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Nuno Lopes

Decisões de Ano Novo
A participação dos membros da nossa comunidade nos assuntos que mais directamente
lhes dizem respeito tem vindo a expressar-se principalmente na adesão aos nossos eventos
ao longo do ano. Seja no Encontro de Jovens, aquele grupo de pessoas tradicionalmente
habituadas à retórica entusiasta do passo seguinte; seja na Conferência de Pais, esses
pilares da nossa comunidade que combinam o que ambicionam para os seus filhos com
uma justificada falta de paciência para com reiterações nostálgicas do que já passou;
seja no Encontro de Mulheres, epicentro deste movimento desde o início enquanto mães
e agora que os distúrbios hemorrágicos no feminino começam a receber alguma atenção;
seja no congresso anual, oportunidade para todos reunirem as suas realidades diferentes
na história partilhada de uma comunidade; em todos estes eventos todos aqueles que
comparecem mostram-se cada vez mais interessados nos temas que contribuem para a
qualidade de vida.
E é assim que deve ser.
Contudo, essa participação tem estado arredada de outros momentos-chave da nossa
associação, como os são as Assembleias Gerais, em que independentemente do local para
onde as quais se agendam os associados que comparecem são muito poucos, ou as eleições
para os órgãos sociais da APH, momento importantíssimo na vida de uma associação.
Podemos até atribuir este facto a um certo conforto proporcionado pela evolução no
nosso país dos cuidados de saúde às pessoas com hemofilia ou com outras coagulopatias
congénitas, mas não fará mal lembrar que essa evolução é resultado, em grande medida,
do envolvimento dos nossos associados na defesa dos seus direitos, e que sem essa postura
proactiva da nossa parte as coisas até poderiam dar-se, se quisermos ser optimistas, mas
demorariam muito mais tempo.
A vida é curta, ainda haverá muito para conquistar e 2020 será mais outro ano de
aceleração. A nossa comunidade é agora formada por jovens, mulheres, pais, enfermeiros
e médicos dedicados às filosofias da formação, da informação, da cooperação e do
tratamento personalizado que hoje conduzem o rumo que consensualmente seguimos.
Por isso, em ano de eleições, olhemos para lá do conforto e das coisas que funcionam a
contento, e, quando for altura de eleger a direcção da nossa associação, participemos como
acharmos que devemos, seja organizando uma lista para concorrer aos órgãos sociais, seja
comparecendo nos locais de voto, mas sempre marcando a nossa presença nos momentos
fundamentais da APH.
Porque é assim que deve ser.

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 uma
página A4 (3000
carateres).
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A hemofilia em Angola

Ficha Técnica

Viver com hemofilia em Angola tem sido muito difícil e
assustador (para as pessoas com hemofilia). Tudo porque não tem havido factores e somos obrigados a ver
as crianças crescer afectadas fisicamente e dependentes de canadianas ou cadeiras de rodas para se deslocarem e tornarem-se assim totalmente dependentes
dos seus familiares para se sustentarem a vida toda.
Até hoje, quando muitas das pessoas com hemofilia
sofrem uma crise e se deslocam para o hospital para
serem socorridas, na maior parte das vezes são mandadas de volta para casa, com dores e às vezes até
com pequenos sangramentos externos, por falta do
factor VIII ou IX. Só quando o sangramento é muito
(por algum acidente grave) é que são mandadas para
fazerem transfusão (de sangue completo ou apenas
de plasma).
Em Angola, só o Hospital Pediátrico David Bernardino
(HPDB) em Luanda atende as pessoas com hemofilia, desde os diagnósticos até a assistência médica e
medicamentosa. De outras províncias têm surgido
também pessoas com hemofilia, que são transferidas
para os hospitais de Luanda por apresentarem crises
persistentes, como sangramentos descontrolados, inflamações constantes; e como as equipas médicas de
alguns hospitais em Luanda já têm ouvido que casos
do género são atendidos no HPDB, transferem logo

José
António

os pacientes para HPDB, onde são diagnosticados
e tratados quando há factor. Mas há ainda grandes
dificuldades/problemas de diagnósticos no hospital,
pois os laboratórios não estão devidamente equipados
para diagnosticar hemofilia.
Já há outras províncias em Angola, para além de Luanda, com casos de hemofilia e até algumas famílias com
mais de quatro pessoas diagnosticadas com a doença.
Das províncias, como Huambo, Malange, Uíge e Bengo, vêm famílias com pessoas com hemofilia para serem atendidas no HPDB. A viagem, que chega a levar
quase um dia completo, piora a situação da pessoa
em crise devido às estradas degradadas. Por falta de
condições financeiras das famílias, estas não podem
viajar de avião para Luanda.
O Ministério da Saúde tem comprado de vez em quan-

do algumas unidades de factor VIII e IX (o que não tem
sido suficiente), mas na maioria das vezes os produtos
acabam sem serem repostos. O Ministério da Saúde
fica muito tempo sem comprar novos estoques, e as famílias, sozinhas, não conseguem adquirir os produtos.
Foi criada em Luanda a Liga dos Amigos de Doentes
Hematológicos de Angola (LADHA). Esta associação
foi fundada para as pessoas com hemofilia de modo
a minimizar as dificuldades que as mesmas têm vivido,
melhorar o atendimento médico e medicamentoso,
apelando ao Ministério da Saúde para que dê mais
atenção às pessoas com hemofilia, e às entidades empresariais de modo a ajudarem na compra dos factores
de coagulação. Tem sido um percurso muito difícil pois
a sociedade angolana tem passado por muitas dificuldades, e as políticas e burocracias em Angola tornam
as coisas ainda mais complicadas.
Desde o início de 2018, as coisas têm tomado um novo
rumo com a LADHA, começando com os primeiros
contactos com a Federação Mundial de Hemofilia.
E desde esses primeiros contactos, a Federação tem
enviado, sempre que possível, donativos de Factor VIII
para Angola. Além disso, a FMH tem trabalhado com
a Liga no sentido de se candidatar a membro e, dessa
forma, poder beneficiar muito mais do que a Federação disponibiliza.
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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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Ao abrigo dos estatutos informa-se:

ASSEMBLEIA-GERAL
ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA-GERAL
ELECTIVA

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

Prezado Associado,

Prezado(a) Associado(a),

Nos termos do articulado do Artigo 27º,
ponto 1 e em conformidade com o Artigo
31º, ponto 1, alínea b) dos Estatutos da APH,
convoco Assembleia Geral Ordinária da APH –
Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras
Coagulopatias Congénitas para o dia 7 de
Março de 2020, no seu núcleo do Porto, sito na
Rua João Espregueira Mendes, nº 113, 4350-008
Porto, pelas 14h00, de acordo com o Artigo 28º,
ponto 1 dos Estatutos, com a seguinte ORDEM
DE TRABALHOS:
1. Aprovação do relatório e Contas do exercício
de 2019, bem como o parecer do Conselho
Fiscal;
2. Informações.

Em conformidade com o disposto no Artigo 27º e ao abrigo do Artigo 26º. Alínea
b) dos Estatutos convoco, a Assembleia Geral Electiva, de acordo com a decisão
da Assembleia Geral de 16 de Novembro de 2019 e com a Ordem de Trabalhos
de ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES PARA O QUADRIÉNIO DE 2020/2023,
para o dia 28 de Março de 2020, das 14:00 às 17:00 horas, a qual funcionará, nas
seguintes mesas eleitorais:
1. Mesa Eleitoral nº 1 (Sede Nacional) – sita Av. João Paulo II, Lote 530, Loja A,
1950-158 Lisboa, para os Sócios Eleitores dos Distritos de Leiria, Santarém,
Lisboa, Setúbal, Beja, Évora, Portalegre, Faro e Região Autónoma dos Açores.
2. Mesa Eleitoral nº 2 (Sede do Núcleo do Porto) – sita Rua João Espregueira
Mendes, nº 113, 4350-008 Porto, para os Sócios Eleitores dos Distritos de
Coimbra, Castelo Branco, Aveiro, Viseu, Guarda, Bragança, Vila Real, Porto,
Braga e Viana do Castelo.
3. Mesa Eleitoral nº 3 (Núcleo da Madeira) – sita AR. Pedro José de Ornelas, 2E,
9050-069 Funchal, para os Sócios Eleitores da Região Autónoma da Madeira.

Com os melhores cumprimentos,

Na Sede Nacional da APH em 12 de Janeiro de 2020

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Paulo Jorge da Conceição Vitorino

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Paulo Jorge da Conceição Vitorino

INFORMAÇÕES
Voto por correspondência:
Informam-se os sócios que desejem votar por correspondência que deverão solicitar o boletim
de voto junto dos serviços administrativos da APH, por via postal ou através do email info@
aphemofilia.pt, a partir do dia 10/03/2020, devendo os respectivos boletins serem devolvidos
para a sede da APH até ao dia 20/03/2020.
Informa-se igualmente que as listas a sufrágio serão afixadas a partir do dia 10/03/2020 na
sede da APH em Lisboa e nas instalações do Núcleo do Porto, bem como no site institucional
da APH: www.aphemofilia.pt
PS: Relembram-se todos os Associados que o direito contido nos Estatutos de eleger e ser eleito
só é efetivo se estiverem em dia as respectivas quotas de acordo com o Artigo 8º dos Estatutos.
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PROGRAMA
13 DE MARÇO – SEXTA FEIRA
20h00 – Recepção e Jantar / Quebra-gelo
14 DE MARÇO – SÁBADO
9h30-10h45 – Sessão Debate Jovem “O que espero
da minha hemofilia / gestão de
expectativas”
– Moderador: José Caetano
11h00-12h00 – “Tratamentos de Longa Duração”
– Dr.ª Sara Batalha do Centro Hospitalar
Lisboa Central (Hospital Dª Estefânia)
12h30-14h00 – Almoço
14h00-15h30 – “Ser jovem portadora de hemofilia:
Desafios e Futuro” – Dr.ª Alexandra Santos
do Centro Hospitalar Lisboa Central (Hospital
de S. José)
15h30-16h00 – Coffee break
16h00-18h00 – Jogos de Expressão
18h00-20h00 – Tempo Livre
20h00 – Jantar
15 DE MARÇO – DOMINGO
10h00-11h00 – Sessão Internacional
11h30-12h30 – Reunião do Comité de Jovens
12h30 – Almoço

INSCRIÇÕES ATÉ
20 DE FEVEREIRO
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SANA SESIMBRA HOTEL

SESIMBRA

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

Apoios:

Siga-nos no facebook

Organização:

(Encontro destinado a jovens com um distúrbio
hemorrágico entre os 14 e os 30 anos e
familiares diretos, dentro dessa faixa etária)

Data limite de Inscrição:
> 20 de Fevereiro

N.º

INFORMAÇÃO PESSOAL
Tem um distúrbio Hemorrágico?
Nome:
Distúrbio Hemorrágico:
Nome:
Associado da APH nº
E-mail:

Sim (Sim, preencher tabela de Informação Médica)

Outra pessoa para contacto:
Grau de parentesco
Necessita utilizar o transporte disponibilizado pela APH? Sim
INFORMAÇÃO MÉDICA

Não (indicar nome e distúrbio do familiar)

Data de nascimento:
Contactos: (tlm.) (dia)

(noite)

Local de partida: Lisboa

Porto

Tipo de Hemofilia: A
B
C
Leve
Moderada
Grave
Factor
% Tipo vW: 1
2
3
Hospital onde é seguido?
Outro Distúrbio Hemorrágico Qual?
Contactos de Urgência do Médico assistente:
Faz Auto-Tratamento? Sim
Dose de factor que faz em profilaxia?
Não
Marca do Factor
Faz Profilaxia? Sim
Inibidores? Sim
Não
Qual o tratamento que faz?
Dias da semana que faz profilaxia?
Tem dificuldade de locomoção? Sim
Não
Necessita de algum meio auxiliar? Cadeira de Rodas
Canadianas
Alergias ou doenças:/ Instruções medicamentosas:
Restrições alimentares ou outras indicações uteis à organização:

É OBRIGATÓRIO LEVAR FACTOR!

/

(noite)

Contactos: (tlm.) (dia)
Não

/

O Participante (assinatura)

Não
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Inhibitor Summit

Barretstown tem sido
a estrelinha das pessoas
com inibidores

Barretstown, na Irlanda, abriu mais uma vez
os portões do castelo para o Inhibitor Summit.
Este local perfeito e mágico tem sido o ponto
de encontro de pessoas com hemofilia e inibidores, pais, familiares e outros cuidadores.
Um programa vocacionado para cada grupo
específico e que decorreu entre 28 de Novembro e 1 de Dezembro a fim de construir uma
comunidade enriquecida por forma a melhorar
a qualidade de vida destas pessoas.
As boas vindas e o jantar de recepção aos
participantes de vários países europeus e até
do longínquo Quirguistão aconteceram ao
entardecer de quinta-feira, onde muitos se
conheceram pela primeira vez e os repetentes
reviam amizades anteriores.
A manhã do primeiro dia de trabalho esteve a cargo do Prof. Johannes Oldenburg,
da Universidade Clínica de Bonn, Alemanha.
Inicialmente revelou as últimas novidades no
tratamento de inibidores que continuam a ser
a questão clínica mais difícil de tratar na hemofilia. No entanto, nos últimos anos com o surgimento de novos produtos, como os produtos

de semi-vidas prolongadas, ou os produtos não
substitutivos de factor, as pessoas com inibidores têm visto a sua qualidade de vida melhorar
significativamente. Apesar das novidades, a
erradicação dos inibidores recorrendo à Indução de Tolerância Imunológica (ITI) continua
a ser o principal objectivo para a maior parte
dos clínicos, pela simples razão de que tratar a
hemofilia sem inibidores é muito mais eficaz e
seguro. Infelizmente, a ITI ou mesmo a profilaxia recorrendo a novos produtos em pessoas
com inibidores, ainda não está disponível em
muitos países, nem sequer para crianças, por
razões económicas.
O Prof. Odenburg apresentou, ainda, métodos e casos reais de gestão das hemorragias
em pessoas a receberem os novos produtos
não substitutivos de factor, uma vez que a sua
utilização obriga a métodos de acção diferentes dos existentes até ao momento. Outra
situação completamente inovadora, e já introduzida em alguns países, é a possibilidade de
realizar ITI a par destes novos agentes. Também
não faltou nesta manhã a terapia génica. É um

tema que tem tomado tempo nas sessões e
embora um pouco mais distante, já se coloca
na mesa de diálogos como que dizendo para
as gerações mais novas que é, claramente, uma
solução a ter em conta nos próximos anos.
A finalizar a manhã houve ainda lugar para
escutar as perspectivas relativas à hemofilia,
por parte de dois jovens com hemofilia.
Fez bem uma caminhada pelos jardins de
Barretstown debaixo do pouco sol que nos
sorriu, após o almoço.
A tarde esteve preenchida com sessões de
partilha habituais, divididas em escalões etários. Há sempre algo novo, uma preocupação
ou dúvida que ficou menos esclarecida e nestes pequenos grupos tudo se tenta esclarecer.
Uma pausa para café serviu de intervalo
para o que se seguiu, sessões práticas paralelas. Perante as escolhas dos participantes
formaram-se três grupos. O primeiro, foram
exercícios práticos destinados a adultos com
inibidores e orientado por John Stack, especialista em força e condicionamento, da Sociedade Irlandesa de Hemofilia. O segundo
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grupo, para pais e cuidadores de crianças teve
a fisioterapeuta Nicola Hubert, do Reino Unido,
como palestrante. Por fim, Christina Burgess,
membro do grupo de trabalho de inibidores (IWG) do Consórcio Europeu de Hemofilia
(EHC), especialista em cuidados psicossociais,
trouxe exercícios mentais para os que estão
mais condicionados nos seus movimentos.

Tal como o Prof. Oldenburg, a Dr.ª Cristina Catarino defendeu a ITI como primeiro objectivo
para erradicar os inibidores, caso não seja bem
sucedida, então partir-se-á para as soluções
alternativas.
Logo de seguida, o novo presidente do
EHC, Declan Noone, fez uma análise dos vários produtos que estão na ordem do dia e

E o que fizeram os participantes mais pequenos? Separados por idades houve uma
série de actividades, desde os ateliers do lego,
desenho, escola de magia, cozinha, música,
ciência, escalada… como eles se divertiram
e aprenderam ao longo dos dias de conferência!
A Dr.ª Cristina Catarino, do Centro Hospitalar Lisboa Norte (Hospital Sta. Maria) traçou
a linha temporal da Indução de Imunotolerância (ITI) - o passado, presente e o futuro,
que foi o tema a abrir a manhã de sábado.
O que é o inibidor, como se desenvolve e as
suas consequências na terapêutica das pessoas
com hemofilia. O porquê de tentar erradicar
os inibidores, quando começar, os acessos, os
protocolos usados, nada foi esquecido. Mais
uma vez foi referido que novos desafios estão
aí para os clínicos, que se prendem com a introdução de novos agentes no tratamento da
hemofilia. Também já existem alguns protocolos que combinam a ITI com estes produtos,
no entanto, à medida que se vai tendo conhecimento clínico, vão surgindo novas questões.

em desenvolvimento próximo, detalhando
cada um para hemofilia A e B com inibidores, bem como as respectivas fases em que
se encontram do processo de avaliação. Foram apresentados produtos semelhantes aos
atualmente já em comercialização e outros
de diferente modo de acção e administração,
como por exemplo, os que são colocados
sobre a pele e que vão libertando o medicamente ao longo do tempo.
Mais uma pausa para um chá ou café e retomaram-se as sessões práticas paralelas, com
mais três grupos definidos pelas escolhas dos
participantes.
Greig Blamey, fisioterapeuta do Canadá,
atravessou o Atlântico para facilitar o tema
Intimidade e Sexo. Greig trouxe um manual
completo de informação para pessoas que
possuem os mais variados tipos de incapacidade, mas que ainda estão sexualmente
activos.
Cuidados para cuidadores, foi o segundo grupo e esteve a cargo de Peter Hanlon,
terapeuta de luto, da Irlanda. Uma boa parte

das vezes, os cuidadores esquecem-se que
também eles precisam de se cuidar, precisam
de se sentir bem. Onde buscam o bem-estar?
O que fazer para relaxar? Onde buscam a paz
de espírito? Uma mente sã ajudará a manter o
nosso bem-estar.
Por fim, Fiona Brennan, do EHC, levantou
a questão “O que as crianças pensam?”. Neste
grupo de trabalho deu-se oportunidade aos
mais jovens de expressarem o seu ponto de
vista perante a condição imposta pela hemofilia e sobretudo pela frequente super-protecção
dos pais. A presença conjunta de cuidadores
e jovens foi muito enriquecedora, pois ambas
as partes puderam ouvir, sem “os preconceitos
familiares” muitas vezes existentes nas conversas entre pais e respetivos filhos, as opiniões
frequentemente opostas destes dois mundos
tão diferentes.
Na parte da tarde voltaram a reunir-se os
pequenos grupos das sessões de partilha, para
esclarecimentos adicionais ou dúvidas por explicar no plenário da manhã.
Assim, a tarde foi concluída com a Dr.ª Alison Dougall, do Hospital Dentário Universitário
de Dublin e Cuidados Dentários, que tem sido
uma presença assídua neste evento e uma
grande impulsionadora dos cuidados de saúde oral nas pessoas com hemofilia. Esta área
também beneficiou dos avanços terapêuticos
dos últimos anos, assim sendo, extracções dentárias nesta comunidade são agora procedimentos com menos riscos. Exemplo disso foi o
histórico apresentado ao longo de vários anos
de uma pessoa com hemofilia e a comparação
com os procedimentos actuais bem como os
seus resultados. A finalizar houve o desafio da
escovagem de dentes envolvendo as crianças
na sua palestra.
O sábado não terminou sem um banquete internacional, onde cada participante levou
algo típico do seu país/região para partilhar
com todos.
Na manhã de domingo houve lugar para
um plenário de perguntas finais direcionadas
para a Dr.ª Alison Dougall e para a Dr.ª Cristina
Catarino, bem como para Amanda Bok, Brian
O’Mahony e Declan Noone do EHC.
Portugal fez-se representar por um grupo
constituído por clínicos, cuidadores, pacientes adultos e crianças, que participaram como
palestrantes convidados, organizadores e participantes. (Elsa Santos, Gonçalo Cipriano, José
Caetano Martins, Pedro Pronto, Rui Baeta, Teresa Pereira Drª Cristina Catarino).
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6º CONGRESSO
NACIONAL
DE HEMOFILIA
Fátima recebe o momento anual onde todos se reunem para

partilhar experiências
e conhecimento
A sexta edição do Congresso Nacional de
Hemofilia da APH teve como palco a cidade de
Fátima, e decorreu entre os dias 1 e 3 de Novembro de 2019.
Este evento é já um marco importante para
toda a comunidade de pessoas com distúrbios
hemorrágicos, suas famílias, amigos, clínicos,
enfermeiros, psicólogos, tutela e indústria, na
medida em que é o momento anual onde todos
se reúnem para partilhar experiências e conhecimento, resultando sempre no engrandecimento
de todos.
Na sequência do registo e receção dos participantes, o congresso deste ano começou na
sexta-feira à tarde com duas sessões simultâneas,
onde foram abordados os temas “Inibidores em
Portugal” - sessão apresentada por Teresa Pereira
(APH), na qual pudemos tomar consciência da
alteração significativa que o surgimento de um
novo medicamento em Portugal tem na qualidade de vida dos pacientes com inibidores, através
da apresentação de uma caso real; e “Vantagem
terapêutica em Hemofilia”, a cargo de Miguel
Crato (APH), onde foi abordada a importância
da personalização do tratamento, e da adequação do mesmo às necessidades e expectativas
de cada paciente, atendendo sempre ao seu direito de escolha, face às alternativas disponíveis.
Seguiram-se outras duas sessões, uma delas dedicada ao tema “Comunicação entre pa-

-

cientes e médicos”, dinamizada por Nuno Lopes
(APH) e Artur Pereira (CHLN - Santa Maria). Nesta
conversa animada, bem-disposta e participada
sublinhou-se a importância de uma comunicação livre e sem entraves, culturais ou outros, e
rica em informação relevante, apenas possível na
base de uma confiança mútua entre paciente e
clínico. Em paralelo ocorreu a apresentação de
“O trabalho do Comité de Auvergne da Associação Francesa de Hemofilia”, por Alain MarquesVernier, Daniel Garnier e José Carlos Ramos, na
qual foi possível tomar conhecimento dos esfor-

ços desenvolvidos por este comité regional para
unir e fortalecer a comunidade de pessoas com
distúrbios hemorrágicos local.
Seguiu-se o jantar de recepção aos participantes, após o qual Miguel Crato, presidente
da APH, deu as boas-vindas aos participantes.
Seguiu-se a cerimónia de abertura do congresso, que contou com as intervenções do Exmo.
Senhor Dr. Carlos Falcão, Assessor do Conselho
Directivo do Instituto Português do Sangue e
da Transplantação; da Dr.ª Cristina Catarino, em
representação da Comunidade Médica; do Enf.º
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Malam Turé, como representante dos enfermeiros, de Olivia Romero-Lux do Consórcio Europeu
de Hemofilia, e de Susana Justo em representação da indústria farmacêutica.
O primeiro dia de trabalhos encerrou com
o visionamento do filme da APH “Expectativas
– Um retrato da hemofilia” com testemunhos
sobre como é viver com hemofilia em Portugal,
um projecto que teve o apoio da Pfizer Portugal.
O dia de- sábado iniciou-se com mais um
grupo de palestras simultâneas: uma sessão sobre “Estomatologia” que teve como palestrante o
Dr. Nuno Durão (CHP - Santo António), que teve
como foco o fornecer aos pacientes informação
detalhada acerca dos cuidados a ter antes e após
diversos procedimentos estomatológicos; e outra,
dedicada à “Gestão da Dor na Hemofilia e outros
Distúrbios Hemorrágicos” que teve como oradora a Dr.ª Alexandra Santos (CHLC - S. José), onde
foram explicadas as diferenças entre dor aguda
e crónica, e a forma como esta se pode tornar
incapacitante. Lembrámo-nos que, por norma, a
pessoa com hemofilia tende a desvalorizar a dor,
e ficámos com diversas recomendações de uso
de medicação farmacológica e de outras intervenções utilizadas para controlo da dor.
No final da manhã, realizou-se a primeira
Mesa Redonda dedicada à temática do actual
estado das “Novas terapias para a hemofilia em
Portugal”, moderada por Miguel Crato, e que

contou com a presença da Dr.ª Cristina Catarino
(CHLN – Santa Maria), da Dr.ª Paula Kjöllerstrom
(CHLC – D. Estefânia) e do Dr. Ramon Salvado
(CHUC). O novo formato de debate informal, experimentado este ano pela APH resultou muito
bem, tanto pelo fluir das temáticas, como também, e especialmente, pela oportunidade de
esclarecimentos através do envolvimento mais
próximo da audiência, resultando num debate
muito participado, neste que é um tema muito
importante e cuja pertinência e grau de desenvolvimento tem sido muito rápido.
Após o almoço, seguiu-se nova mesa redonda, dedicada mais uma vez a um tema importante para a nossa comunidade, os “Distúrbios
Hemorrágicos nas Mulheres”, moderada por Ana
Pastor (APH), com a presença da Dr.ª Sara Morais

Mesa Redonda sobre novas terapias para a hemofilia em Portugal

Mesa Redonda sobre os distúrbios hemorrágicos nas mulheres

(CH do Porto – Santo António), Laura Quintas
(FedHemo) e Olivia Romero-Lux (Consórcio Europeu de Hemofilia), mais um debate muito participado, no qual houve a oportunidade de refletir
sobre a evolução da consciencialização global
relativamente aos distúrbios hemorrágicos nas
mulheres e das perspetivas de evolução futuras.
Foi importante também a oportunidade de as
nossas mulheres darem viva voz às questões
relacionadas com as patologias que as afectam,
numa sessão plenária, um contexto alargado e
de integração de toda a comunidade.
O final do segundo dia do nosso Congresso
ficou reservado para novo grupo de sessões em
paralelo, dedicadas à multidisciplinariedade de
especialidades associadas ao bem-estar físico
das pessoas com distúrbios hemorrágicos. As-
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sim, uma das sessões foi dedicada ao tema da
“Fisioterapia para adultos” com hemofilia que
esteve a cargo de um trio de médicos do Centro
Hospitalar de São João: Dr. Rui Costa, Dr.ª Helena
Tavares e Dr.ª Mafalda Oliveira, e na qual foi abordada a importância da fisioterapia na reabilitação após uma hemorragia músculo-esquelética
em fase aguda, bem como as principais complicações daí decorrentes, incluindo a reabilitação
pré e pós-operatória. A outra sessão foi dedicada
à “Actividade física e desporto para crianças e jovens com distúrbios hemorrágicos”, ministrada
por Paula Alves da APH, na qual foi reforçada a
importância da actividade desportiva em crianças e jovens com distúrbios hemorrágicos, tendo
sido partilhados conhecimentos e informações
sobre as metodologias recomendadas para a
sua implementação.
No terceiro e último dia do congresso iniciaram-se os trabalhos com mais duas sessões em
paralelo. A primeira ficou ao encargo da Enfermeira Florinda Silva (CHUC) que realizou a sua
intervenção sobre “Enfermagem e Hemofilia”, salientando fundamentalmente, as competências
da enfermagem nas patologias congénitas, e especificamente na Hemofilia, refletindo sobre o
ensino, a terapêutica domiciliária, a consulta de
enfermagem e a importância do cartão de pessoa
com distúrbio hemorrágico. A sessão paralela foi
dedicada às questões sociais, sendo apresentada
pela Sara Silva (APH), e na qual foram abordados
os direitos das pessoas com deficiência em Portugal, prestações e respostas sociais, benefícios
fiscais, entre outros, um tema com necessidade
de atualização permanente e de interesse transversal para a nossa comunidade.
Quase a terminar mais um congresso nacional da APH, realizou-se na sala plenária o

-

espaço de debate internacional que teve como
oradores Miguel Ángel Martin (Associação Malaguena de Hemofilia/FEDHEMO); Nelson Damião (Associação Moçambicana de Hemofilia), Christianne Costa (Associação Paraense
de Hemofilia – Brasil) e Maria Conceição Pinto

(Associação Cabo-verdiana de Hemofilia). Nesta
sessão foram retratadas as realidades da comunidade com hemofilia nestes países e no Mundo, evidenciando que o acesso ao tratamento,
informação sobre a patologia e defesa dos direitos das pessoas que com ela convivem variam

Representação Internacional no nosso Congresso

-

O Comité de Mulheres da APH também marcou presença nesta edição do nosso Congresso.

Comité de jovens da APH em voluntariado no Congresso.

drasticamente de país para país consoante os
recursos dos mesmos. Se Portugal e Espanha
se encontram num patamar aceitável de cuidados em hemofilia, o mesmo não se poderá
dizer ainda de Moçambique e Cabo Verde, e
mesmo o Brasil, por ser um país tão grande,
enfrenta desafios muito próprios que apenas
uma grande dinâmica permite ultrapassar. Esta
sessão serviu também, como no final disse o
presidente Miguel Crato, para darmos valor ao
que temos e ambicionarmos mais e melhor não
só para nós, mas para todos.
Miguel Crato deu por encerrado o congresso, agradecendo aos voluntários que supriram
todas as necessidades logísticas do evento, aos
palestrantes, aos participantes, relembrando
aqueles que se deslocaram de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Espanha e França, com
uma última palavra para a indústria farmacêutica
cujo apoio foi fundamental para a realização do
congresso, salientando que esse apoio é dado
sem nenhuma contrapartida da parte da APH,
pois só assim se perspectiva a relação da indústria com esta comunidade.

Apoios

MINI-CONGRESSO

Direcção da APH com os membros do Comité de Auvergne da Associação Francesa de Hemofilia
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No VI Congresso Nacional de Hemofilia,
decorreu em simultâneo o Mini-Congresso.
Enquanto os pais assistiam às palestras, os participantes com idades compreendidas entre os
4 e os 14 anos tiveram o seu tempo ocupado
com diversas actividades preparadas especialmente para eles, desde jogos didáticos, como
dominó, damas, cartas e puzzles, mas também
futebol e muitas correrias.
Claro que a APH não perdeu a oportunidade de, através da brincadeira, transmitir algum
conhecimento sobre hemofilia aos nossos meninos. Pudemos contar com o apoio da Pfizer
para nos emprestar o magnífico jogo “Encontra o Professor”.
Ainda tivemos tempo de fazer uma visita
às encantadoras Grutas da Moeda, em Fátima.
Como o clima foi nosso amigo, tivemos direito
a uma aventura pelos jardins do hotel, onde
pudemos ver os diversos tipos de árvores, flores e animais que lá habitam.
Contudo estes momentos só foram possíveis com a preciosa ajuda dos nossos voluntários, que com o seu empenho vão inspirando
os mais pequenos a seguir as suas pisadas.

11

12 | hemofilia Out

Nov Dez 2019

A APH em Angola
O convite para nos deslocarmos a Angola
surgiu de Irene Chami, a responsável da Federação Mundial de Hemofilia para a África subsaariana. Após o trabalho que temos desenvolvido
com Ms. Chami, e em colaboração com a AMH,
Associação Moçambicana de Hemofilia, a FMH
escolheu-nos para formar equipa numa visita
relacionada com o processo de acreditação da
associação angolana junto da Federação.
A existência da Hemofilia é uma realidade
em Angola, onde segundo informações da Liga
dos Amigos de Doentes Hemorrágicos de Angola (LADHA), cerca de 70 doentes estão identificados em vários pontos do território. Este número reduzido de diagnósticos num país de 30
milhões de habitantes indica que haverá ainda
um desconhecimento generalizado sobre a patologia. O acesso ao tratamento é muito difícil
e o mesmo só é disponibilizado no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, onde uma
equipa médica liderada pelo Dr. Luís Bernardino
tem, de há uns anos para cá, vindo a prestar o
apoio possível às pessoas com hemofilia.
No dia 7 de Janeiro estivemos com a Federação Mundial e a direcção da LADHA nesse

Encontro da equipa da Federação Mundial com as famílias.

hospital para reunir com os seus médicos e
técnicos laboratoriais, e também com pessoas
com hemofilia e as suas famílias. Ouvimos falar
das dificuldades com que médicos e pacientes se defrontam todos os dias. Alguns dos
presentes viajaram do Huambo e de Malanje
para estarem presentes no dia na nossa visita.
As pessoas que ali conhecemos pediam à LADHA para pressionar o Ministério da Saúde para
melhorar o acesso ao tratamento que poderia

permitir viver uma vida com maior qualidade,
e que promova a divulgação sobre a doença.
Na reunião subsequente que tivemos com os
membros da direcção no gabinete que a LADHA ocupa no hospital, ficou expresso o empenho dos mesmos em trabalhar para a sua
comunidade.
O segundo dia da visita de acreditação incluiu uma reunião em Luanda com o Sr. Secretário de Estado da área da saúde, o Dr. Franco Ca-

No gabinete da LADHA, membros da comunidade respondem a um questionário.

Visita à casa de uma das famílias que conhecemos no dia anterior.

Reunião com a direcção da LADHA
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zembe Mufinda, que recebeu a LADHA, médicos
e a delegação da Federação Mundial, na qual se
incluiu a APH. Da parte do ministério da saúde
houve abertura para escutar e interesse em pôr
rapidamente em prática algumas das ideias que
surgiram de todos os intervenientes. Ainda houve tempo para posteriormente reunirmos com
a equipa de especialistas do Hospital Pediátrico
David Bernardino para debatermos estratégias
para tirar o melhor partido da disponibilidade
da Federação Mundial em, no entretanto, enviar alguns donativos de factor de coagulação
e assim melhorar os cuidados às pessoas com
Hemofilia em Angola.
No final, visitámos uma das famílias que conhecemos no dia anterior e fomos brindados
com um fantástico almoço-surpresa, típico da
natureza fraternal que caracterizou o nosso acolhimento em Luanda.
Da nossa parte fica desde já o compromisso
de acompanhar a evolução da associação angolana, colaborando sempre que necessário para
que também em Angola a comunidade de Hemofilia tenha acesso melhorado e continuado
aos tratamentos que fazem a diferença.

A APH com os membros da direcção da LADHA.

A APH com a Dr.ª Brígida e a Dr.ª Vysulela do Hospital Pediátrico David Bernardino.

Encontro com as famílias angolanas.

Reunião no Ministério da Saúde entre o Sr. Secretário de Estado, a LADHA e a equipa da Federação Mundial.
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Plateia com as educadoras e assistentes operacionais do Jardim de Infância da Bajouca, mãe do Guilherme e Carlos Mota da APH.

Apoiar e educar na hemofilia

Acções formativas em Bajouca...
A melhor forma de se proteger a criança é dar
a conhecer a todos, principalmente aos que lhe são
mais próximos, a patologia, quais os seus sintomas,
as suas limitações e principalmente como agir numa
situação de crise. Quando temos uma criança com
hemofilia, que vai iniciar a sua vida pré-escolar ou
escolar, é perfeitamente compreensível que exista
receio da sua chegada por parte do corpo escolar.
A única forma de contornar esta situação, é levar
de uma forma rápida e eficaz o conhecimento junto
daqueles que têm a criança à sua responsabilidade.
A APH disponibiliza a todos os seus associados a
promoção de sessões de esclarecimento nas escolas
para professores, educadores, assistentes operacionais e igualmente para os pais. Estas ações de formação são muitas vezes o primeiro passo, para uma
integração social sem problemas e um crescimento
saudável, tanto a nível físico como psicológico.
Assim, no passado dia 25 de Novembro, a pedido
dos pais do Guilherme, a APH esteve no Jardim de
Infância da Bajouca. Foi uma sessão muito produtiva, com uma participação ativa da plateia, que aproveitou a oportunidade para expor e clarificar as suas
dúvidas e receios.
Relembramos que é importante delinear uma
estratégia de comunicação com a escola tendo em
consideração alguns aspectos gerais, adaptáveis a
cada caso em particular:
- Informar a escola do distúrbio hemorrágico da
criança.
- Agendar uma reunião com os docentes/Director
de Turma, de forma a transmitir todas as informações acerca dos procedimentos a ter em conta
em caso de emergência, assim como no dia-a-dia.
- Discutir as responsabilidades que cabem a cada
membro deste grupo: pais ou tutores, professores, educadores, assistentes operacionais, enfermeiros da escola, entre outros.
- Colocar a hipótese de organizar uma sessão de esclarecimentos para todo o pessoal docente e não
docente que diariamente contacta com a criança.
- Incentivar a criança a transmitir à turma ou aos
colegas mais próximos a sua situação, para que
todos eles estejam aptos a ajudá-la em caso de
necessidade.
- Recomendar a existência na sala de aula de documentação sobre a patologia e de como agir
em caso de emergência.

Neste Boletim indicamos mais um exemplo - um guia para as escolas - que poderá ser
afixado quer na sala da criança, quer na sala
dos professores/educadores.

Siga este exemplo e não hesite em contactar a APH, para que possamos também
promover uma sessão na escola do seu filho!
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... e em Valongo

Conscientes de que a informação traz poder
em todos os sentidos, nós, pais do Santiago, um
menino de 8 anos com hemofilia, conseguimos
no dia 12 de Novembro na sua Escola, em
Valongo, reunir todas as condições para uma
formação/palestra sobre Hemofilia.
Cedo percebemos, dado que se trata de Hemofilia, uma das “milhentas” doenças raras que
existem, que para bem de todos, especialmente
do Santiago e das pessoas que lidam directamente com esta realidade, que era urgente e de
uma importância crucial munir as pessoas com
a maior informação possível, de forma a olharem
a hemofilia com naturalidade, com calma, com
leveza, mas com saber, com responsabilidade,
com respeito e sempre, claro, com amor!
Em parceria com a APH, com uma equipa de
enfermeiros do Centro Hospitalar de São João,
e com a professora do Santiago, Luisa Alves, iniciou-se uma “campanha local” de forma a chegar
ao maior número de pessoas, dado que foi decidido pelo agrupamento ser uma formação de
porta aberta a toda a comunidade interessada.
E que felizes ficámos com uma plateia tão
diversificada e cheia.
A sessão foi iniciada pelo Enfermeiro Nuno
e depois pela Enfermeira Isabel Matos. Os dois
começaram por fazer uma apresentação global
sobre o tema Hemofilia e depois tiveram o cuidado e a excelência de adaptarem toda a apresentação à realidade do Santiago. Como disse a
Enfermeira Isabel, “cada caso é um caso, e cada
hemofílico é um hemofílico”. Com a defesa de
que cada tratamento deve ser individualizado,
também a equipa de enfermeiros fez questão de
acrescentar uma apresentação individualizada.
Conseguiu-se nesta sessão, totalmente interactiva, dar mais informação, desmistificar mi-

tos, desconstruir situações, acabar com medos,
desenvolvendo um maior conhecimento sobre
a doença, dotando todos de informação e ferramentas que permitam enfrentar dificuldades
no dia-a-dia, mas principalmente os que contactam diariamente com o Santiago e até deu
para perceber que muitos ficaram com vontade
de saber mais.
Foi sem dúvida uma grande oportunidade de abordar a Hemofilia no seu todo, numa
perspectiva inclusiva e de integração positiva
no contexto escolar e desportivo, preparando
e clarificando alunos, professores, formadores,
cuidadores, pais e outros profissionais que estavam a assistir.
No fim da apresentação dos enfermeiros, foi
dada à plateia a oportunidade de colocarem dúvidas, do Santiago dar o seu testemunho (e que
bonito foi!) e das avós abrirem o seu coração e
falarem das suas experiências, do quanto se sentem gratas por terem um Santiago na vida delas!
Para fechar a formação, decidimos passar
um vídeo feito por nós, sobre a nossa história,
a vida do Santiago e sobre o que é ser mãe de
uma criança com um distúrbio hemorrágico. Foi
o lado mais emotivo da sessão. Houve espaço
para se lavar a alma.
A formação não poderia ter acabado melhor!
Confessamos que como pais a viver esta realidade cresceu em nós uma necessidade feroz de
formar os que rodeiam o Santiago. Infelizmente
notámos que ainda temos muitos profissionais
que não estão preparados, nem totalmente informados para esta condição. É ainda a dura
realidade, mas o caminho faz-se caminhando.
Queríamos e queremos com tudo isto melhorar a qualidade de vida do nosso filho, mas
também instruir cada pessoa que esteja inte-

ressada em saber mais, pensando também nos
filhos dos outros. Todos sabemos que nesta luta
pela igualdade, é nas diferenças que podemos
mostrar o nosso verdadeiro ouro interior.
Foi para nós um grande gesto cada rosto
sentado naquela plateia, principalmente o sentir
que somos, ouvidos, aceites e acarinhados. Agora sabemos que todo o esforço não foi em vão:
a formação foi um verdadeiro sucesso, abrindo
portas a futuras formações locais, quer nas piscinas municipais, quer em outras escolas, inclusive
a vontade de celebrarem de forma diferente o
próximo dia 17 de Abril. Achamos que a partir
deste dia, formou-se uma equipa.
Queríamos deixar o agradecimento público
ao Exmo. Senhor Dr. Orlando, representante da
Câmara Municipal de Valongo, ao Comandante
dos Bombeiros de Valongo, Exmo. Sr. Bruno Manuel Fonseca, ao Presidente da Junta de Freguesia
de Valongo, Exmo. Sr. Ivo Neves, ao Representante
da PSP - Policia Segurança Publica de Valongo,
Exmo. Sr. Rui Jesus, ao Representante da Catequese de Susão, Paróquia de Valongo, Exmo. Sr. Rui,
catequista do Santiago, ao Exmo. Sr. António Silva,
representante das piscinas municipais, à Coordenadora da Escola Básica do Valado, Exma. Sra. Dra.
Ilda, aos representantes da Associação de Pais, a
todos os professores do ATL “Quadro de Giz” e a
todos os pais dos amigos do Santiago.
A letras de ouro fica o nosso agradecimento
ao Enfermeiro Nuno que ficará sempre na história do Santiago (foi o primeiro enfermeiro a picá-lo), à Enfermeira Isabel Matos que tem sido uma
companheira de excelência nesta nossa viagem,
e à professora Luísa Alves que ensina, educa e
faz feliz o nosso tão amado Santiago.
O nosso obrigado.
Os pais, Ana Cristina Barbosa e Hélder Silva
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MESA REDONDA
DO CONSÓRCIO
EUROPEU
DE HEMOFILIA
SOBRE ACESSO
A MERCADOS
trodução de novas terapias para a hemofilia.
Com o advento das terapias de duração mais
prolongada, das terapias não substitutivas e da
provável introdução a curto prazo da terapia
génica, o paradigma de tratamento deverá ser
adaptado, no sentido de possibilitar o acesso a
um número maior de pessoas de forma mais
equitativa. Por outro lado, as diferentes velociRealizou-se em 3 de Dezembro de 2019, em
Bruxelas, no Parlamento Europeu a última mesa
redonda do Consórcio Europeu de Hemofilia
(CEH), sobre Acesso a Mercados.
A APH esteve presente através do presidente
da direcção, Miguel Crato, tendo a nossa associação, face à temática apresentada, convidado
o Infarmed a estar presente neste importante
evento, tendo este organismo da saúde estado
presente, através da Dr.ª Susana Duarte.
As boas vindas a esta sessão foram dadas pela
deputada europeia da República Checa, Katerina
Konecná, que salientou a importância da regulação no acesso das novas terapias para a hemofilia
nos diversos mercados nacionais e do papel que
as entidades europeias deverão desempenhar, na
garantia de um acesso equitativo e sustentável.
O primeiro orador foi Declan Noone, presidente do CEH, que falou sobre os desafios que
enfrentamos no panorama europeu face à in-

dades a que estes novos tratamentos poderão
ser introduzidos dependerão das condições nacionais, face à necessidade de sustentabilidade
dos diferentes sistemas.
De seguida foram apresentados case study,
de três países europeus, por representantes da
Associação Francesa - Gaetan Duport, Associação do Reino Unido - Liz Carrol e Associação
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Alemã - Anna Greisheimer e como nos mesmos
têm sido percecionados e financiados pelos
sistemas de saúde respectivos o acesso à inovação. Observou-se como nestes três países a
realidade face aos novos fármacos são bem diferentes. Como particularidades referidas pelos
palestrantes, em França, e em relação aos produtos de duração mais prolongada apenas os não
peguilados obtiveram financiamento, enquanto
no Reino Unido, o tratamento não substitutivo,
de administração sub-cutânea está já autorizado para pessoas com hemofilia sem inibidores.
Na Alemanha, as autoridades estão a planear a
disponibilização dos fármacos através das farmá-

cias sociais e não somente nos hospitais, o que
poderá levantar dúvidas quanto ao controlo por
parte dos clínicos.
Entrou-se então no painel de discussão sobre acessibilidade dos novos produtos para a
hemofilia e se estes irão chegar aos pacientes
europeus. Para discutir este ponto estiveram
presentes Jan Blatny, do Grupo de Aconselhamento Médico do CEH, Bengt Jonsson da Escola de Economia de Estocolmo, Jamie O´Hara da
Associação do Reino Unido, Jennifer Birkmose
da Sobi e Martynas Aizenas da Roche.
Diferentes perspectivas estiveram em cima da
mesa. Foi referido que as preocupações com segu-

rança e eficácia deverão ser sempre o ponto mais
importante na introdução e avaliação destas novas
terapias e que as mesmas implicam uma alteração
de paradigma quanto ao acompanhamento que
deverá ser efectuado junto dos pacientes e quanto
aos outcomes que deverão ser relatados.
Foram igualmente discutidos os impactos
que poderão ser sentidos nos sistemas de saúde nacionais com a introdução destas terapias
e como uma gestão correcta poderá potenciar
o acesso a um número maior de pacientes, não
pondo em risco a sustentabilidade dos diversos
sistemas. Mas acima de tudo é necessário encontrar-se um balanço correcto entre riscos e
benefícios para os pacientes e isto passa por um
conhecimento cada vez maior de todos os stake-holders envolvidos na aprovação e utilização das
novas terapias. Há pois, uma urgente necessidade
de educação quanto a estas novas realidades e
os impactos das mesmas. Há igualmente necessidade de um esforço de adaptação dos Centros
de Tratamento a uma nova realidade de gestão.
Finalmente há a necessidade que exista um esforço de uniformização a nível europeu para que
o acesso à inovação seja gradualmente disponibilizado em todos os países.
Para fechar a mesa redonda tivemos uma
intervenção política da deputada europeia da
Irlanda, Frances Fitzgerald.
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CONFERÊNCIA SOBRE NOVAS TECNOLOGIAS
DO CONSÓRCIO EUROPEU DE HEMOFILIA
ATENAS – 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019
Realizou-se em Atenas, na Grécia a edição
deste ano da Conferência sobre Novas Tecnologias do Consórcio Europeu de Hemofilia.
Esta Conferência que teve como representantes da APH, Miguel Crato da Direcção e a Drª
Cristina Catarino, do Centro Hospitalar Lisboa
Norte e Coordenadora do Conselho Técnico
Cientifico da APH, já se tornou num espaço de
debate europeu entre Associações Nacionais de Pacientes com Hemofilia e
clínicos sobre as novas abordagens terapêuticas da hemofilia e como as mesmas
podem influir na alteração do paradigma do tratamento, numa Europa ainda
bastante desarmonizada em termos de
igualdade de acesso às mesmas.
A abertura da Conferência ficou a
cargo de Brian O´Mahoney e Flora Peyvandi.
Entrou-se na primeira parte da Conferência, dedicada a um resumo geral
sobre a evidência no mundo real da utilização do Hemlibra (Terapia não substitutiva de administração sub-cutânea)
em pacientes com hemofilia e inibidores,
apresentada pelo Professor Peter Collins,
que demonstrou como para esta classe
de pacientes, o Hemlibra veio significar
uma diminuição bastante grande do numero de episódios hemorrágicos e um aumento
substancial da qualidade de vida.
De seguida, a Dr.ª Beatrice Nolan falou sobre
a evidência no mundo real da utilização do mesmo produto para pessoas com hemofilia sem
inibidores, sendo que neste caso a evidência
ainda é diminuta, embora com uma tendência
de aumento, sendo que em alguns países, este
medicamento está a começar a ser disponibilizado para profilaxia também para pacientes
sem inibidores, com resultados semelhantes,
em termos de hemorragias, aos concentrados
de factor da coagulação (terapia substitutiva).
O prof. Johannes Oldenburg falou de seguida da evidência no mundo real da utilização dos
factores de duração mais prolongada, pondo o
enfoque na experiencia do seu Centro, em Bona,
e mostrando como estes novos tratamentos têm
possibilitado uma diferente gestão em termos
de aumento do espaçamento entre infusões,

com óptimos resultados em termos de protecção. Claro que para a hemofilia B, sendo a semivida alcançada bastante superior, todos os pacientes estão a transitar para os Longa Duração.
De uma forma geral tem sido este o panorama
na europa ocidental, sendo que ainda há países
onde esta introdução se está a processar a uma
velocidade muito lenta.

A próxima sessão foi apresentada pelo Professor Henri Spronk, sobre segurança em produtos PEG nos produtos de linga duração. As
moléculas PEG são usadas há décadas em produtos farmacêuticos. Embora os produtos PEG
sejam considerados seguros, persistem dúvidas
em teoria acerca da segurança a longo prazo,
especialmente na população mais jovem, embora ainda a pouca experiencia com este tipo
de produtos possa ser a razão.
A Professora Flore Peyvandi, apresentou de
seguida a experiência que já foi adquirida através do novo medicamento recombinante para
a doença de von Willebrand - Vonvendi e como
os resultados têm sido satisfatórios, embora, por
se tratar de um medicamento recente ainda não
haja muita experiência.
No resto do primeiro dia, de salientar o painel de discussão sobre a viabilidade e acessibilidade dos novos medicamentos para a hemofilia,

que numa mesa moderada pelo Dr. Dan Hart,
teve como oradores Miguel Crato, Gaetan Duport e Albert Farrugia. Foram debatidas as comparações entre os produtos, quais os obstáculos
à sua acessibilidade e se estes medicamentos
podem ou não colocar em causa a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Foi igualmente
discutido a questão de existirem grupos etários
dentro da patologia que deveriam ter
acesso prioritário a estas novas tecnologias.
No segundo dia o enfoque foi dado
à Terapia Génica.
A primeira sessão ficou a cargo de
Flora Peyvandi que apresentou um excelente resumo do estado actual dos
ensaios clínicos de terapia génica e qual
o estado de evolução de cada um.
Nas sessões seguintes, o Professor
Ted Tuddenham, Glenn Pierce e Brian
O´Mahoney, passaram por diversos temas como re-tratamento com vectores
e o que isso pode significar face à possível falta de eficácia da primeira administração de terapia génica; vírus adeno
associados - o que falta saber, sendo que
neste capítulo foram referidos que estes
vectores apresentam altas taxas de anticorpos por parte dos receptores, o que
poderá significar que parte da população com
hemofilia poderá não ser elegível para a terapia génica. Claro que têm sido experimentados
vários vectores nos ensaios clínicos e tenta-se
obter a máxima pureza. Foi igualmente referida
a questão de se tentar resolver a elevação das
transaminases (valores hepáticos) que é frequente nas primeiras semanas do tratamento e que
obriga a um tratamento com corticóides, que
geralmente normalizam os valores hepáticos.
Em suma, apesar de ser previsível que a primeira aprovação pela FDA ou pela EMA, para a
terapia génica, se produza este ano, ainda existem muitas dúvidas quanto à manutenção dos
valores basais de factor atingidos ao longo dos
anos e qual o preço expectável para este tipo
de tratamento. Terá que ser um tema sempre
em debate entre os vários actores da hemofilia,
por isso são tão importantes estes momentos
de discussão.

Out Nov Dez 2019 hemofilia |

19

2020

20 | hemofilia Out

Nov Dez 2019

PROGRAMA
DE ACÇÃO
Assembleia Geral Ordinária – 16 de Novembro de 2019

3º ENCONTRO DE
PESSOAS COM
HEMOFILIA E INIBIDORES

Objetivo: Efectuar uma reunião destinada a pessoas com hemofilia e suas famílias, com vista a um aumento de conhecimento sobre esta condição e à troca e
partilha de experiências.
Síntese: Reunião a efectuar durante um
dia, com a efectivação de workshops, painel médico e espaço de debate interno.
Calendarização: Fevereiro
Custo estimado: 4.596,48€

PROGRAMA
DE DINAMIZAÇÃO
DA NATAÇÃO (PDN)

Objetivo: Redução do número de episódios hemorrágicos e absentismo escolar
ou laboral, com o estímulo e prática do
exercício físico e fisioterapia. Melhoria da
condição física, psicológica, índices de
sociabilização e integração das pessoas
com Coagulopatias congénitas, tendo
como base o sucesso de iniciativas realizadas em anos anteriores.
Síntese: À semelhança de anos anteriores, pretende-se dar continuidade ao Programa de Dinamização da Natação (PDN)
com comparticipação até 75% das mensalidades pagas pelas pessoas com coagulopatias congénitas, nas piscinas que
frequentam, a nível nacional. Este ponto
engloba igualmente as aulas de natação
na Piscina do Casal Vistoso, ministradas
pela professora de natação contratada
pela APH. Possivelmente poderá englobar outros eventos ao nível de piscina no
resto do país, uma vez que este plano tem,
pois, uma dupla vertente, a de reabilitação
e prevenção contínua e de autoaprendizagem constante em contexto de aula.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 13.526,96€

DIVULGAÇÃO

Objetivo: Difusão das atividades organizadas e desenvolvidas pela APH durante
o ano de 2020, bem como toda a informação relacionada com a Hemofilia e outras Coagulopatias Congénitas, mediante
os seus diversos meios de comunicação:
Boletim Trimestral “Hemofilia”, Website,
Fórum, Facebook, informação via postal,
folhetos, brochuras, etc.
Síntese: Engloba a divulgação de todas
as actividades organizadas pela APH,
todo o manancial informativo referente
aos vários níveis de actuação da nossa
Instituição e da sua vida associativa, bem
como um carácter formativo dirigido a
toda a nossa Comunidade e parceiros
com mais conhecimentos sobre as patologias que representamos.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 16.915,52€

REPRESENTATIVIDADE E
CAPACITAÇÃO INTERNA
E EXTERNA

Objetivo: Estabelecer parcerias e fomentar as existentes, de forma a melhorar o
posicionamento estratégico e relevância
da APH nas políticas nacionais e internacionais de relevo para a nossa Comunidade, assim como aumentar a aquisição
de conhecimentos que fortaleçam a intervenção e o trabalho da Associação.
Síntese: Engloba todos os contactos
institucionais internos e externos, quer
em reuniões, contactos formais, eventos, conferências, congressos, workshops,
entre outros, não só na perspectiva de
manutenção relacional e institucional,
como ao nível da formação contínua dos
quadros dirigentes e das pessoas com
distúrbios hemorrágicos.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 11.873,54€

REPRESENTATIVIDADE
REGIONAL

Objetivo: A melhoria dos serviços da
APH à sua população alvo será beneficiada pela descentralização e por uma
maior proximidade geográfica aos nossos associados e pessoas com distúrbios
hemorrágicos.
Síntese: Engloba toda a dinamização
dos Núcleos do Porto, Coimbra e Madeira, bem como o desenvolvimento das
bases de trabalho para constituição dos
Núcleos dos Açores e Algarve.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 10.447,96€

FORMAÇÃO
NA HEMOFILIA

Objetivo: Promover a aquisição de conhecimentos e o esclarecimento informado
sobre as várias temáticas que a hemofilia
e as outras coagulopatias congénitas envolvem, junto da Comunidade com Distúrbios Hemorrágicos Hereditários e da
sociedade em geral, através da difusão
de informação e programas de formação.
Síntese: Realização de programas de formação, workshops e colóquios destinados
a diversos públicos, com a perspectiva
de desenvolvimento de competências e
aquisição de conhecimentos nas várias
áreas que as coagulopatias congénitas
englobam.
Calendarização: Janeiro a Dezembro
Custo estimado: 8.495,04€

FUNFILIA

Objetivo: Organização anual de um
Campo de Férias, dedicado às crianças
e jovens da nossa comunidade, com os
objetivos de fomentar o Auto tratamento junto dos participantes, desenvolver
a integração plena, a nível psicossocial
e dotar este escalão etário de formação
básica sobre a sua doença.

Síntese: O Campo de Férias FUNFILIA
é já uma atividade inerente ao calendário proposto pela APH, onde os seus
participantes são incentivados a praticar
desportos variados e em simultâneo a
iniciarem-se no auto tratamento. É assegurada igualmente a presença de uma
enfermeira experiente na área, responsável pela administração do tratamento
e pela ministração das componentes
formativas e pedagógicas.
Calendarização: Junho/Julho
Custo estimado: 15.314,19€

DIA MUNDIAL
DA HEMOFILIA

Objetivo: Considerada a comemoração
anual mais relevante, esta efeméride permite estimular um maior contacto entre
a Comunidade com Distúrbios Hemorrágicos Hereditários e a APH, informar e
esclarecer a sociedade em geral e consequentemente uma melhor integração da
nossa Comunidade.
Síntese: Comemoração do dia de todos
nós, com a escolha de um tema de relevo
que será alvo da mensagem a transmitir
a toda a sociedade em geral, mediante
divulgação junto dos meios de comunicação social.
Calendarização: Abril
Custo estimado: 4.038,54€

7º CONGRESSO
NACIONAL
DE HEMOFILIA

Objetivo: Este evento pretende ser um
fórum de debate das várias vertentes
essenciais à vida da nossa comunidade,
com participação de todos os actores
que fazem parte da comunidade com
hemofilia: doentes, famílias, médicos e
corpo clinico, indústria farmacêutica e
tutela. Não será só um centro de encon-
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tro formativo prático, mas igualmente
um momento onde se poderão debater todos os assuntos relevantes para
a hemofilia: a nível científico, médico,
económicos e social, pretendendo que
a comunidade, individualmente e no seu
todo, seja consciente da Hemofilia e dos
verdadeiros problemas que dela decorrem e quais as prioridades que deverão
ser tomadas em consideração a bem da
saúde e qualidade de vida dos doentes.
Síntese: Evento que decorrerá durante
3 dias, com componentes de workshops,
painéis médico/científicos e de assuntos
de utilidade para a Comunidade. Engloba igualmente uma parte de convívio e
cultural. Prevêem-se 150 pessoas, sendo
que haverá um pagamento simbólico
diferenciando sócios/não sócios/pessoal clinico. Existirá igualmente e em
paralelo um mini-congresso infantil, garantindo desta forma a plena participação dos mais jovens. Existirá igualmente
reuniões formais dos Comités da APH.
Calendarização: Novembro
Custo estimado: 34.564,29 €

CAPACITAÇÃO
DE JOVENS
ASSOCIADOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS
NA ACTIVIDADE
ASSOCIATIVA

Objetivo: Uma das maiores lacunas
que se tem verificado na APH tem sido
a capacidade de atrair e formar jovens
quadros que assegurem a existência de
um corpo de dirigentes e colaboradores
informados e interessados na vida da
nossa Associação. O objectivo do evento, baseado no sucesso das duas anteriores edições prende-se com o adquirir
e melhorar competências naquela área.
Síntese: Dar continuidade aos eventos
realizados nos anos anteriores e à consolidação do “Comité de Jovens”, procurando melhorar e aumentar a capacidade
de interacção com a vida associativa, o
desenvolvimento das competências adquiridas, a aquisição de novas e fortalecer laços entre a nossa comunidade mais
jovem. Baseado em Workshops e painel
médico durante um fim-de-semana.
Calendarização: Março
Custo estimado: 10.759,82€

7ª CONFERÊNCIA
DE PAIS

Objetivo: No seguimento do sucesso
das anteriores Conferências de Pais e
vindo ao encontro das aspirações de

muitos pais de crianças e jovens com
distúrbios hemorrágicos, visa desenvolver um maior conhecimento da doença,
procurando dotar os pais de informação
e ferramentas que permitam enfrentar
as dificuldades que enfrentam no dia-adia devido à doença do seu filho.
Síntese: É um evento de fim de semana,
com a realização de workshops e um painel médico, onde através da troca de experiências os participantes poderão adquirir e desenvolver competências sobre
a hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos, com especial enfâse para a problemática da doença nos mais jovens.
Calendarização: Junho
Custo estimado: 6.902,85 €

1º ENCONTRO
DE SENIORES –
CONFERÊNCIA SOBRE
ENVELHECIMENTO E
HEMOFILIA

Objetivo: O envelhecimento na Hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos é
uma realidade que apresenta múltiplos
desafios para estas pessoas, especialmente quando a esperança de média de
vida das pessoas com hemofilia é similar à da população em geral. Urge pois,
realizar um plano e um momento de encontro destas pessoas de modo a afinar
estratégias que as ajudem a ultrapassar
os desafios que enfrentam, não só a nível físico e de acesso ao tratamento, mas
igualmente a nível psicossocial e de integração em comunidade.
Síntese: É um evento de dois dias, num
fim de semana, com a realização de workshops e um painel médico, onde através da troca de experiências os participantes poderão adquirir e desenvolver
competências sobre a hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos no envelhecimento.
Calendarização: Setembro
Custo estimado: 6.878,84 €

Estimativa do custo
dos 112 projectos:
144.314,13 €
Lisboa, 1 de Dezembro de 2018
A Direcção

ORÇAMENTO
Ano de 2020
DESPESAS 2020

144.314,13

Fornecimentos e Serviços Externos
Electricidade
Combustíveis
Água
Material de Escritório
Reparação e Conservação de Equipamentos

9.385,00
3.225,00

Outros Fornec. E Serv. Externos
Livros e Documentação Técnica
Artigos para Oferta
Rendas e Alugueres
Despesas de Representação
Comunicação
Seguros
Transporte de Pessoal
Deslocações e Estadias
Honorários
Contencioso e Notariado
Conservação e Reparação
Publicidade e Propaganda
Limpeza, Higiene e Conforto
Vigilância e Segurança
Material Didáctico e Formação
Jornais e Revistas
Outros Fornecimentos e Serviços
Aquisição de Mobiliário
Aquisição de Equipamentos (de escritório)

72.010,00

Custos com Pessoal
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Encargos sobre Remunerações
Seguros de Acidentes de Trabalho
Outros Custos com Pessoal

38.379,13
24.598,00
3.740,00
9.181,13
200,00
660,00

Benefíc. Proces. e Outros Custos Operac.
Benefícios Processados
Apoio à Natação
Partic./Inscrições em Congressos
Encarg. c/ Eventos: DMH: Enc.Hem.;Etc. (Refeiç.)
Outros Custos Operacionais
Quotas a Pagar

24.540,00

RECEITAS 2020
Comparticipação e Subsídios à Exploração
Do Dector Público Administrativo
Centro Regional Segurança Social
Instituto Nacional para a Reabilitação - I.P.

144.314,13
13.181,14

Outros Proveitos Operacionais
Outros Rendimentos e Quotas de Associados
Proveitos e Ganhos Financeiro
Juros Obtidos
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Outros - Donativos

960,00
5.200,00

500,00
3.260,00
1.200,00
5.320,00
1.860,00
5.550,00
22.650,00
9.300,00
50,00
750,00
350,00
2.620,00
350,00
150,00
17.480,00
100,00
520,00

5.940,00
3.600,00
14.300,00
700,00

13.181,14
14.949,16
14.949,16
786,80
786,80
115.397,03
115.397,03
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Almoço(s) de Natal
Porto...

Em época natalícia todas as famílias, de uma
forma mais ou menos efusiva, procuram ao menos um dia de plena confraternização entre todos os membros. Nestes tempos de harmonia a
nossa comunidade também se reúne localmente para festejar esta quadra.
No núcleo do Porto, cerca de 30 associados
estiveram reunidos ao almoço, no dia 14 de Dezembro. A já tradicional feijoada confecionada
pela chef Benilde Moreira estava uma maravilha
e foi devidamente regada por néctares prescritos. À mesa houve variadas iguarias, doces de
época e a boa disposição entre os presentes.
Para os mais pequenos providenciámos uma
pinhata bem recheada e foi divertido vê-los entusiasmados com a actividade e deliciados com
as guloseimas.

...e Lisboa
O desafio estava lançado desde o nosso congresso de Fátima e no passado dia 15 de dezembro pagou-se a promessa. Quem se deslocou até
à sede da APH em Lisboa pode alambazar-se
com uma cachupa genuína que o casal Jandira
e Elson fez questão de preparar para todos os
convivas.
Após o sacrifício ritual da couve, previamente engordada com a melhor clorofila, o chef
Elson fez bom uso da latoaria lusa que equipa
a nossa sede, pondo em sentido os sensores olfactivos dos presentes muito antes da cachupa
sequer chegar aos pratos.
E quando finalmente chegou, podemos
confirmar, fez-se Natal na APH.
Agradecemos a presença de quem lá esteve
a espalhar boa-disposição, e de certa maneira a
quem não pôde ir, pois assim sobrou mais cachupa que aqueles que surgiram prevenidos
com marmitas aproveitaram ao longo de toda
a quadra.
Para o ano haverá mais!
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PROJECTO INCLUIR
A APH reuniu com o Presidente do INFARMED, Dr. Rui Ivo, para debater
o papel da nossa Instituição na aprovação de novos medicamentos para
a Hemofilia, em fase de avaliação no Infarmed.
Informamos igualmente que já emitimos o nosso primeiro parecer no
passado mês de Dezembro, ao abrigo do Projecto Incluir do Infarmed,
sobre um novo medicamento para o tratamento da hemofilia.
Este parecer foi desta maneira tido em consideração na avaliação
farmacoterapêutica deste medicamento.

LANÇAMENTO DO ALPROLIX
A APH participou no passado mês de Novembro
de 2019 no Funchal, no evento de lançamento
do Alprolix, da Sobi, novo produto de duração
mais prolongada para a hemofilia B. O presidente
da Direcção, Miguel Crato teve um debate com a
Drª Cristina Catarino, do Centro Hospitalar Lisboa
Central, sobre qual a posição da APH sobre os benefícios deste tipo de produtos para as pessoas
com hemofilia e o que se espera que seja a sua
introdução no mercado nacional.

Dra. Susana Duarte (INFARMED), Dr. Rui Ivo (Presidente do INAFRMED), Miguel Crato (APH), Dra. Cláudia
Furtado (INFARMED).

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

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

Associado N.º

e-mail

Morada
Localidade

Cód. Postal

Tel./Telem.

Data de Nasc.

/

/

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

Não

Dias

Horas

Tipo de Hemofilia A

B

vW

, Outros Distúrbios Hemorrágicos

Grave

Moderado

Nome do Professor

Contacto:

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

/

/

Assinatura

Leve

.

Idade

