EDIÇÃO ESPECIAL DIGITAL

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HEMOFILIA E DE OUTRAS COAGULOPATIAS CONGÉNITAS 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

MEMBRO DA FEDERAÇÃO MUNDIAL DE HEMOFILIA E DO CONSÓRCIO EUROPEU DE HEMOFILIA

Diretor: Nuno Lopes

Ano 37 | N.º 169 | Jan-Fev-Mar 2021
Preço € 0,50

A APH tem vindo há anos a defender um modelo de acesso em proximidade
que permita às pessoas com Hemofilia receber a terapêutica directamente no seu domicílio,
mas só em contexto pandémico é que este modelo começou a dar os primeiros passos.
Nesta edição abordamos o tema mais uma vez.

E AINDA:

Acesso em proximidade
WEBINAR
à terapêutica
Saúde Articular
A vertente feminina da comunidade nas associações de pacientes
A dispensa em proximidade da terapêutica
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Nuno Lopes

Mais Próximos
A chave para uma vida absolutamente normal
passa pela gestão regrada e constante do tratamento
profiláctico, que deve ser decidido num âmbito de uma
relação médico-paciente de confiança mútua. Ajustada
a cada indivíduo, a profilaxia, seja num modelo
intravenoso ou subcutâneo, é administrada pelo próprio
no conforto do seu domicílio.
Os medicamentos para a gestão da Hemofilia são de
dispensa hospitalar, e as pessoas com Hemofilia, ou
os pais/cuidadores, têm de se deslocar às unidades
hospitalares onde são seguidas para levantarem a
terapêutica. Isto implica visitas mensais ou de três em
três semanas aos hospitais, com impacto no dia-a-dia
de cada um, afectando muitas vezes o decorrer normal
de uma jornada de trabalho quando, por exemplo, a
pessoa tem de fazer algumas centenas de quilómetros
até ao hospital. É inegável que o acesso à terapêutica
tem influência na adesão à profilaxia e, por arrasto, no
seu sucesso.

Ficha Técnica

Por essa razão, a APH tem vindo há anos a defender
um modelo de acesso em proximidade que permita

às pessoas com Hemofilia receber a terapêutica
directamente no seu domicílio ou, se o preferirem, na
farmácia mais próxima. Só em contexto pandémico é
que este modelo começou a dar os primeiros passos.
Dos cinco centros de referência para o tratamento
da Hemofilia existentes em Portugal, os hospitais
de Santa Maria e São José em Lisboa, o CHUC de
Coimbra e o Santo António do Porto começaram
a facultar o acesso à terapêutica na farmácia
comunitária ou diretamente no domicílio. Até agora,
só o modelo desenvolvido pelo São João do Porto,
o “PharmaDrive”, continua à mesma a obrigar os
pacientes ou pais a deslocarem-se ao hospital. Noutras
unidades hospitalares espalhadas por todo o país, e
que também servem as pessoas com Hemofilia, as
disparidades no acesso à terapêutica são ainda mais
evidentes.
Neste mês em que se consciencializa a sociedade para as
temáticas da Hemofilia, esta é uma situação que urge
resolver para que haja equidade no acesso à terapêutica
e para que nenhuma pessoa com Hemofilia seja
penalizada por ser seguida no hospital x, e não no y.
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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

sejam perniciosos à Saúde e Qualidade de vida de todos os seus leitores,

Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas, adiante designada

mas defende a União e Solidariedade entre todas as pessoas com hemofilia

por APH. Com uma publicação trimestral, publica diferentes artigos

e outros distúrbios hemorrágicos hereditários, sócias ou não da APH.

“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

médicos e científicos sobre a problemática da hemofilia e outros

“Hemofilia” não é uma publicação técnica ou científica mas poderá

patrocínios angariados ou, quando necessário, recorrerá a apoios de

distúrbios hemorrágicos hereditários e sobre as actividades que

publicar ou emitir opiniões de especialistas sobre certas matérias que

quaisquer entidades sem contrapartidas que intervenham na orientação

desenvolve regularmente.

serão sempre da responsabilidade dos seus autores, acompanhando a

do seu conteúdo.

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

investigação científica nesta área, dando delas conhecimento aos seus
leitores. Tem também uma componente de cultura e lazer.

O Director
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Saúde Articular
ORADORES

Dr. Francisco Silva
(CHPorto – Hospital de
Santo António)

Decorreu no passado dia 31 de Março o
nosso webinar subordinado ao tema “Saúde
Articular”, que contou com a presença do Dr.
Francisco Silva (CH Porto/St. António) e da Dra.
Paula Alves (Prof. Educ. Física e Desporto), ambos conhecedores das realidades dos cidadãos
com coagulopatias congénitas e que habitualmente colaboram em atividades da APH.
O tema não podia ser mais atual dado que
versou sobre a saúde articular neste período
tão longo de confinamento e que ficou marcado na generalidade por uma maior presença
em casa e diminuição do exercício físico, tão
crítico para a saúde das nossas articulações.
O Dr. Francisco Silva dedicou a sua intervenção à revisão das patologias que mais afetam os cidadãos com distúrbios hemorrágicos,
com conselhos e alertas para o cuidado e manutenção da saúde das nossas articulações.

Paula Alves
(Prof. Educação Física e
Desporto/APH)

Foto: Hellerhoff

MODERADOR
José Gonçalves (APH)

Seguiu-se a intervenção da Paula Alves,
que nos fez uma muito interessante exposição
sobre o impacto da reabilitação em cidadãos
com Coagulopatias (quer em jovens, quer em
menos jovens) e os resultados que se podem
obter com exercícios muito simples e ao alcance da grande maioria das pessoas com
distúrbios hemorrágicos.
Desta vez, a natação não foi o mote (piscinas fechadas ou inacessíveis em algumas comunidades) e a Paula Alves trouxe as evidências e resultados que exercícios (simples) que
podem ser feitos em casa têm na manutenção
e melhoria da mobilidade articular.

Com um exemplo real de um cidadão com
hemofilia residente em Angola (Kaúnda da
Gama) que orientado pela Paula Alves, apresentou uma recuperação na sua mobilidade
e postura, melhorando assim a sua qualidade de vida.
Foram apresentados os resultados conseguidos a nível do bem-estar individual, melhoria da flexibilidade e de um estilo de vida
saudável que têm efeitos diretos na diminuição dos casos de hemorragias e dores nas
articulações.
Como já vos habituámos, seguiu-se no final um período de perguntas, que foi concorrido e que possibilitou esclarecimentos sobre
o nível de esforço, periodicidade, exercício em
confinamento, manutenção de atividade física, exercícios na recuperação de uma hemartrose, fisioterapia, dados pelo Dr. Francisco e
pela Paula Alves.
Questões muito atuais e que muitas vezes
a nossa comunidade não tem possibilidade de
clarificar tão rapidamente e com a presença dos
nossos convidados, aproveitaram para esclarecer as suas dúvidas.
No final, contámos ainda em direto de Angola, com o testemunho de Kaúnda da Gama,
que pode atestar os benefícios que obteve
em termos articulares no seu dia-a-dia, com
a prática regular e progressiva de exercício.
Convidamos a ver ou rever este webinar
disponível no canal do Youtube da APH.
Apoio:
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Vacina COVID -19 da AstraZeneca
Caros associados,
Publicamos o mais recente comunicado realizado no seguimento da investigação realizada pela
Agência Europeia do Medicamento sobre o reporte de casos isolados do surgimento de coágulos
sanguíneos após toma da vacina COVID -19 da AstraZeneca.

EMA, ISTH, OMS assim como muitos
países recomendam a vacina já que os
benefícios superam os riscos
Riscos de efeitos adversos
não são maiores em pessoas
com distúrbios hemorrágicos
O Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), após investigação de casos
isolados do surgimento de coágulos sanguíneos
incomuns com plaquetas baixas que ocorreram num pequeno número de casos em todo
o mundo, a 7 de abril reiterou que os benefícios
da vacinação para a COVID-19 supera o risco potencial de reações adversas.
Nas últimas semanas, houve relatos
de vários países sugerindo que há
uma ligação entre a vacina COVID-19 da AstraZeneca e reações incomuns de coágulos
sanguíneos observadas num
pequeno número de casos. A
autoridade europeia reguladora investigou 169 casos de coágulos no cérebro (trombose do
seio venoso cerebral, CVST) e 52
casos no abdómen (trombose da veia
esplâncnica) entre 34 milhões de pessoas
vacinadas, relatados ao banco de dados de segurança de medicamentos da UE EudraVigilance
(em abril 4, 2021).
Os dados de 4 de abril sugerem uma estimativa de risco de 1: 153.000 para esses eventos
tromboembólicos. É importante notar que as
estimativas de risco mudam diariamente com
o aumento do número de pessoas vacinadas.

Em comparação com a população em geral,
as pessoas com distúrbios hemorrágicos não
correm maior risco desta complicação rara e são
aconselhadas a tomar qualquer vacina que lhes
seja oferecida, de acordo com a distribuição de
vacinas no seu País.
A 31 de março, o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde (SAGE) declarou que a
vacina COVID-19 da AstraZeneca é segura e que
as evidências ainda pesam fortemente a favor
do seu uso, inclusivamente em mulheres com menos de 55 anos, já que
muitos dos países que a usam
têm sistemas de sinalização
de alerta de segurança em
vigor e não estão a relatar
problemas.
A 9 de abril, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase (ISTH)
concordou com a declaração
da EMA. A ISTH acrescentou que
estudos científicos mais rigorosos precisam de ser realizados para determinar claramente se e como a vacina AstraZeneca causa
esses eventos, e como estes podem ser melhor
diagnosticados para poder recomendar os tratamentos ideais para os mesmos.
Essas complicações raras podem não ser
exclusivas da vacina da AstraZeneca. Muito recentemente, vários pacientes que receberam a

vacina COVID-19 da Johnson & Johnson apresentaram complicações semelhantes. Muitos
milhões de doses da vacina Johnson & Johnson
foram administradas, portanto, este também é
um evento muito raro. Ambas as vacinas utilizam
um revestimento viral (adenovírus) para entregar o material genético SARS-CoV-2 para iniciar
a imunização. Se esses eventos adversos raros
são causados pelo portador do adenovírus ou
pelo material genético SARS-CoV-2 ainda está
para ser determinado.

Orientações para pessoas
com distúrbios hemorrágicos
Os benefícios das vacinas continuam a superar os riscos para as pessoas que as recebem. As
vacinas aprovadas pela FDA / EMA são eficazes
na prevenção da maioria dos casos de COVID-19
e na redução significativa, e em alguns casos na
eliminação, de hospitalizações e mortes entre
aqueles que foram vacinados.
A Federação Mundial de Hemofilia (WFH) e
o Consórcio Europeu de Hemofilia (EHC) resumem os pontos-chave para pacientes e profissionais de saúde.

•

•

•

Informação para pacientes

Os pacientes são aconselhados a seguir as
diretrizes locais de saúde pública e a serem
vacinados o mais rápido possível.
Os efeitos colaterais mais comuns são geralmente leves ou moderados e melhoram
alguns dias após a vacinação.
Os pacientes devem procurar assistência
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•

procurar atendimento médico se apresentarem os sintomas de coágulos sanguíneos
descritos em cima.
As autoridades nacionais podem fornecer
orientação adicional sobre a distribuição de
vacinas com base na situação do seu país.

Consulte também a atualização da EMA
sobre a vacina AstraZeneca e a orientação de
vacinação COVID-19 para pessoas com distúrbios hemorrágicos desenvolvida pela FMH, CEH,
Associação Europeia para Hemofilia e Distúrbios Aliados e Fundação Nacional de Hemofilia
dos EUA.
A FMH e o CEH continuam a monitorar e
relatar os desenvolvimentos do COVID-19 que
possam ter impacto na orientação de cuidados
para pessoas com distúrbios hemorrágicos.
médica imediatamente se apresentarem os
seguintes sintomas:
– falta de ar;
– dor no peito;
– inchaço na perna;
– dor abdominal persistente (barriga);
– sintomas neurológicos, incluindo dores
de cabeça graves e persistentes ou visão
turva;
– pequenas manchas de sangue sob a
pele além do local da injeção.

Informação para
profissionais de saúde
•

•

•

•

Esses tipos muito raros de trombose (com
trombocitopenia) incluíram trombose venosa em locais incomuns, como trombose
do seio venoso cerebral e trombose da veia
esplâncnica, bem como trombose arterial.
A maioria dos casos relatados até agora
ocorreu em mulheres com idade inferior a
60 anos. A maioria dos casos ocorreu dentro
de 2 semanas após a pessoa receber a primeira dose. A experiência com a segunda
dose é limitada.
Os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais e sintomas de tromboembolismo e trombocitopenia. Ao reconhecer os
sinais de coágulos sanguíneos e plaquetas
sanguíneas baixas e tratá-los precocemente, os profissionais de saúde podem tratar
prontamente as pessoas afetadas de acordo
com as diretrizes disponíveis e ajudá-las na
sua recuperação e a evitar complicações.
Os profissionais de saúde devem dizer às
pessoas que receberem a vacina que devem
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desta Associação que é
de todos nós.
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ste ano, como mote para o Dia
Mundial da Hemofilia, a APH optou por sinalizar a dispensa em
proximidade da terapêutica. Apesar
de virmos falando há alguns anos desta
necessidade, a importância do acesso em
proximidade tornou-se mais evidente em
contexto de pandemia.
Como já tivemos oportunidade de
abordar o assunto em números anteriores do nosso boletim, o facto de existirem
actualmente protocolos e metodologias
de dispensa da terapêutica em proximidade obriga-nos, enquanto Associação e
comunidade, a avaliar as disparidades e
a reivindicar a continuação e/ou aperfeiçoamento dos modelos já implementados pelos diversos centros de tratamento.
É verdade que a motivação inicial
para estes protocolos adveio da necessidade de reduzir ao máximo as visitas aos
hospitais no contexto pandémico, mas o
impacto destas iniciativas acaba por se
reflectir em muito mais do que apenas o
evitar o contágio. Sabemos, por exemplo,
que o CHUC, à conta do protocolo que
implementou, registou uma melhor adesão à terapêutica por parte dos pacientes,
e que estes pouparam 140 mil horas e 1.8
milhões de quilómetros que de outra forma se reflectiriam negativamente na vida
destas pessoas ou cuidadores, como no
absentismo laboral, por exemplo. E estas
conclusões dizem respeito à dispensa em

proximidade da terapêutica para diversas patologias de apenas um centro de
referência.
Na noite de 16 de Abril, a APH estreou a sua série de webisódios com um
debate sobre a dispensa em proximidade entre os responsáveis do CHUC (que
pode ser visto aqui Webisódio APH #2
- Acesso em Proximidade à Terapêutica
- YouTube) e no dia 18 realizámos um
webinar (que pode ser visto aqui ACESSO
EM PROXIMIDADE À TERAPÊUTICA - YouTube) para desenvolver o tema e tornar
aquele debate num diálogo aberto.
Os resultados do CHUC provam que
estes protocolos são uma mais-valia a
todos os níveis, desde o terapêutico, ao
social, por exemplo, e apraz-nos registar
que o Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra pretende não só manter a
sua implementação, como continuar a
expandir o seu alcance. E se é verdade
que a pandemia desbloqueou o desenvolvimento destes protocolos, também
é verdade que o facto de os mesmos não
terem ainda sido replicados em todas as
unidades hospitalares que servem as pessoas com Hemofilia (falando do nosso
caso), deixa patente a desigualdade que
existe no acesso à terapêutica, pondo em
causa a equidade nesse acesso, desejada
e reivindicada pela nossa comunidade.
Esta chamada de atenção, nesta data
especial, não deve ser vista como um
desvalorizar do trabalho e do esforço que
as diversas unidades hospitalares desenvolveram durante esta pandemia. Com
os hospitais a alocarem recursos para fa-

zer frente à pandemia, e com as cautelas
quanto a atos presenciais não-essenciais,
muitas das consultas regulares e outros
procedimentos que forçosamente têm de
se realizar em ambiente hospitalar sofreram uma desaceleração ou uma suspensão. Esta situação foi transversal a todas
as actividades hospitalares e amplamente divulgada e alertada na comunicação
social. Na questão específica da dispensa
da terapêutica, e como já mencionámos,
a pandemia veio servir de alavanca para
que os centros de referência desenvolvessem protocolos de acesso em proximidade. E isso é bom.
Mas a APH defende que, para que o
SNS possa cumprir o seu desígnio de ter o
paciente/utente como o centro dos seus
esforços, o acesso em proximidade não
se esgota num único modelo, seja ele o
levantamento da terapêutica na farmácia hospitalar, ou a entrega na farmácia
de bairro mais próxima, ou directamente na residência, ou num serviço de “drive-through”. Seja qual for a metodologia
adoptada, o resultado deve ser igual para
todas as pessoas com coagulopatias no
nosso país.
Há que ter em mente que a terapêutica leva à Qualidade de Vida. Logo, o acesso à terapêutica é um factor diferencial
na qualidade de vida das pessoas com
coagulopatias, e portanto não deve haver diferenças nesse acesso, independentemente do centro de tratamento onde
são seguidas.
E para isso, todos temos de trabalhar
juntos.

webinar

Jan Fev Mar 2021 hemofilia |

ACESSO
EM PROXIMIDADE
À TERAPÊUTICA
Apoio:

PALESTRANTE:
Dr. Ramon Salvado
Centro Hospitalar
e Universitário
de Coimbra (CHUC)
No passado dia 18 de Abril decorreu
mais um webinar promovido pela APH. O
tema apresentado foi o acesso em proximidade à terapêutica, actual situação, vantagens, continuidade e adesão por parte, quer
dos pacientes, quer dos diversos centros
hospitalares nacionais.
O debate foi promovido pelo Dr. Ramon
Salvado, médico do serviço de imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e pelo Dr. Francisco Machado dos serviços Farmacêuticos
do CHUC.
Previamente à discussão do tema foi visualizado o webisódio da APH sobre a “dispensa em proximidade à terapêutica”. Neste vídeo foi apresentada a experiência do
CHUC como um centro de referência que
aderiu a este processo, tendo tido a participação, não só do serviço de imuno-hemoterapia do hospital, através do Dr. Jorge Tomaz,
Director do serviço e do dr. Ramon Salvado,
médico hematologista, como os serviços de
farmácia do mesmo, através da participação
do Dr. José Feio, Director dos serviços farmacêuticos e do Dr. Francisco Machado. Juntos
informaram que a dispensa de terapêutica
às farmácias de proximidade já existia neste
centro hospitalar mas foi com a pandemia
que este processo ganhou mais adeptos,
tentando-se desta forma promover condições de segurança dos pacientes ao evitar as
deslocações ao hospital apenas para recolha
de medicamentos.
Particularmente no caso de pessoas
com distúrbios hemorrágicos pretendeuse que continuassem a ter acesso à sua me-

dicação e mantivessem os seus tratamentos
mesmo em condições de isolamento pandémico. Contudo, apenas os pacientes que
tenham sido assinalados pelo seu médico
assistente podem ter acesso a este processo. Para tal, é necessário que a sua condição
esteja controlada e seja monitorizada.
A realização de consultas por vídeo chamada é fundamental para a manutenção da
relação médico-paciente e monitorização.
Por outro lado, é necessário que tenha existido um consentimento informado por parte
do paciente manifestando o seu interesse
em aderir ao programa.
Um aspecto que foi evidenciado foi a
necessidade de garantir que durante todo
este processo as regras de segurança e qualidade do medicamente são cumpridas de
forma que o medicamento chegue às mãos
do seu utilizador em perfeitas condições de
uso. Todos os participantes do processo são
responsáveis pela qualidade do mesmo, desde farmacêuticos do centro hospitalar, transportadores, farmacêuticos das farmácias de
proximidade e utilizadores finais.
Foi referido o sucesso que este processo
teve junto dos utilizadores deste programa,
tendo-se evidenciado, para além da economia de tempo e dinheiro em deslocações aos diferentes serviços para recolha
de medicamentos, o aumento da adesão
à terapêutica, com todas as vantagens que
isso acarreta.
Todos os intervenientes nesta apresentação foram unânimes a referir que o sucesso obtido aponta para a continuidade
do mesmo muito para além da pandemia.

MODERADOR:
Nuno Lopes

A dispensa de medicação em proximidade,
quer seja a farmácias de proximidade, como
no caso do CHUC, ou até mesmo ao domicílio, como em outros centros de referência
é um programa de adesão voluntária. Caso
os pacientes pretendam podem, por opção,
continuar a levantar a sua medicação no
centro hospitalar onde são seguidos.
Em todo este processo, para além da
participação do médico de imuno-hemoterapia que as pessoas com distúrbios hemorrágicos tão bem conhecem, os serviços
farmacêuticos do hospital são uma peça que
os utentes não contactam usualmente mas
que se revela fundamental para o sucesso
deste programa. Sem a sua colaboração, o
mesmo não seria possível.
Foi igualmente referido que centros hospitalares de menor dimensão poderão não
ter capacidade de estabelecer um programa
deste tipo, contudo, os centros de referência a que pertencem podem sempre incluir
essa opção. Para além das várias questões e
situações, seria importante uniformizar este
processo a nível nacional para que todos os
interessados tivessem iguais condições de
acesso independentemente do local onde
sejam assistidos.
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Alex, o menino que
chegou para ajudar as
crianças portuguesas
a perceber a Hemofilia
O Alex, um menino de 10 anos com hemofilia, é a personagem principal da campanha
que foi lançada no âmbito do Dia Mundial da
Hemofilia. Alex é uma personagem fictícia, mas
podia bem ser um qualquer rapaz de uma cidade, vila ou aldeia portuguesa. Com a construção
desta personagem animada, a Roche pretende
ajudar as crianças, e também as suas famílias, a
compreender melhor a hemofilia, para uma vida
mais segura, saudável e plena.
A campanha dá a conhecer o Alex, um rapaz ativo, que gosta de partilhar com os outros
como ter uma vida mais saudável e como passar
o tempo de lazer de forma divertida e segura.
Como todas as crianças, o Alex vai passando
por desafios. Um deles é o de explicar aos amigos o que é a hemofilia, um distúrbio da coagulação, na maioria das vezes hereditário, em que
o sangue não coagula devidamente.
“Queres que te ajude a saber mais sobre a hemofilia? Juntos, vamos aprender tudo o que precisamos de fazer para sermos saudáveis, partilhar
ideias originais para passar o nosso tempo livre
em casa, e aprender a explicar aos nossos amigos o
que é a hemofilia”. Esta é a mensagem que o Alex
deixa a todas as crianças em Portugal.
Elsa Rocha, pediatra do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, apoia a campanha e
explica: “Nesta coletânea de banda desenhada
e vídeos, o Alex transporta-nos de uma maneira
lúdica, na complexidade da sua doença. Com
uma linguagem acessível à criança, sem descurar o rigor científico, são desmistificados os inú-

meros equívocos que permanecem associados
a esta doença e que, muitas vezes, dificultam
mais a vida do doente, do que a própria doença
em si. A campanha permite explorar o mundo
da hemofilia, de uma forma lúdica, autêntica e
rigorosa, numa perspetiva de prevenção, com o
objetivo de ensinar para melhor cuidar.”
Manuel Marques, o conhecido ator que há
mais de 20 anos tantas personagens nos tem
dado a conhecer, será a voz do jovem Alex, o
herói desta história.
A campanha é materializada em vídeo e em
banda desenhada, sendo que pode acompanhar os restantes vídeos desta série em www.
roche.pt.

https://www.corporate.roche.pt/pt/produtos-e-servicos/areas-terapeuticas/
hemofilia/alex.html
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INFORMAÇÃO
EVENTOS
PRESENCIAIS
DA APH
EM 2021
O desejo de um reencontro presencial é grande entre
os membros da nossa comunidade, que à semelhança
com o que se passa no resto da sociedade, anseia pelo
regresso do convívio que tínhamos até fevereiro de
2020.
Também entre todos os membros da direção, é sentido
e desejado o regresso dos nossos convívios, palestras
e trocas de experiências de vida que realizados
presencialmente, damos agora um valor que antes nunca
tínhamos pensado.
Contudo a pandemia ainda não está controlada, o
processo de vacinação corre de forma lenta, com
algumas polémicas à mistura e muita especulação à
volta da segurança das vacinas, tema sempre muito
caro a todos nós (segurança do medicamento / melhor
tratamento).
Tudo ponderado, a direção da APH, com muito custo
decidiu não realizar nenhum evento presencial este ano,
dado não estarem reunidas ainda as condições para
a realização dos mesmos, a elevada probabilidade de
cancelamento, a segurança de todos os participantes e
as limitações de participação dos associados, que são
de todo imprevisíveis até ao final do ano e totalmente
incompatíveis com a necessária antecedência a que estes
encontros obrigam em termos de organização.
Assim, a direção prossegue com a realização de eventos
on-line, produção de conteúdos e outras iniciativas,
que permitam manter a presença, apoiar e defender os
interesses dos nossos associados. Para isso contamos
sobretudo com a vossa presença e participação nas
atividades que iremos desenvolver ao longo deste ano.
Não se esqueçam que JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.
Um bem-haja para todos.
A direção da APH
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Mapa de acções tomadas
pelo INEM relativas
à NORMA 17/2018
Na sequência do acordado
em reunião decorrida no
passado dia 23 de fevereiro
de 2021 entre a Associação
Portuguesa de Hemoflia e
de outras Coagulopatias
Congénitas, o Conselho
Diretivo do Instituto
Nacional de Emergência
Médica (INEM) e o
Responsável pelos Centros
de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) do
INEM, apresentamos o
plano de ação definido
pelo INEM para
sensibilização de todos os
operacionais do Sistema
Integrado de Emergência
Médica (SIEM) para a
problemática das pessoas
com coagulopatias
congénitas ou outras
doenças raras.

Medidas já
concretizadas
pelo INEM
Dia 23 de fevereiro
1. Envio da Norma nº 017/2018 - Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas, por e-mail, para Operadores e Médicos
dos CODU:
a. Relembrando a norma da DGS e informando que, sendo identificado um doente com
coagulopatia congénita, deverá ser contactado o Centro de Referência mais próximo,
salvaguardando sempre a avaliação individual caso a caso, na procura da melhor
opção para aquele doente e circunstâncias
em concreto.
b. Informando que serão colocados os números de telefone dos Centros de Referência no
Phonebook dos computadores, garantindo
um acesso direto e mais rápido.
c. Sensibilizando os médicos do CODU para
a necessidade de acompanharem de perto
estas situações.
2. Envio da Norma nº 017/2018 - Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas, por email, para Técnicos de Emergência
Pré-hospitalar e Enfermeiros dos meios de emergência, sensibilizando os operacionais para a
necessidade de identificarem estes doentes e
informarem imediatamente o CODU.
3. Envio da Norma nº 017/2018 - Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas, por email, para os coordenadores médicos

das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), para sensibilização dos operacionais,
nomeadamente dos médicos, e necessidade de
se articularem rapidamente com os médicos
do CODU para ser garantido o cumprimento
da norma, sem prejuízo de se adaptarem os
procedimentos que sejam do melhor interesse
dos doentes.

Dias 24, 25 e 26 de fevereiro
1. Envio da Norma nº 017/2018 - Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), solicitando o seu
reencaminhamento para todos os Corpos de
Bombeiros, de forma a divulgar/sensibilizar para
abordagem pré-hospitalar destes doentes.
2. Envio da Norma nº 017/2018 - Encaminhamento de Pessoas com Coagulopatias Congénitas para a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)
Nacional, solicitando a sua divulgação a todas
as Delegações da CVP.

Dia 25 de fevereiro – abril
O Gabinete de Comunicação do INEM definiu
um plano de comunicação (interno e externo)
para sensibilização dos operacionais para a problemática das pessoas com coagulopatias congénitas ou outras doenças raras.

Para além das medidas aqui constantes, já
concretizadas e em fase de concretização, e
consciente da importância de sensibilizar a comunidade da emergência médica pré-hospitalar para a correta abordagem de pessoas com
coagulopatias congénitas vítimas de acidente
ou doença súbita, o INEM organizará um webinar dirigido a todos os profissionais do
INEM e parceiros do sistema integrado de
emergência médica.

25 de fevereiro
26 de fevereiro
4 de março

Nos fluxos de trauma, será criado um alerta para
a possibilidade de doente com coagulopatia
congénita.
• Depois de realizada a referida revisão aos fluxos dos CODU, o INEM realizará um vídeo sobre a correta abordagem de pessoas com
coagulopatias, com recomendações para
os profissionais dos CODU e dos meios de
emergência.

SHAREPOINT
Reconhecer
doenças raras*2:
hemofilia A grave

11 de março

Ambas as possibilidades originam alerta de necessidade de passagem de dados e referenciação para Centro de Referência.

REDES SOCIAIS
Post
(imagem+copy)
sobre o Cartão
da Pessoa com
Doença Rara e
utilidade para os
profissionais de
saúde

SHAREPOINT
Reconhecer
doenças raras:
hemofilia A ligeira

18 de março

Nos fluxos de hemorragias (não traumáticas),
será criada uma opção “Doente com Coagulopatia (Hemofilias, Doença von Willebrand, etc.)”:
– Com possibilidade de Compromisso da Via
área, Ventilação ou Circulação - P1.
– Sem possibilidade de Compromisso da Via
área, Ventilação ou circulação - P3.

SHAREPOINT
Reconhecer
doenças raras:
doença de von
Willebrand

25 de março

• Será realizada uma revisão dos fluxos do
sistema informáticos dos CODU.

SHAREPOINT
Notícia sobre
Cartão Da Pessoa
com Doença Rara

SHAREPOINT
Reconhecer
doenças raras:
défice congénito
de fator VII

MARÇO / ABRIL

Medidas a implementar
pelo INEM
(após revisão e
publicação da nova
norma)

SHAREPOINT
Notícia sobre
NORMA DGS
encaminhamento
de doentes com
coagulopatia
congénita

28 de fevereiro
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SHAREPOINT
Vídeo sobre
alteração nos
fluxos (logo que
efetuadas) com
recomendações
para CODU e
terreno

NEWSLETTER
Notícia sobre Dia
das doenças raras
+ norma dgs +
cartão da pessoa
com doença rara

NEWSLETTER
Reconhecer
doenças raras:
hemofilia A grave

NEWSLETTER
Reconhecer
doenças raras:
hemofilia A ligeira

NEWSLETTER
Reconhecer
doenças raras:
doença de von
Willebrand

NEWSLETTER
Reconhecer
doenças raras:
défice congénito
de fator VII

NEWSLETTER
Vídeo sobre
alteração nos
fluxos (logo que
efetuadas) com
recomendações
para CODU e
terreno
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A APH estreou

A SUA SÉRIE
DE WEBISÓDIOS
Se no ano anterior transformar repentinamente todo o plano de
acção foi imperativo, devido ao contexto pandémico, este ano
a continuidade seria o mais evidente. No entanto, percebemos
que o modelo sessões digitais em directo (webinares) não
chegava a uma plateia muito maior no imediato, por variadas
razões. Como os conteúdos debatidos pela APH não se têm
esgotado no espaço temporal, entendemos que poderíamos
transformar os webinares em pequenos vídeos (webisódios),
onde convidaríamos à mesma um especialista para expor o
tema e complementando estes webisódios, aqui e ali, faríamos
webinares para retirar dúvidas relativas ao tema.
Exemplificando, foi já o que aconteceu com o webisódio da
Dispensa em Proximidade da Terapêutica, e posteriormente
realizámos um webinar sobre o mesmo.

Temas propostos
para 2021
Os centros de referência

Os Centros de Referência para os cuidados
na Hemofilia combinam as sinergias necessárias
para assegurar um diagnóstico e tratamento estandardizado e uniforme na hemofilia e noutras
coagulopatias congénitas, englobando uma
equipa multidisciplinar focada no utente e numa
perspectiva integradora das várias vicissitudes
da patologia do mesmo, permitindo ainda a
recolha de informação a uma escala nacional. É
importante que a comunidade esteja ciente do
que deve esperar, em termos de valências, do
Centro de Referência onde é normalmente seguida e que recursos deverão existir, tanto para o
diagnóstico e tratamento precoce de episódios
hemorrágicos, como para a gestão de todas as
outras facetas desta patologia.

A dispensa em proximidade
da terapêutica

O programa de dispensa de tratamento em
regime de proximidade recentemente implementado por algumas entidades de saúde nacionais, face ao contexto pandémico ainda em
vigor, assumiu uma vantagem inquestionável
para a comunidade, e facilidade no que concerne ao acesso à terapêutica, e adesão à mesma,
por parte das pessoas com coagulopatias. Bons
exemplos foram seguidos e vários modelos foram criados por diversos hospitais a fim de evitar
deslocações desnecessárias ao centro hospitalar.
Estes modelos colocaram o paciente no centro
da questão e vieram demonstrar que é possível
entregar, no domicílio ou numa farmácia de proximidade, a medicação hospitalar, fortalecendo a
adesão à terapêutica e indicando esta via como

a mais rápida para fazer chegar a medicação
desde a Farmácia Hospitalar ao Utente/Paciente.
Ainda que já tenha sido percorrido um caminho
eficiente e seguro para a efectivação e funcionamento deste programa, a verdade é que continuam a existir disparidades na cobertura de todo
o pais reportadas pelos nossos associados sobre
o funcionamento e acessibilidade ao mesmo.

Norma 017/2018

A Norma da Direcção-Geral de Saúde
017/2018, proposta conjuntamente pelo Departamento da Qualidade na Saúde, pela Comissão
Nacional de Hemofilia e pelo Instituto Nacional
de Emergência Médica, foi criada para definir o
encaminhamento correcto da pessoa com coagulopatia congénita em situação de urgência/
emergência, estabelecendo que essa pessoa
deve ser enviada para o centro de tratamento
onde é normalmente seguida, pois aí existirão
os recursos necessários para o diagnóstico e
tratamento precoce de episódios hemorrágicos.
Tendo a prática indiferenciada do encaminhamento em situações de urgência destas pessoas
para os hospitais da sua área de residência sido
identificada como uma das razões para atrasos
no diagnóstico e no tratamento de episódios
hemorrágicos graves, com consequências potencialmente trágicas, esta norma surgiu precisamente para prevenir que tais situações ocorram,
reconhecendo-se as especificidades próprias
e de grande complexidade das coagulopatias
congénitas, os recursos necessários (que não
existem em todos os hospitais do país) e as consequências devastadoras dos episódios quando
não tratados imediatamente.

O apoio ou suporte
psicológico

Do diagnóstico de doença crónica resulta
um efeito directo na qualidade de vida dos pacientes e daqueles que lhes estão mais próximos.
Sendo uma condição crónica, o diagnóstico
de hemofilia está associado a vários desafios
individuais e familiares, relacionados com factores como a idade da pessoa com hemofilia,
a duração do diagnóstico e fase de adaptação,
a estrutura e coesão familiar, entre outros. A
hemofilia é um distúrbio hemorrágico hereditário que implica comportamentos de saúde
ajustados pois exige que a pessoa esteja ciente
da sua condição, mas sem que esta se torne limitativa. O ensino de boas práticas de saúde é
fundamental ao bom desenvolvimento físico e
psicológico da pessoa.
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A relação médico-paciente

A comunicação desempenha um papel central na prática da medicina, desde o diagnóstico
à explicação das doenças e respetivos tratamentos até à transmissão de más notícias. A relação
médico-paciente depende da qualidade da comunicação que se estabelece entre os intervenientes e requer um esforço activo de ambos.
No caso da hemofilia destaca-se pelos desafios
colocados pela cronicidade e pela transversalidade etária, acompanhando o desenvolvimento
da criança, atravessando a adolescência até à
idade adulta. E igualmente pelo envolvimento
parental em idade pediátrica e pela complexidade dos tratamentos.

O percurso do medicamento

A avaliação de novos produtos passa por
uma série de etapas muito rigorosas até serem
introduzidos no mercado. Como há recursos limitados, os novos medicamentos passam, entre
outras etapas, por uma avaliação farmacoeconómica e farmacoterapêutica, transitando entre
diversos organismos de saúde até obterem, ou
não, a aprovação final. Em certos casos existe
uma autorização de utilização excepcional que
permite aos doentes acesso a um medicamento
enquanto decorre o processo de avaliação. Em
Portugal não há pacientes incluídos nos processos de negociação, embora no caso dos medicamentos para a hemofilia, a APH tem de dar
um parecer, ainda que não-vinculativo, sobre
cada concurso.

Os tratamentos de duração
prolongada e
os não-substitutivos

O tratamento da hemofilia enfrenta ultimamente uma verdadeira revolução. Nos últimos
anos, novas formulações de concentrados de
fator VIII e IX têm vindo a ser desenvolvidas com
recurso a várias tecnologias. Estes novos concentrados de Fator VIII e IX possuem uma maior semi-vida, isto é, maior tempo em circulação (daí a
designação Extended Half-Life ou EHL). A par da
segurança e eficácia no tratamento das hemorragias estes novos concentrados têm o potencial
de diminuir o número de administrações, mantendo níveis basais (vale) mais elevados de fator
e permitir uma maior flexibilidade no tratamento
profilático, adequando o tratamento à atividade
diária da pessoa com hemofilia. Para além do
surgimento de novas terapêuticas substitutivas
com factores de acção prolongada, estão a ser
incorporadas ao nosso arsenal terapêutico, um

conjunto de terapêuticas “não substitutivas” que
parecem ser eficazes no tratamento da Hemofilia. Estas novas alternativas centram-se na formação de trombina com anticorpos monoclonais
que simulam a acção do factor VIII, ou bloqueiam
o inibidor da via do factor tecidular (e com RNAs
interferentes que inibem a produção de antitrombina aumentando a produção do FXa; ou
na terapia génica pela transferência de um gene
saudável nas células hepáticas da pessoa com
hemofilia, com informação específica para produzir factor e assim poder garantir a hemostase.

A importância da literacia

O conhecimento na hemofilia e nas outras
coagulopatias congénitas por parte dos pacientes e das suas famílias é condição essencial. Conhecer é dominar, é levar o paciente a trilhar o
caminho da autonomia para que seja ele a dominar a patologia e não o contrário. É ser a voz
mais activa na escolha dos seus tratamentos,
maximizando o diálogo construtivo que deverá
ter com os profissionais de saúde, numa perspetiva de partilha de decisão. O caminho do
empoderamento começa quando os pacientes
adoptam a união de esforços através de associações de pacientes, onde a partilha do saber
é o seu mais nobre desiderato e onde o incentivo ao autoconhecimento científico é condição
essencial para se ser um paciente informado e
esclarecido e acima de tudo um paciente com
poder de decisão.

A condição de von Willebrand

As pessoas com a DvW têm um défice de
uma proteína no sangue que ajuda a controlar
as hemorragias. Elas não possuem esta proteína
em quantidade suficiente ou a mesma não funciona como deveria. Assim, a coagulação do sangue é mais demorada e as hemorragias levam
mais tempo a estancar. A DVW é normalmente
hereditária. É transmitida através dos genes de
um dos pais para uma criança de qualquer sexo.
Existem diferentes tipos da DvW e portanto torna-se importante a pessoa saber qual o seu tipo
para que o tratamento seja o adequado. A DvW
pode ser tratada com um medicamento sintético chamado desmopressina, um concentrado
de fator da coagulação que contém FvW ou
outros medicamentos que ajudam a controlar
a hemorragia. O tipo de tratamento depende
em parte do tipo da DvW que uma pessoa tem.

A terapia génica

O objetivo da terapia génica na hemofilia é
permitir a produção endógena de níveis de fator
VIII e fator FIX estáveis e que permitam melhorar
o fenótipo hemorrágico das pessoas com hemofilia. Por se tratar de uma patologia em que
apenas está envolvido um gene, um pequeno
aumento nos níveis de FVIII ou FIX é capaz de
reduzir substancialmente o risco hemorrágico.
Diversos estudos já publicados apresentam resultados encorajadores, verificando-se uma expressão de níveis terapêuticos estáveis de FVIII
e FIX, permitindo olhar a terapia génica como o
futuro promissor da hemofilia.

Os pais – do diagnóstico
à autonomia

Após um diagnóstico de hemofilia numa
criança toda a estrutura familiar é afetada. As
preocupações não param, desde a negação e a
culpa dos primeiros tempos por parte dos pais,
a superproteção, os limites e permissões na infância, expressar pelo outro filho que não tem a
patologia o mesmo amor e a mesma atenção,
atravessar a conturbada adolescência com todas
as mudanças físicas e psicológicas ou a decisão
de ter mais filhos. É importante que os progenitores minimizem a relevância da hemofilia
nos comportamentos da criança/jovem sendo
crucial numa perspetiva de crescimento intelectual saudável.

Os inibidores

O desenvolvimento de inibidores é uma
das principais complicações do tratamento da
hemofilia. A prevalência do desenvolvimento
de inibidores é de aproximadamente 30% nos
doentes com Hemofilia A Grave, 1 a 7% nas pessoas com Hemofilia A moderada/leve e 1-5% nas
pessoas com Hemofilia B. O tratamento destes
pacientes deve ter como objectivos principais o
controlo e prevenção de hemorragias e a irradicação dos inibidores. A gestão destes pacientes
continua a representar um grande desafio para
a comunidade médica e cientifica da área da
Hemofilia. Com a introdução no mercado de um
novo medicamento alternativo para fazer profilaxia em pessoas com inibidores em Portugal,
tem-se observado numa alteração significativa
na qualidade de vida destes pacientes.

Fique atento e não perca o
próximo webisódio!
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2021
CONCURSOS PARA OS MAIS JOVENS
Como anunciado neste boletim, e por razões de segurança associadas ao período pandémico que ainda vivemos, pelo segundo
ano consecutivo a APH não irá realizar o habitual campo de férias
“Funfilia” para os mais jovens. Esta tradição, esperamos, será retomada em 2022.
Mas a APH mantém-se firme e não interrompe a sua crença
de que o adulto autónomo se forma desde pequenino através da
promoção da auto-estima, da identidade, da proactividade e da

partilha de saberes entre os pares, reforçando o espírito de grupo
da comunidade com a valorização do indivíduo.
Assim sendo, este ano vamos lançar um desafio – três, na verdade – à criatividade das crianças e dos jovens com hemofilia,
valorizando o saber das diferentes faixas etárias, numa dinâmica
capaz de gerar divertimento e saber entre todos.
Malta nova, e pais, toca a exercitar essa veia criativa e participem no concurso FUNFILIA 2021:

NA VOZ DELES

NÃO PARES AGORA

NÃO CUSTA NADA

As crianças dos 6 aos 10 anos explicam aos pais

Os jovens dos 11 aos 13 anos criam um vídeo

Jovens dos 14 aos 16 anos (veteranos) criam

a forma como vêem a sua condição, num vídeo

em movimento a lembrar a importância da ativi-

um vídeo até 3 minutos a demonstrar aos mais

até 2 minutos, com imagens recolhidas pelos

dade física para reforçar músculos e proteger ar-

novos que o autotratamento pode ser simples

pais e narradas pelos mais novos. As crianças não

ticulações. Não faz mal se as imagens abanarem

e fácil. Lembram-se da sensação de triunfo de

têm de aparecer no vídeo, só temos de ouvir as

um pouco. É sinal de que nada nem ninguém

quando fizeram o tratamento sozinhos pela pri-

vozes deles. Pais, deixem-se surpreender pelo

consegue parar os nossos miúdos.

meira vez? Falem disso, falem das vossas estra-

que eles sentem e sabem.

Cada um dos três concursos terá um prémio repartido pelos
três melhores vídeos de cada faixa etária participante. O primeiro
prémio será de 250€, o segundo prémio será de 150€ e o terceiro
prémio será de 100€.
A avaliação será realizada com medição da criatividade, verificação qualitativa e quantitativa das participações, por um júri
composto por cinco elementos: dois elementos da direcção da

tégias e dos vossos hábitos.

APH, dois elementos do Comité de Jovens da APH e um elemento
do Consórcio Europeu de Hemofilia.
O prazo de submissão dos vídeos é até 10 de Julho de 2021, e
os vencedores serão anunciados no boletim HEMOFILIA nº 170 a
ser lançado no final de Julho, bem como nas nossas redes sociais.
Participem!

Projeto co-fnanciado pelo Programa
de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.
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Webinar do Consórcio Europeu de Hemofilia sobre

“Como dar visibilidade à vertente
feminina da comunidade
nas associações de pacientes”
Foi no dia 28 de Março de 2021 que a APH
esteve representada no webinar do Consórcio
Europeu de Hemofilia sobre como “Dar visibilidade à vertente feminina da comunidade nas
associações de pacientes”.
Um webinar muito interessante, moderado
pela Coordenadora do Comité de Mulheres do
CEH, Evelyn Grimberg, no qual, após uma breve
introdução e um “quebra-gelo”, os participantes,
puderam assistir à apresentação de James Hunt
(Reino Unido) sobre, como “Trabalhar internamente objetivos e atividades nas associações de
pacientes”, a qual consistiu numa possível abordagem de princípios de “defesa”, que podem ser utilizados, tanto dentro como fora das organizações,
para garantir a visibilidade dos assuntos relacionados com a vertente feminina da comunidade,
e fazer com que as associações de pacientes e a
sociedade em geral possam disponibilizar recursos e direcionar atividades para a promoção da
qualidade de vida das mulheres com distúrbios
hemorrágicos, apresentando exemplos concretos, já implementados no Reino Unido, e ideias
mais generalistas, passíveis de vir a ser implementadas, inclusivamente noutros países.
De seguida, os representantes da APH, Ana
Pastor (enquanto coordenadora do Comité de
Mulheres) e Nuno Lopes (enquanto presidente
da associação), apresentaram o tema “Como
trabalhar em conjunto para que a associação de
pacientes apoie atividades dedicadas a mulheres
com distúrbios hemorrágicos”.
Nesta apresentação houve oportunidade
para explicar como surgiu o Comité de Mulheres
da APH. Inicialmente, o Nuno Lopes enquadrou
a questão, justificando que, através do contacto
regular com os assuntos discutidos nos eventos
do Consórcio Europeu, a importância das questões da realidade feminina tornou-se inegável. A
ausência de atenção dada a estas questões era
transversal a todos os países, em Portugal não era
diferente, e isso, em si, identificou um campo de
acção no qual a APH podia e devia desenvolver

e expandir as suas actividades, mantendo a sua
relevância enquanto representante de uma comunidade, por inteiro. Em seguida, a Ana Pastor,
falou sobre a formação do Comité de Mulheres,
em Outubro de 2014, elencando o objectivo principal de dar visibilidade aos distúrbios hemorrágicos nas mulheres, às implicações no seu dia a
dia, à sua qualidade de vida, procurando garantir
uma igualdade a nível do tratamento, do diagnóstico e do reconhecimento das patologias em
si, e descrevendo algumas das atividades mais
relevantes do Comité, de entre as quais se destacam os Encontros de Mulheres, as publicações e
representatividade interna (nos eventos APH) e
externa (CEH e FMH) e a forma como têm vindo a
desenvolver-se e a evoluir positivamente.
Seguidamente foi abordado por ambos
qual o rumo atual da ação da APH no que concerne à integração da vertente feminina da
comunidade nas suas atividades, explicando
que do ponto de vista de uma associação que
se quer representativa e inclusiva de todas as
experiências e do maior número de patologias, quanto mais informados estejam os seus
membros, sejam eles homens ou mulheres,
mais forte se torna a associação, maior é o seu
alcance no seio da comunidade, e aqui o termo comunidade é no sentido mais abrangente,
mais poder teremos para procurar resolver os

problemas e enfrentar os desafios. Não existem problemas mais ou menos importantes,
todos os desafios devem ser abordados com a
mesma determinação. Nesse sentido, um dos
passos tomados pela APH foi decidir por uma
maior representatividade das mulheres na nossa direcção, elas hoje estão em maioria, assim
como no nosso comité de jovens.
No que concerne às atividades a desenvolver, a estratégia actual será manter todas aquelas
já implementadas, ampliá-las, e numa perspectiva de integração também dentro da própria
comunidade, tentar integrar as iniciativas do
comité de mulheres nos diferentes grupos de
açcão da APH, encarando a comunidade como
um todo, pois o problema de um é o problema
de todos. Um exemplo deste tipo de integração foi termos no último encontro de jovens
uma sessão médica dedicada apenas às jovens
mulheres portadoras, abordando temas desde a
sexualidade, reprodução, bem como outros relativos à identidade, autoestima e imagem própria.
Porque as portadoras continuam a não ser seguidas em consulta de hemofilia ou de distúrbio
hemorrágico, é importante informá-las e consciencializá-las, é importante dar-lhes voz, e, claro,
é necessário que tenham acesso aos mesmos
>>>
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das dificuldades para não desmotivar e seguir
em frente, em direção aos objetivos definidos,
porque no final não se trata de homem contra
mulher, trata-se de garantir a união e da construção de uma comunidade forte que oferece oportunidades iguais para todos os seus membros.

cuidados médicos que os jovens rapazes têm. O
facto de abordarmos estas questões no âmbito
de um encontro de jovens é fundamental para
garantir desde já a formação das gerações futuras para a valorização destas temáticas e formar
adultos sensíveis a estas questões, rompendo
com o “status quo” tradicional de que os homens
têm problemas, as mulheres não, indo ao encontro das necessidades das pessoas com distúrbios
hemorrágicos, independentemente do género.

que é dada aos homens. Esta é uma mudança
cultural e social urgente, e não está dependente apenas dos homens. As mulheres devem ser
proactivas na sua defesa e encarar a necessidade de garantir acompanhamento regular nas
consultas de imunohemoterapia, e ao mesmo
tempo envolverem-se mais nas atividades das
associações de pacientes, emprestando às mesmas a força e a energia da sua causa. Sendo que
a sua causa é uma causa de todos.

Finalmente, houve ainda lugar para os representantes da APH, deixarem uma mensagem/
conselho para membros de direções de associações e mulheres com distúrbios hemorrágicos.

Para finalizar, Ana Pastor, fez um apelo às
mulheres com distúrbios hemorrágicos que estão de alguma forma envolvidas nas associações
de pacientes, ainda que de forma não muito
presente, para que se consciencializem de que
não é um trabalho fácil, há que ser perseverante e manter a motivação, porque os avanços
acontecem, mas levam tempo e exigem esforço,
um esforço que muitas vezes colide com a vida
pessoal, nossas famílias e empregos, e é difícil
conjugar tudo isso, ainda mais porque se trata de
trabalho voluntário. É importante ter consciência

Para os dirigentes, é essencial que haja uma
tomada de consciência de que, se o objectivo
das associações é garantir igual nível de tratamento e de qualidade de vida para todos os
membros da comunidade de pessoas com distúrbios hemorrágicos, torna-se óbvio que o cuidado e a atenção a dar aos distúrbios hemorrágicos deve ser igual nos homens e nas mulheres.
Esta questão é ainda mais flagrante na maioria
dos países desenvolvidos, nos quais hoje é possível aos homens com hemofilia ter um nível
de tratamento e uma qualidade de vida óptimos, enquanto as mulheres continuam a não
ter acesso a consultas nos centros de referência.
Esta disparidade faz com que seja urgente que a
acção das NMO se concentre também nas mulheres com distúrbios hemorrágicos.
Neste sentido, Nuno Lopes reforçou a necessidade de que as mulheres deixem de desvalorizar os seus problemas e comecem a dar-lhes a
mesma importância que dão aos problemas dos
seus filhos, ou a exigir para si a mesma atenção

Posteriormente, houve lugar à apresentação da Yannick Colé (França) e Tatjana Markovic (Sérvia) sobre “Como trabalhar em equipa
para advogar sobre os distúrbios hemorrágicos
nas mulheres junto dos profissionais de saúde”.
Uma exposição que frisou a importância de ter
o apoio dos clínicos para garantir a melhoria do
acesso aos cuidados de saúde e investigação
e tratamentos para mulheres com distúrbios
hemorrágicos, através da apresentação de um
exemplo de cooperação bem sucedida, no qual
a associação de pacientes francesa, traçou como
objetivo chegar até aos obstetras e ginecologistas, para lhes dar mais informação sobre os
distúrbios hemorrágicos nas mulheres.
Depois do painel, houve lugar a uma breve
sessão de perguntas e respostas após o que se
seguiu a divisão dos participantes em três salas,
formando grupos mais pequenos, associados a
interesses distintos, e ente os quais foi possível
conversar e debater informalmente temas específicos: “Como começar um Comité de Mulheres”,
“Como trabalhar em conjunto com profissionais
de saúde” e “Como dar visibilidade à vertente
feminina da comunidade junto da sociedade”.
Foi um webinar muito participado, que congregou temas diversos, mas relacionados e do
qual foi possível trazer ensinamentos e ideias
muito válidas para pôr em prática, com vista a
garantir a maior visibilidade geral dos distúrbios
hemorrágicos nas mulheres.
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https://www.instagram.com/p/CNnn3XXHsKD/

O Comité de Jovens
já tem Instagram!
Nos últimos meses andámos focados em criar uma forma de chamar
mais a atenção dos jovens da nossa
Associação para o Comité de Jovens!
E para isso não há nada melhor do
que as redes sociais. Criámos uma
página de Instagram com o nome @
comitedejovensaph, onde já nos podem seguir! Temos também a intenção de publicar podcasts de modo
a que sejam informativos, apelativos
e divertidos! Sigam-nos no Insta, e
fiquem atentos!
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