 
desenvolvidos da Europa a obter melhores 
resultados em termos de consumos de 
concentrados de factores da coagulação?
Foi maravilhoso trabalhar no programa 
PARTNERS. O objetivo do programa era usar 
os resultados dos inquéritos do EHC sobre 
a prestação de cuidados, para melhorar 
a situação das pessoas com hemofilia. O 
processo concursal em Portugal forneceu os 
melhores resultados para os pacientes, pois 
envolve a APH na aquisição dos produtos para 
a hemofilia. Uma proporção significativa de 
concentrados de fatores é adquirida através de 
concursos nacionais. É o mesmo em muitos 
outros países europeus.

Esse modelo oferece compras eficientes a 
curto prazo e entrega planeada a longo prazo, 
permitindo introdução de fármacos de forma 
mais eficiente, para uma futura aquisição 
de produtos de duração mais prolongada. 
O programa PARTNERS trabalha com os 
governos locais desses países para incluir 
pacientes e médicos na tomada de decisões 



 14 | hemofilia  Jul Ago Set  2019

a batalhar. Temos estado presentes  em 
reuniões de avaliação precoce de novos 
tratamentos; algo que continuaremos a fazer. 
Participamos nos workshops da Agência 
Europeia de Medicina (EMA) sobre registos 
e como estes podem ser melhorados, para 
aumentar a velocidade de acesso por parte dos 
reguladores. No futuro, também precisamos de 
trabalhar, não apenas na aprovação por parte 
do regulador, mas também na aprovação do 
reembolso para melhorar o acesso de todos os 
pacientes que precisam dos novos tratamentos.

Qual deve ser a motivação para um país 
fazer parte do EHC?
O que aprendemos uns com os outros é a 
melhor razão para um país aderir ao EHC. 
É estando na sala com pessoas e fazendo 
perguntas sobre os mesmos tópicos que 
aprendemos como podemos adotar uma 
abordagem diferente em nossos próprios 
países. O que é que nos estão a fazer de 
diferente? Posso aplica-lo no meu país 
para melhorar o tratamento ou discuti-
lo com a minha associação? Ter acesso às 
mesas redondas, às conferências sobre 
liderança, aos workshops sobre economia, 
à conferência de mulheres com distúrbios 
hemorrágicos e à conferência anual do EHC,  
oferece oportunidade após oportunidade 
de melhorar o atendimento às pessoas nas 
nossas organizações nacionais e o EHC quer 
realmente ver este fluxo a acontecer  para que 
possamos abrir novas opções para todos os 
pacientes.

Informação é poder. Como podemos 
ajudar as Associações Nacionais a 
advogarem melhor?
Como pacientes, precisamos de nos saber 
defender. Precisamos advogar a nível pessoal 
e dentro das nossas organizações a um nível 
profissional. A educação para mim é o aspecto 
mais importante. Se você sabe o que deseja, 
trabalhar com a sua associação nacional é a 
maneira mais direta de atingir o seu objetivo.
Como mencionei, há muitas oportunidades 
para as pessoas comparecerem aos eventos / 
workshops do EHC e voltarem para casa com 
mais informações para as suas organizações e 
trabalharem para levar essas aprendizagens aos 
pacientes. Para fazer isso, porém, precisamos 
de um bom envolvimento com toda a 
comunidade do país e não deixar nenhum 
grupo para trás. As Associações Nacionais 

precisam de oferecer oportunidades para os 
líderes se envolverem e crescerem.

Como devem ser as relações com a 
indústria farmacêutica?
O relacionamento das organizações de 
pacientes com a indústria farmacêutica é 
sempre muito interessante. Precisamos da 
indústria para desenvolver tratamentos que 
melhorem a vida dos pacientes. Alguns 
países são mais dependentes do que outros 
do financiamento para fornecer apoio às 
atividades. Ao mesmo tempo, há questões 
relacionadas com  transparência e acesso. Além 
disso, reguladores e contribuintes analisam 
cuidadosamente as organizações que recebem 
financiamento do setor, caso haja um conflito 
de interesses. Do ponto de vista do EHC ou 
da Associação Nacional, devemos trabalhar 
em conjunto com a indústria, mas ambos os 
lados precisam de termos de compromisso 
claros e definidos e uma definição clara do que 
está dentro e fora do objectivo de possíveis 
colaborações. Isso permite que as organizações 
de pacientes mantenham a sua neutralidade 
ao advogar pelo acesso a novos tratamentos 
e garantam as melhores opções para os 
pacientes, e não para a indústria ou para os 
contribuintes.

Sobre liderança do EHC, todos os anos há 
discussões sobre a melhor forma de trabalhar 
com a indústria (e todas as outras partes 
interessadas) e a importância de ter uma 
política nacional para as organizações de 
pacientes. Outro benefício para um país fazer 
parte do EHC é que ele permite a colaboração 
e a partilha de ideias em torno dessas políticas, 
para que possamos aprender a trabalhar juntos 
de maneira clara e aberta.

Finalmente, qual é o grande desafio atual 
do EHC?
Há uma série de novos tratamentos à porta. 
Com isso, os maiores desafios são o acesso e 
a monitorização. O EHC tem muito trabalho a 
fazer para garantir o acesso a todos os pacientes 
que beneficiarão com esses tratamentos em 
toda a Europa. Também precisamos garantir 
que, à medida que esses novos tratamentos se 
tornem disponíveis, com novos modos de ação, 
eles sejam monitorizados adequadamente, para 
que possamos entender como eles funcionam 
após a aprovação e garantir a segurança e 
eficácia dos pacientes.

génica e algumas delas podem abrir opções 
para que mais pessoas tenham acesso a esta 
terapia no futuro.

O EHC tem muito trabalho nos próximos anos, 
em termos de terapia génica. Precisamos 
avaliar o modelo educacional e a melhor forma 
de entender e descrever essas novas opções 
para os pacientes. Precisamos trabalhar com 
reguladores e sistemas de saúde, para garantir 
o acesso e a monitorização a longo prazo, para 
os pacientes que recebem terapia génica. Por 
fim, precisamos de trabalhar com as entidades 
pagadoras no desenvolvimento de novos 
modelos de reembolso para deixar o modelo 
de pagamento à vista,  para uma abordagem a 
longo prazo

O EHC tem trabalhado muito de perto com 
os médicos. Devemos trabalhar juntos 
como iguais?
O EHC promove fortemente o trabalho em 
estreita colaboração com os médicos. Isso é 
importante em todos os níveis. A um nível 
individual, pacientes e médicos precisam 
trabalhar juntos para definir qual é o melhor 
tratamento para reduzir as taxas de hemorragia 
e melhorar a qualidade de vida, mas também 
precisam trabalhar juntos para minimizar o 
dano articular, tomando em atenção futuras 
comorbilidades, face a um envelhecimento 
da população e olhando para os novos 
tratamentos disponíveis e futuros. Ao nível das 
Associações Nacionais, o EHC promove boas 
relações de parceria com os médicos, para 
que o acesso possa ser melhorado igualmente 
em todo o país. Essa colaboração também 
deve rever constantemente quais as melhores 
maneiras de garantir um acesso a todos e 
formular planos coesos para garantir que as 
melhorias nos sistemas de saúde possam ser 
realizadas.

Qual o papel do EHC na aprovação de 
medicamentos para hemofilia?
 O EHC no passado teve vários papéis na 
aprovação dos medicamentos. O EHC 
acredita firmemente que os pacientes devem 
estar envolvidos em todos os aspectos da 
planificação de ensaios clínicos e na revisão 
dos resultados desses estudos a partir do 
momento em que esses medicamentos entram 
no mercado. No passado, o EHC defendeu 
mudanças nas políticas para melhorar o 
acesso. Isso é algo que teremos que continuar 
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inegável a melhoria da qualidade de vida dos pacien-

tes com hemofilia A e inibidores tratados com esta te-

rapêutica, porém, ainda há questões relevantes, como 

monitorização dos níveis de factor para uma utilização 

paralela com terapêutica convencional e possíveis com-

plicações associadas. A Drª Maria Elisa Mancuso deta-

lhou os protocolos de ITI ou cirurgias maiores, sendo 

estes ainda bastante recentes para pessoas tratadas com 

Emicizumab, precisam de ser bem monitorizados para 

que se mantenham os níveis de segurança. 

O ponto de situação de ensaios clínicos e novas 

terapêuticas foi feito por Declan Noone, do EHC. Em 

curso estão vários ensaios clínicos de novos produtos 

para colmatar a questão dos inibidores na hemofilia A 

e B, desde os não substitutivos aos anti trombínicos e 

passando pela terapia génica. 

Para finalizar a manhã, o Prof. Paul Giagrande geriu 

uma sessão de perguntas/respostas entre a plateia e o 

painel médico.

Após o almoço volante nas terras de Alexandre, o 

Grande, a tarde de trabalhos foi mais prática. Estamos 

todos na Europa mas as realidades são bem diferentes 

de norte a sul, oeste a leste europeus. Em sincronia com 

o EHC, as associações de cada país tentam encontrar as 

melhores formas de inclusão das pessoas com inibidores, 

de acordo com as suas prioridades. Se nalguns países o 

diagnóstico e acesso à terapêutica ainda é uma preocu-

pação, para outros tomar uma decisão informada sobre 

aceitar determinada terapia em detrimento de outra é 

o seu objectivo. Caminhamos cada vez mais para a per-

sonalização de todas as terapêuticas e os pacientes são 

chamados a tomar decisões que podem mudar as suas 

vidas. O trabalho das associações nacionais tem sido 

orientado para a formação e partilha de experiências, 

bem como um elo de ligação entre os centros de trata-

mento, ministério de saúde e outros agentes.

O nosso presidente, Miguel Crato, apresentou o 

trabalho da APH junto da sua comunidade, dos vários 

eventos e interacções com os centros de tratamento e 

demais entidades. Refira-se que os participantes aplau-

diram o exemplo português. 

Houve ainda lugar a exercícios práticos e partilha 

de ideias para tais exemplos.

Se anos atrás as perspectivas das pessoas com 

hemofilia e inibidores estavam bastante limitadas, ac-

tualmente a realidade é bem diferente e pode mesmo 

ombrear com uma qualidade de vida similar a outro ci-

dadão. Os recursos terapêuticos transitam de inexisten-

tes ou únicos a múltiplos e a tomada de decisão tem de 

ser bem fundamentada. Afinal, trata-se das nossas vidas. 

A APH fez-se representar nesta pré-conferência 

por Teresa Pereira, Miguel Crato e José Caetano Martins.

As boas vindas e apresentação estiveram a cargo 

de Kristine Jansone do Grupo de Trabalho de Inibidores 

do Consórcio Europeu de Hemofilia (EHC), que fez um 

resumo do trabalho feito ao longo do ano. O EHC tem 

feito um trabalho notável juntamente com as associações 

nacionais na tentativa de melhor incluir socialmente as 

pessoas com inibidores. Três actividades são relevantes, 

a pré-conferência, como a que aconteceu nesta data, a 

conferência anual sobre inibidores e as videoconferências 

realizadas a cada mês e sob temáticas diferentes e que 

podem ser acompanhadas online.

O Dr. Johannes Oldenburg, hematologista da Uni-

versidade Clínica de Bonn, Alemanha, apresentou a rea-

lidade actual da hemofilia B e os inibidores. A hemofilia 

B com inibidores é a complicação mais grave e de difícil 

tratamento. Estima-se que entre 3 e 5% dos pacientes 

desenvolvem inibidores ao factor FIX. Destes, cerca de 

80% desenvolvem outras reações adversas como cho-

ques anafilácticos ou síndromes nefróticos. O tratamento 

de indução de imunotolerância (ITI) é possível, mas, até 

aqui, as taxas de sucesso são reduzidas. Apenas 25% são 

bem sucedidas. Os protocolos actuais são fazer ITI mul-

timodais com imunossupressores e seguido de FIX. Para 

a Hemofilia B há boas perspectivas terapêuticas com os 

produtos não substitutivos prestes a entrarem no merca-

do que possibilitarão terapêuticas profilácticas, tal como 

está a acontecer com a hemofilia A.

Os relatos pessoais de Teresa Pereira, mãe de duas 

crianças com inibidores e Jim O’Leary, paciente irlandês, 

sobre como eram as suas vidas antes e depois do emi-

cizumab, e quanto esta terapêutica lhes modificou o dia 

a dia, deixaram os presentes bem atentos, afinal eram “Ex-

periências com Emicizumab - Um ano sem hemorragias”.

Por sua vez, a Drª Maria Elisa Mancuso, do Centro 

de Hemofilia e Trombose Angelo Bianchi Bonomi, Itália, 

palestrou sobre ITI em pacientes tratados com Emicizu-

mab. Este produto designado não substitutivo, pois não 

repõe os níveis de factor ,mas faz a ligação entre o FIX 

activado e o FX, permitindo a continuação da cascata 

de coagulação. Este produto não é reconhecido pelo 

sistema imunitário como estranho, a sua administração 

é subcutânea, a semivida pode durar até seis meses e 

a sua permanência não tem picos variáveis como a 

administração convencional de factor. A sua utilização 

é apenas profiláctica/preventiva de hemorragias. Em 

episódios hemorrágicos é sempre necessário o uso de 

factores de coagulação ou agentes bypass, no caso dos 

inibidores, devidamente monitorizados pelos clínicos. É 

Workshop sobre Inibidores do CEH
Sob o título “Encontrar melhores vias para uma melhor inclusão de pessoas com hemofilia 
na vida das associações” reuniram-se em Skopje, na Macedónia do Norte, membros de vários 
associações de hemofilia e outras coagulopatias congénitas de países europeus. Este workshop 
realizou-se no dia anterior à realização da Conferência Anual do Consórcio Europeu de Hemofilia.
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em 2021 e aí os votos ditaram que a escolhida 
fosse Zagreb, na Croácia. De referir ainda, que foi 
decidido aceitar a inclusão de um novo país no 
EHC, o Quirguistão. Já somos 47 países.

 Após a abertura oficial do congresso, foram 
apresentadas duas sessões sobre a Hemofilia na 
Macedónia do Norte, segundo as perspetivas do 
médico e do paciente. Ainda dentro da sessão 
de abertura, Brian O´Mahony efetuou um re-
sumo das principais actividades ocorridas nos 
últimos 30 anos do EHC. 

Na sessão dedicada aos novos tratamentos 
de pessoas com e sem inibidores, o Prof. Johan-

nes Oldenburg relembrou que os actuais níveis 
minimos de factor, que deverão ser atingidos em 
profilaxia são de 3-5%, e que a obtenção da cur-
va de farmacocinética de cada individuo, deter-
minando-se o tempo de semi-vida do factor em 
circulação é fundamental para determinar se a 
sua profilaxia está a ser bem conseguida ou não. 
Factores como a idade, adesão, acessos venosos, 
fenótipo hemorrágico, estado geral das articu-
lações, entre outros, são factores fundamentais 
para a tomada de decisão. Ensaios realizados 
com novos medicamentos de duração mais pro-
longada têm demonstrado uma redução do nú-
mero médio de hemorragias anuais, e também 
a redução do número de infusões semanais. Os 
resultados têm sido particularmente promisso-
res para a hemofilia B. Relativamente às sessões 
cujo o tema foram os distúrbios hemorrágicos 
nas mulheres, mais uma vez foi evidenciada a 
necessidade de uma abordagem multidisciplinar 
na sua gestão uma vez que, mesmo hoje em dia, 
são frequentes os diagnósticos errados e a sua 
incorrecta gestão. 

Na sessão presidida por Miguel Crato, Ra-
doslaw Kaczmarek, hemofilico A grave sem ini-
bidores, apresentou a sua experiência pessoal 
com o uso de emicizumab. Referiu que desde 
janeiro de 2019, quando iniciou os tratamentos 
semanais, não teve hemorragias nem teve ne-
cessidade de efectuar tratamentos com factor 
FVIII. Referiu ainda uma melhora da qualidade de 

Realizou-se em Skopje, na Macedónia do 
Norte entre os dias 4 e 6 de Outubro, a Confe-
rência Anual do Consórcio Europeu de Hemofi-
lia (EHC), em ano do trigésimo aniversário desta 
organização europeia de que a APH faz parte. 
Da nossa parte estiveram presentes Nuno Lo-
pes, Ana Pastor, José Caetano, Teresa Pereira e 
Miguel Crato,

Nesta conferência, onde estiveram presen-
tes 400 participantes, foram debatidos os temas 
mais actuais no mundo da hemofilia e dos ou-
tros distúrbios hemorrágicos, sendo igualmente 
um espaço previligiado de partilha de experien-
cias e de obtenção de ideias e modelos de traba-
lho que podem ser aplicados nos diversas países 
que constituem esta comunidade europeia, tão 
dispares entre si.

É de salientar a realização no dia anterior ao 
inicio dos trabalhos de três workshops especí-
ficos de três realidades muito importantes na 
gestão da hemofilia: os Inibidores, os cuidados 
dentários e a juventude. 

A manhã do dia de abertura foi preenchida 
com a Assembleia Geral do EHC, onde tivemos 
a eleição do novo presidente do Consórcio Euro-
peu de Hemofilia, tendo sido eleito Declan Noo-
ne da Irlanda, que subtituiu assim Brian O´Maho-
ney, na liderança do EHC. Tivemos igualmente a 
eleição da cidade que acolherá esta Conferência 

Conferência Anual 
do Consórcio Europeu de Hemofilia (EHC)
Skopje – Macedónia do Norte – 4 a 6 de Outubro

Steering Comitee do EHC já com o novo Presidente eleito, Declan Noone.
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perfil hemorrágico, sendo frequente um indiví-
duo com maior nível de factor sangrar mais fre-
quentemente que outro com um nível de factor 
inferior. A terapia génica também foi abordada, 
apresentando-se alguns ensaios já em indiví-
duos com hemofilia A e B, sendo promissores 
alguns resultados obtidos. Contudo, apesar de 
mais perto da realidade, prevê-se ainda um lon-
go caminho a percorrer

 “Desbloqueando um mundo de possibili-
dades para as pessoas com hemofilia” foi o tema 
da sessão  de Clive Smith, do Reino Unido. As 
pessoas com hemofilia ainda se deparam com 
problemas variados que provocam a sua ex-
clusão social. Casos como rejeição por parte 
da escola, passando pelas actividades despor-
tivas ou o mercado de trabalho que terão de 
ser adequandos às limitações físicas impostas 
pelas sucessivas hemorragias levam gradual-
mente ao isolamento social. Quantas vezes fa-
lamos com os profissionais de saúde sobre as 
nossas ambições/aspirações? Uma pergunta 
interactiva que os presentes responderam “às 
vezes” na sua maioria. As pessoas adaptaram-se 
à patologia, às incertezas e ao seu tratamento 
sem falarem muito sobre as suas ambições 
pessoais, e gerem as suas actividades com base 
nos dias de profilaxia, sempre com receio que 

as actividades possam provocar hemorragias 
ou danificar as articulações. Mas e a população 
jovem que não tem hemorragias severas, pois 
faz profilaxia, está consciente das consequên-
cias de hemorragias severas? Na sua maioria, o 
público afirmou que os jovens estão conscien-
tes e informados.

A profilaxia pode trazer uma sensação de 
protecção e liberta-nos dos limites existentes 
na era pré-profiláctica. Mas surgiram já relatos 
de primeiras hemorragias, felizmente, em idade 
jovem ou adulta, e o paciente não sabia como 
lidar com tais hemorragias e a sua dor inerente. 
Também podem surgir diferenças entre famí-
lias com historial clínico e famílias de primeira 
mutação. Os jovens que têm histórico familiar 
estão mais conscientes da “condição”, devido aos 
antepassados, que os jovens de primeira muta-
ção. No entanto, o tratamento da hemofilia con-
tinua a transformar-se e as terapêuticas tendem 
a ajustar-se a cada paciente, às suas actividades 
desportivas / físicas de forma a ter níveis optimi-
záveis de factor no organismo. Cada pessoa tem 
necessidades diferentes nas várias fases da vida, 
logo a terapêutica deve ajustar-se a estas fases. 
Quantas vezes já falaram com os profissionais de 
saúde sobre ajustar a terapêutica ao vosso estilo 
de vida? O público presente respondeu na sua 
maioria, muitas vezes. 

Resumindo, durante décadas a hemofilia 
moldou-nos o estilo de vida que pretendíamos, 
hoje em dia temos o conhecimento e as terapias 
que nos podem ajudar a controlar os efeitos ad-
versos da “condição”, atingir estabilidade e seguir 
os nossos sonhos. 

A sessão dos jovens traz sempre bastante 
interesse à plateia pelo seu estilo “prós e con-
tras” das questões apresentadas. No primeiro 
debate confrontaram-se Christian Berner, da 
Austria e Marija Aloe Vera Drzmanoska, da Ma-
cedónia do Norte. “Teremos compromisso dos 
futuros líderes? A outra questão, “Com o enve-
lhecimento e hemofilia a advocacia específica 
será necessária?” William Mc Keown, do Reino 
Unido e Xhulio Xhaferaj, da Albania argumen-
taram-se em palco. No final, os presentes vo-
taram em quem entenderam terem defendido 
melhor a sua posição. Como é obvio, no final, a 
conclusão é de que continuaremos a precisar 
dos voluntários para continuar os caminhos tra-
çados pelas associações nacionais, até porque 
os tratamentos melhoram mas outras questões 
se levantam, como o envelhecimento e as pes-
soas com hemofilia continuarão a precisar de 
cuidados específicos.

vida. O Dr. Dan Hart apresentou a necessidade 
dos laboratórios dos centros de referência  que 
têm pacientes a fazer emicizumab, estarem equi-
pados para dosearem os inibidores ao Factor 
FVIII, havendo em muitos casos a necessidade 
de adaptarem novas metodologias de análise. 
Por outro lado, chamou a atenção para a ne-
cessidade de partilha clínica de informação de 
como os pacientes reagem a intervenções cirúr-
gicas uma vez que se trata de um medicamento 
novo onde existe muito pouca experiência em 
condições de operatório e pós-operatório. A Pro-
fª Flora Peyvandi, por seu lado, relembrou que 
tratando-se de um novo medicamento, efeitos 
secundários a longo prazo não são possíveis de 
se conhecer. Neste momento, já existem mais 
de 5000 pacientes a utilizarem em todo o mun-
do emicizumab, uns semanalmente, outros de 
2 em duas semanas, e em ensaio, de 4 e em 4 
semanas. 

Na sessão relativa à gestão de outros dis-
túrbios hemorrágicos raros, como o défice de 
factor XI, foi discutida a necessidade de se efec-
tuar uma profilaxia nestes indivíduos. Os dados 
apresentados sugerem que na maioria das si-
tuações a profilaxia não é adequada uma vez 
que os níveis de factor presentes neste tipo de 
distúrbios não se relaciona directamente com o 
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Prezado Associado,
De acordo com o disposto no nº 2 do art.º 29 dos Estatutos desta Associação, 
convoco para o próximo dia 16 de Novembro (Sábado), pelas 14:00 horas, na sede 
da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas 
(APH), sita na Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A, 1950-158 Lisboa, a Assembleia- 
-Geral Ordinária, cuja ORDEM DE TRABALHOS, é a seguinte:

1.  Apreciação e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano 2020;
2.  Informações.

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

Com os meus cumprimentos,
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

Paulo Jorge Conceição Vitorino 

CONVOCATÓRIA PARA 
ASSEMBLEIA-GERAL 
ORDINÁRIA

Lisboa, 1 de Outubro de 2019

Aviso

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

Nome    Associado N.º    e-mail 
Morada  

Localidade     Cód. Postal  -    

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

Neste ano lectivo pretendo praticar natação na piscina de:  

Pretende usufruir da comparticipação financeira disponível:  SIM     Não  

Dias     Horas  

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

Nome do Professor    Contacto:  

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

Data   /   /      Assinatura 
 

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

Natação
>Comparticipação até 75%<


