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hemofilia é uma patologia complexa e que transcende em muito a parte fisiológica
e hemorrágica. Perante esta evidência a sistematização da informação sobre este
distúrbio hemorrágico assume importância fulcral.
É o que se pretende com esta coleção de brochuras. Ser um instrumento de informação
e formação destinada às pessoas com distúrbios hemorrágicos, suas famílias e
amigos, incluindo-se aqui a comunidade laboral e escolar em que estas pessoas
estão incluídas, mas igualmente para toda a comunidade em sentido lato; médicos,
enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.
Na atualidade, a informação sobre a sua doença crónica e em especial a hemofilia é
essencial para que estas pessoas possam viver com mais tranquilidade e sabendo o
máximo possível sobre a sua condição. O tempo em que o conhecimento científico só
pertencia ao clínico é um tempo passado, privilegiando-se hoje em dia a partilha e o
diálogo sustentado no conhecimento.
Pretende-se igualmente que esta coleção seja disponibilizada em
meio hospitalar, de forma a que esteja ao alcance de todas
as pessoas que frequentam os serviços de imunohemotorapia e outros departamentos que tratem os
distúrbios hemorrágicos.
Pretendeu-se criar uma linguagem acessível a
todos, mas sem descurar o rigor da informação
científica. Não é toda a informação, mas é a
que consideramos o mínimo essencial.
O Saber Mais Sobre… nunca será uma
coleção fechada e pretendemos que sejam
lançados todos os temas que interessam
à nossa comunidade.
A APH agradece à Pfizer o apoio que
tornou possível esta coleção.

escolha da temática dos distúrbios
hhemorrágicos
nas
mulheres
como primeira matéria a tratar nesta
coleção “Saber mais…” surge como o
reconhecimento pela APH da importância
de dar visibilidade às coagulopatias
congénitas que afetam a vertente feminina
da comunidade de pessoas com distúrbios
hemorrágicos.
O diagnóstico de um distúrbio hemorrágico na
mulher, seja ele associado ao défice de um dos
fatores de coagulação, ao défice do FvW (Doença
de von Willebrand), a défices de agregação plaquetária
(Trombastenia de Glanzmann) ou outras alterações plaquetárias, é o
momento decisivo para uma tomada de consciência conjunta (da própria, sua família e
médico assistente), de forma a garantir o acompanhamento correto da sua condição,
acautelar possíveis complicações e impedir o incorrer em riscos desnecessários.
Através da leitura da presente brochura, onde são apresentados, de forma simplificada,
conceitos e informações científicas, pretende-se dotar as mulheres e jovens
diagnosticadas como sendo portadoras de distúrbios hemorrágicos de conhecimentos
relevantes para a compreensão da sua situação específica, mas também divulgar quais
os principais sinais de alerta e sintomas associados a estas patologias, com vista a
promover o diagnóstico precoce nas mulheres ainda não diagnosticadas.
A APH e o seu Comité de Mulheres encaram a valorização e esclarecimento das
portadoras de coagulopatias como um objetivo primordial, e essencial na aceitação da
sua condição, mas também no relacionamento com os clínicos e na tomada de decisão
conjunta acerca do tratamento ou profilaxia adequados no âmbito da consulta de
imuno-hemoterapia, onde as mulheres portadoras de distúrbios hemorrágicos devem
ser regularmente acompanhadas, de forma a garantir a minimização do impacto que
esta condição pode ter tanto na sua saúde como na qualidade de vida, para que as
mulheres com distúrbios hemorrágicos vivam uma vida plena, ativa e segura.

Miguel Crato
Presidente da Direção da Associação
Portuguesa de Hemofilia e de Outras
Coagulopatias Congénitas

Ana Pastor
Coordenadora do Comité de Mulheres da APH
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COMO COAGULA
O NOSSO SANGUE?

E

m condições normais, as paredes dos vasos sanguíneos são lisas e não apresentam
soluções de continuidade ou orifícios através dos quais o sangue possa passar para
o exterior do sistema vascular. Apenas os capilares, os vasos sanguíneos mais finos,
apresentam nas suas paredes finas porosidades microscópicas que permitem a entrada
ou saída de elementos de reduzidas dimensões, tornando assim possível o transporte
de nutrientes às células dos tecidos e a drenagem das substâncias residuais.
Em caso de rutura de um vaso sanguíneo (por exemplo, devido a um traumatismo ou a
uma lesão que atravessa a sua parede), o sangue que circula a maior ou menor pressão
pelo interior do vaso tende a sair para o exterior, produzindo-se então uma hemorragia
de diferente magnitude, conforme o tamanho da lesão e o caudal do vaso afetado.

O tampão
plaquetário pode
ser suficiente para
resolver pequenas
hemorragias
Plaquetas

Formação do tampão
plaquetário

Segunda fase: coagulação.

É caracterizada pela formação de um coágulo sanguíneo, uma massa mais sólida e
É precisamente quando a coagulação sanguínea é ativada para obstruir a lesão que se Após
estável, constituída pelos elementos que formam o trombo plaquetário inicial e outros
procede à reparação do vaso sanguíneo danificado, tal como o processo de cicatrizaçãoa formação
elementos do sangue que são travados pelo mesmo (glóbulos vermelhos incluídos).
do
tampão
plaquetário,
da pele fecha uma ferida até que se obtenha a cura da zona afetada.
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f t
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substância proteica que, tal como uma rede, engloba os componentes do coágulo. Na
verdade, a fibrina é uma proteína insolúvel, não podendo circular nesse estado, porque
de fibrina
provocaria obstruções vasculares Plaquetas
- é formada,Rede
então,
durante a coagulação, a partir
de uma substância precursora, o fibrinogénio, que é insolúvel e circula normalmente
no sangue. De facto, o ponto chave da formação do coágulo sanguíneo é a conversão
do fibrinogénio em fibrina, processo em que participam uma série de elementos
O
específicos presentes no plasma, na sua maioria proteínas - os denominados fatores plaque
de coagulação. Este mecanismo é muito complexo, já que os fatores de coagulação ser suf
Cascata da coagulação
atuam em forma de “cascata”, ativando-se sequencialmente uns aos outros até que resolve
hem
Na verdade, o estancar de uma hemorragia é um processo muito complexo, onde
se obtenha uma substância conhecida como trombina, encarregue de converter
participam os próprios vasos sanguíneos afetados e no qual vários elementos do
fibrinogénio em fibrina.
Plaquetas
Formação do tampão
sangue desempenham um papel essencial.
plaquetário
Paralelamente, existe uma outra substância segregada pelas plaquetas, a trombostenina,
que desempenha a função de compactar e consolidar o coágulo, retraindo os filamentos
O tampão
Primeira fase: hemostase primária.
plaquetário pode
de fibrina para estreitar a rede que os próprios formam.
ser suficiente para

Em caso de ferida numa parede vascular, o próprio vaso sanguíneo contrai-se
de
resolver pequenas
maneira reflexa para reduzir a quantidade de sangue que chega à lesão. De imediato,
hemorragias
as plaquetas que circulam na zona, atraídas pelas substâncias segregadas pelos
Plaquetas
Formação
do tampão
tecidos dos vasos afetados,
dirigem-se para a lesão,
fixam-se
nas suas extremidades e
unem-se entre si, segregando outras substâncias plaquetário
químicas que atraem mais plaquetas
para se acumularem na zona. Este processo, conhecido como agregação plaquetária,
provoca a formação de uma massa de plaquetas unidas entre si e o tecido circundante
- o trombo plaquetário. Este “obstáculo” consegue travar a hemorragia, mas como é
frágil pode ser desintegrado com alguma facilidade.
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O QUE SÃO DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS?

Terceira fase: fibrinólise.
Consoante a cicatrização e reparação do tecido danificado, o coágulo sanguíneo
dissolve-se progressivamente, graças à ativação de outra substância presente no
plasma - o plasminogénio -, que se transforma em plasmina, enzima capaz de degradar
os filamentos de fibrina. Finalizado o processo de fibrinólise (cerca de 48 horas), a
circulação sanguínea pelo vaso lesionado volta à normalidade.
Plaquetas
As plaquetas, igualmente denominadas trombócitos, são os elementos sanguíneos
mais pequenos, sendo consideradas células incompletas, pois não dispõem de núcleo e
apresentam apenas 1,5 a 2 mícrones de diâmetro. Estes elementos, cuja concentração no
sangue em condições normais oscila entre os 150 000 e os 300 000/mm3, desempenham
um papel essencial na coagulação sanguínea ao cumprirem sequencialmente as
seguintes funções:
• Detetam a existência de lesão na parede de um vaso sanguíneo, atraídas por
substâncias libertadas na zona danificada.

N

as pessoas com distúrbios hemorrágicos, o processo de coagulação não funciona
corretamente. Como resultado, essas pessoas podem sofrer de hemorragias mais
facilmente e durante mais tempo do que o normal, e algumas podem mesmo sofrer de
hemorragias espontâneas nas articulações, músculos ou outras partes do corpo.
A hemofilia é um distúrbio hemorrágico que afeta 1 em cada 10 000 pessoas. As
pessoas com hemofilia não possuem o fator VIII ou IX em quantidade suficiente no seu
corpo. Como resultado, as suas hemorragias podem durar mais tempo do que o normal.
A doença de von Willebrand (DvW) é o distúrbio hemorrágico mais comum. É geralmente
menos severa do que os outros distúrbios hemorrágicos. Muitas das pessoas com DvW
poderão não saber que possuem a doença, uma vez que os sintomas são muito ligeiros.
Existem outras deficiências dos fatores da coagulação, causados por deficiências de
outras proteínas da coagulação, no sangue.
Finalmente, os distúrbios da função plaquetária são doenças em que as plaquetas não
funcionam de forma correta, resultando numa tendência para hemorragias ou nódoas
negras.

• Ao detetar a lesão, depositam-se e acumulam-se no local da ferida, dilatam-se para
ocuparem mais volume e unem-se para formarem uma massa - o trombo plaquetário.
• Segregam substâncias que ativam a “cascata da coagulação”, protagonizada pelos
fatores de coagulação sanguínea.
• Segregam tromboplastina, substância que retrai os filamentos da fibrina, os quais
unem os elementos do coágulo sanguíneo, tornando-o mais compacto.
Os fatores de coagulação
Os denominados fatores de coagulação são um conjunto de elementos, maioritariamente
de natureza proteica, com uma participação muito ativa na formação do coágulo
sanguíneo. Muitos deles encontram-se sempre presentes no plasma sanguíneo, mas só
são ativados perante uma lesão numa parede de um vaso, atuando apenas localmente, de
modo a permitir a formação do coágulo no sítio necessário e no momento preciso. Cada
fator de coagulação tem um nome próprio, mas a maioria é classificada com números.
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O

s
distúrbios
hemorrágicos
hereditários
são
transmitidos
dos pais para a criança aquando da
conceção. Cada célula do corpo possui
23 pares de cromossomas (longas
cadeias de químicos conhecidas como
ADN. O ADN é ordenado em unidades
chamadas de genes. Os genes determinam
características específicas, como por exemplo
a cor dos olhos). Um cromossoma de cada par é
herdado de cada um dos progenitores. Existem 22 pares
iguais e um diferente, este ligado ao cromossoma sexual – os cromossomas X e Y.
Estes determinam o sexo do indivíduo – XX feminino e possui 2 cromossomas X, XY
masculino e possui um cromossoma X e um cromossoma Y. Os homens herdam o
cromossoma X da mãe e o cromossoma Y do pai.

COMO SE TRANSMITEM
OS DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS?
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Os distúrbios hemorrágicos são herdados por um de dois tipos de padrões de
transmissão:
1. Transmissão ligada ao sexo
2. Transmissão autossómica
1. Transmissão Ligada ao Sexo
Quando o gene afetado que provoca uma deficiência no fator está no cromossoma que
decide o sexo de uma criança, a transmissão é considerada ligada ao sexo. Os genes dos
fatores VIII e IX estão no cromossoma X e, como tal, a hemofilia A (deficiência de fator
VIII) e a hemofilia B (deficiência de fator IX) são transmitidas através dos cromossomas
sexuais.
Um pai com hemofilia

Uma portadora de hemofilia

Os filhos de um pai com hemofilia
herdam o seu cromossoma Y e,
portanto, não podem herdar a
hemofilia ou ser portadores de
hemofilia. Contudo, todas as filhas
de um homem com hemofilia
herdam o seu cromossoma X e
transportam consigo o gene da
hemofilia. Elas são portadoras
obrigatórias quando herdam o
cromossoma X do pai.

Uma portadora possui um cromossoma
X normal e outro portador do gene da
hemofilia. Cada filho terá 50% de hipóteses
de ter hemofilia. Como os homens apenas
herdam um cromossoma X, todos eles irão
desenvolver a doença. Cada filha terá 50% de
hipóteses de ser portadora. Existem 2 tipos
de portadoras: portadoras obrigatórias (que
transportam decisivamente o gene afetado)
e as portadoras possíveis (que podem ou não
transportar o gene afetado).

Pai com hemoﬁlia

X

X

Y

Y

X

X

Não
Portadora
afetado
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Mãe não portadora
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X
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X
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Y

X
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Lionização
A lionização acontece quando um cromossoma X é inativado durante o desenvolvimento
inicial do feto. Um cromossoma X possui tudo o que é essencial para cada célula. Os
genes do cromossoma X inativado deixam de ser utilizados. Pensa-se que a seleção do
cromossoma X que será inativado em cada célula seja aleatória. Este processo apenas
se torna problemático se um dos cromossomas possuir o gene alterado, por exemplo,
o gene anormal do fator VIII ou IX na hemofilia. Os homens (XY) possuem apenas uma
cópia de um cromossoma X em cada célula. Assim, a lionização não acontece neste
cromossoma X. As mulheres (XX) possuem dois cromossomas X em cada célula e um
deles será inativado.
Uma mulher portadora poderá ter um baixo nível de fator VIII ou IX devido à lionização.
Aproximadamente 20% das portadoras do gene que causa a hemofilia grave possuem
níveis baixos de fator VIII ou IX e são classificadas como tendo hemofilia leve. Muito
raramente, uma portadora pode ter hemofilia grave devido a lionização extrema. Para
uma jovem, é também possível ter hemofilia grave se o seu pai tiver hemofilia e a
sua mãe for portadora. Finalmente, um terço das hemofilias são causadas por novas
mutações onde não existe história familiar.
2. Transmissão autossómica
Quando o gene defeituoso que causa um
distúrbio hemorrágico está situado num
cromossoma que não decide o sexo da criança,
significa que esse distúrbio é herdado de forma
autossómica. Os distúrbios hemorrágicos
transmitidos de forma autossómica afetam
tanto os homens como as mulheres. A maioria
dos distúrbios hemorrágicos possuem
padrões de transmissão autossómica, por
exemplo, deficiências dos fatores I, II, V, VII,
X, XI, XII, XIII, a doença de von Willebrand e
alguns distúrbios da função plaquetária.
Existem dois tipos de padrões de transmissão
autossómica: autossómica recessiva (em que
são necessários dois genes defeituosos, um
do pai e outro da mãe para provocar o distúrbio
na criança) e autossómica dominante (em que
é apenas necessário um dos genes de um dos
pais da criança para provocar o distúrbio).

Herança da Doença de von Willebrand
Nenhuma

Suave

Severa

Um portador de um distúrbio autossómico é alguém que transporta o gene defeituoso
sem ser afetado por ele. O portador de uma deficiência do fator pode ter um nível de
fator baixo, ou no limite da faixa normal.
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TIPOS DE DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS

• As hemorragias acontecem cerca de uma vez por mês
• Raras hemorragias sem razão aparente
• Hemofilia severa: menos de 1% da atividade normal do fator de coagulação

HEMOFILIA
O que é a hemofilia?

O

termo genérico “hemofilia” descreve um grupo de distúrbios da coagulação
hereditários, nos quais existe uma anomalia permanente no mecanismo da
coagulação do sangue.
Mais especificamente a “hemofilia” é uma doença crónica e uma deficiência orgânica
congénita no processo da coagulação do sangue. De transmissão genética, ligada ao
cromossoma X, aparece quase exclusivamente nos indivíduos do sexo masculino e
caracteriza-se pela ausência ou acentuada carência de um dos fatores da coagulação.
Por este motivo, a coagulação é mais demorada ou inexistente, provocando hemorragias
frequentes, especialmente a nível articular e muscular.
A hemofilia é um distúrbio raro, cuja incidência na população em geral é de 1 em 10
000 habitantes (por isso aproximadamente 1 em cada 5 000 rapazes que nasce tem
hemofilia).
Uma pessoa com hemofilia A tem uma deficiência de fator VIII.
Uma pessoa com hemofilia B tem uma deficiência de fator IX (mais rara que a hemofilia A).
Ambos os tipos de hemofilia partilham os mesmos sintomas e padrão hereditário e
somente as análises ao sangue podem identificar qual é o fator afetado. A gravidade da
doença está relacionada com o grau de deficiência do fator da coagulação em causa, no
sangue. Existem três níveis de severidade de hemofilia:
• Normal: 50% - 150% da atividade normal do fator de coagulação;
• Hemofilia leve: 5% - 30% da atividade normal do fator de coagulação
• Pode existir hemorragia após uma cirurgia ou uma ferida grave
• Pode nunca acontecer um problema hemorrágico
• As hemorragias não são frequentes
• Não acontecem hemorragias espontâneas
• Hemofilia moderada: 1% - 5% da atividade normal do fator de coagulação
• Pode existir hemorragia após uma cirurgia, uma ferida grave ou 		
trabalho dentário
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• Hemorragias frequentes nas articulações ou músculos (principalmente joelhos,
cotovelos ou tornozelos)
• Hemorragias duas a três vezes por semana
• Hemorragias sem causa aparente são frequentes
Portadoras sintomáticas
Portadoras sintomáticas são aquelas com uma tendência hemorrágica aumentada
devido a um fator da coagulação baixo. O risco de hemorragia é mais elevado naquelas
que apresentam níveis de fator de coagulação baixos. Alguns destes sintomas
hemorrágicos incluem:
• Nódoas negras fáceis
• Hemorragias prolongadas a partir de pequenas feridas
• Hemorragias nasais
• Hemorragias prolongadas depois de extrações dentárias ou cirurgia
• Hemorragias prolongadas após trauma
• Períodos menstruais mais abundantes e prolongados (menorragia)
• Risco aumentado de hemorragia pós-parto
Diagnóstico e testes laboratoriais
Pode ser utilizada uma amostra de sangue de um recém-nascido para realizar um
diagnóstico. Isto aplica-se aos casos leves, moderados e graves. Em pelo menos 30%
dos casos de hemofilia não existe história familiar conhecida e a ocorrência de hemofilia
presume-se ser o resultado de uma mutação genética espontânea.
Os casos de hemofilia grave podem tornar-se evidentes e ser diagnosticados numa idade
precoce como resultado de uma cirurgia ou de uma ferida. Por exemplo, hemorragias
prolongadas podem seguir-se a uma circuncisão, ou análises e imunizações de rotina.
Mais frequentemente, o primeiro sintoma de uma tendência hemorrágica é na formação
de nódoas negras extensos à medida que a criança aprende a andar ou a gatinhar.
Infelizmente isto é algumas vezes confundido como resultado de uma lesão não
acidental, mas normalmente nestes casos é necessário que sejam realizados testes de
11
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coagulação para investigar a possibilidade da criança ter um distúrbio hemorrágico. O
romper dos dentes é outra fase na qual o distúrbio se pode tornar aparente.
A hemofilia moderada ou ligeira só pode ser diagnosticada mais tarde na infância ou
em alguns casos mesmo em adultos. Devido à presença de alguma quantidade de fator
da coagulação, as lesões menores ficam curadas normalmente, e por vezes, só quando
ocorre uma lesão maior é que a deficiência é revelada. O processo do diagnóstico
envolve muitos testes laboratoriais complexos a amostras de sangue. O tempo até se
chegar a um diagnóstico concreto e preciso pode provocar ansiedade e ser um período
difícil para as famílias.
Análises genéticas para determinar o estado da portadora
Existem alguns testes genéticos que podem ser feitos para determinar o estado de
portadora. Estes testes são complicados e os resultados são mais fiáveis se o ADN de
um membro da família estiver disponível.
DOENÇA DE von WILLEBRAND
O que é a doença de von Willebrand?
A Doença de von Willebrand (DvW) é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum e
afeta tanto homens como mulheres (a prevalência mundial é superior a 1%). As pessoas
que têm DvW manifestam uma deficiência de fator von Willebrand (FvW) e podem
sangrar durante mais tempo que o normal, apesar de não sangrarem mais rápido que o
normal. Todos os tipos de DvW são hereditários num padrão autossómico.

procedimento cirúrgico ou dentário. O tipo 3 é a forma mais rara do distúrbio de von
Willebrand.
Diagnóstico
Porque a DvW é normalmente leve, a maioria das pessoas não tem quaisquer problemas
e o distúrbio pode permanecer sem diagnóstico por um longo período de tempo. Muitas
vezes, a primeira indicação de que poderá existir um problema na coagulação do sangue
surge após uma cirurgia menor, como é o caso de uma extração dentária.
Uma vez levantada a suspeita para este problema, os médicos devem solicitar análises
para diagnosticar o distúrbio. A par da recolha de sangue para as análises é também
solicitada a história do distúrbio, quer pessoal quer familiar, que poderá fornecer pistas
acerca do distúrbio hemorrágico no seu passado ou nos seus familiares.
As análises ao sangue medem o tempo que o sangue demora a coagular e os níveis dos
fatores da coagulação presentes, comparando-os com os valores normais (das pessoas
que não apresentam o distúrbio).
O diagnóstico pode ser complicado e levar algum tempo, pois muitas pessoas com
DvW têm no seu sangue níveis de fatores da coagulação muito próximos do normal. A
preocupação que pode surgir com a ida ao hospital e com as análises pode fazer com
que os níveis aumentem. Assim, testes diferentes podem ser necessários para se obter
um diagnóstico final. O diagnóstico num dos elementos da família pode muitas vezes
conduzir à identificação do distúrbio num outro elemento.

Existem três tipos de DvW:

DISTÚRBIOS DA FUNÇÃO PLAQUETÁRIA

Tipo 1: Esta é a forma mais comum do distúrbio de von Willebrand e é normalmente de
gravidade leve. Uma pessoa com distúrbio de von Willebrand tipo 1 tem baixos níveis
de fator von Willebrand mas o fator von Willebrand presente funciona normalmente. As
pessoas com tipo 1 perfazem mais de 75% dos casos deste distúrbio.

O que são distúrbios da função plaquetária?

Tipo 2: Uma pessoa com tipo 2 tem uma disfunção no fator de von Willebrand que
produz. Este tipo é dividido nos tipos 2A, 2B, 2M e 2N. Para além da disfunção no fator
von Willebrand, as pessoas com tipo 2 podem ter também quantidades baixas de fator
von Willebrand.
Tipo 3: Uma pessoa com tipo 3 tem uma ausência total ou quase total de fator de von
Willebrand, neste caso o distúrbio é considerado grave. Ele ou ela irão ter problemas
hemorrágicos regulares e/ou graves. Estes podem incluir hemorragias nasais
frequentes ou períodos menstruais abundantes (no caso das mulheres) que requerem
tratamento para estancar a hemorragia. Hemorragias nas articulações e músculos são
também comuns neste tipo de distúrbio de von Willebrand. As pessoas com distúrbio
de von Willebrand grave necessitam de tratamento antes e depois de qualquer tipo de
12

Os distúrbios da função plaquetária são doenças nas quais as plaquetas não funcionam
da forma que deveriam, o que resulta numa maior tendência para hemorragias ou
nódoas negras. Uma vez que o tampão não é formado corretamente, a hemorragia pode
continuar por mais tempo do que o normal.
Estes distúrbios podem afetar mais do que 1% da população, e a maioria deles são
leves e muitos não são diagnosticados. Contudo, alguns tipos de distúrbios, como a
Trombastenia de Glanzmann, são mais graves.
Dependendo do tipo de distúrbio, as plaquetas podem não aderir às paredes dos vasos
sanguíneos danificados ou não conseguirem formar uma superfície propícia a que
outros fatores da coagulação possam formar o coágulo e estancar a hemorragia.
Os distúrbios da função plaquetária possuem padrões de hereditariedade variáveis.
13
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TESTE DE
DIAGNÓSTICO

Outras deficiências dos fatores da coagulação
Existe um grande número de outros distúrbios hemorrágicos causados por deficiências
noutros fatores da coagulação. Estes distúrbios são herdados através de um padrão
autossómico recessivo.
FATOR

OUTRO NOME

INCIDÊNCIA

PADRÃO HEMORRÁGICO

Fator I

Fibrinogénio

1 em 1 000 000

Geralmente leve

Fator II

Protrombina

1 em 1 000 000

Geralmente leve

Fator V

Parahemofilia

1 em 1 000 000

Geralmente leve

Combinados
FV e FVIII

1 em 1 000 000

Geralmente leve

Fator VII

1 em 500 000

Grave quando os níveis do fator são abaixo de 1%

Fator X

F Stuart-Prower

1 em 500 000

Moderado a grave quando os níveis do fator são
abaixo de 10%

Fator XI

Hemofilia C

1 em 100 000

Leve a moderado quando os níveis do fator são
abaixo dos 15%

1 em 3 000 000

Grave quando os níveis do fator são abaixo de 1%

Fator XIII

APTT prolongado
(análise sanguínea)

XX

XX

Hemorragia nasal
recorrente e duradoura

Hemorragia abundante
após intervenção dentária

XY

XY XX

XY

Histórico familiar

Hemorragia abundante
após traumatismo

Período menstrual prolongado Nódoas negras frequentes
(superior a 7 dias)
ou de grandes dimensões

Anemia

Necessidade de transfusão
de sangue

Estes são os 10 principais sinais que
indicam a presença de um distúrbio
hemorrágico nas mulheres.

Hemorragia abundante
na sequência de cirurgia
ou parto
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Se se identifica com 3 ou mais sintomas,
procure aconselhamento médico para
a realização de análise sanguínea para
diagnóstico de distúrbios hemorrágicos.
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TRATAMENTO
DOS DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS

A

s portadoras sintomáticas e as mulheres com hemofilia não apresentam, por
norma, sintomas diários. Podem, no entanto, sofrer de hemorragias prolongadas
após um acidente ou intervenção médica. Quando isso acontece, o tratamento é o
mesmo de um homem com hemofilia.
Concentrado de fator de coagulação
Os concentrados de fator de coagulação são medicamentos que contêm o fator em falta
em doentes com distúrbio hemorrágico. O fator é administrado por via intravenosa ao
doente de forma regular. A este tipo de terapia chamamos de terapia de substituição.
Infelizmente, existem poucos tratamentos específicos de fator disponíveis para os
doentes com distúrbios hemorrágicos, e muitos dos doentes apenas possuem como
tratamentos o Plasma Congelado Fresco ou Crioprecipitado, considerados por muitos
como inadequados.
Os concentrados de fator podem ser feitos de plasma humano ou podem ser
manipulados geneticamente. Quando feitos a partir de plasma humano, são tomadas
uma série de medidas de segurança para garantir que não existe contaminação viral
do produto e que os doentes que recebem o tratamento não sejam infetados com vírus
como o HIV e a hepatite C (HCV). Para este propósito, existem critérios rigorosos que
são implementados na escolha dos doadores de plasma e os fabricantes desenvolveram
uma série de etapas de remoção viral ou de inativação viral que são utilizadas durante
o processo de fabrico. No entanto, os doentes devem estar cientes de que existe um
risco teórico de nos tratamentos derivados do plasma. Este risco pode estar associado
a agentes patogénicos emergentes ou à variante da doença de Creutzfeldt-Jakob
(vDCJ), relativamente aos quais ainda não é claro se podem ser transmitidos através de
produtos derivados do plasma.
Os concentrados de fator são administrados por via intravenosa, o que pode ser
incómodo e angustiante, especialmente em bebés e crianças, uma vez que a perfusão
é realizada a cada dois dias. Este tipo de tratamento pode também gerar problemas
de longo prazo, como danos nas veias. Uma vez diagnosticado um novo doente, o
tratamento deve ser realizado num ambiente médico para monitorização de possíveis
reações alérgicas e adversas e o desenvolvimento de inibidores. No entanto, uma
vez que o primeiro estádio é ultrapassado, muitos países permitem que doentes com
distúrbios hemorrágicos administrem o tratamento em casa sem supervisão médica, o
que aumenta consideravelmente a qualidade de vida dos doentes, uma vez que deixa de
existir a necessidade de deslocação para um ambiente médico e, portanto, as perfusões
interferem menos na vida profissional e privada dos doentes.
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Concentrado de Complexo Protrombínico (CCP)
Este concentrado é fabricado a partir de plasma humano e contém uma mistura de
fatores de coagulação, incluindo os fatores II, VII, IX e X (contudo, muitos não contêm
todos os quatros fatores). O CCP é adequado nas deficiências individuais do fator II
e X, assim como na deficiência combinada hereditária dos fatores de coagulação
dependentes da vitamina K. O concentrado é tratado para eliminar vírus como HIV e
hepatite B e C. Alguns CCPs foram relatados como causadores de coágulos sanguíneos
potencialmente perigosos (trombose). O CCP é administrado por via intravenosa.
Plasma Fresco Congelado (PFC)
O plasma é a porção do sangue que contém todos os fatores de coagulação, assim
como outras proteínas do sangue. O plasma fresco congelado é utilizado no tratamento
de distúrbios hemorrágicos raros, quando os concentrados do fator específico não estão
disponíveis. O PFC é o tratamento mais utilizado na deficiência do fator V. Contudo, por
norma, não é submetido a uma inativação viral, e o risco de transmissão de doenças
virais é maior. O plasma fresco congelado sujeito a inativação viral está disponível em
alguns países e é preferível. A sobrecarga circulatória é um problema potencial deste
tratamento: como a concentração de cada fator de coagulação no PFC é baixa, deve ser
administrado um grande volume durante várias horas, por forma a alcançar um aumento
adequado do nível do fator. Esta grande quantidade de plasma congelado fresco pode
sobrecarregar o sistema circulatório e causar stress no coração. Podem ocorrer outras
complicações do tratamento com PFC, particularmente reações alérgicas ou problemas
pulmonares (lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão [TRALI]). Esses problemas
são muito menos comuns se for utilizado o plasma fresco congelado inativado. O PFC é
administrado por via intravenosa.
Crioprecipitado
Fabricado a partir do plasma humano, o crioprecipitado contém o fator VIII, fibrinogénio
(fator I) e uma quantidade muito pequena de outras proteínas importantes na coagulação
sanguínea. Embora seja possível inativar o crioprecipitado, não é uma prática comum,
e por esse motivo o crioprecipitado apenas deve ser utilizado quando o concentrado
do fator não está disponível. Contém concentrações mais elevadas de CCP do que
alguns (mas não todos) os fatores de coagulação, e por esse motivo é necessário um
menor volume de administração. Possui indicação apenas em algumas deficiências. O
crioprecipitado é administrado por via intravenosa.
Desmopressina
A desmopressina é uma hormona sintética que pode ajudar a controlar uma hemorragia
numa emergência ou durante uma cirurgia. Pode ser administrada por via intravenosa
ou subcutânea (debaixo da pele), ou ainda como um spray nasal.
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A desmopressina não funciona em todos os doentes ou portadoras. Todas as portadoras
com hemofilia A e com uma percentagem do fator inferior a 50% devem fazer um teste
à efetividade do medicamento. A desmopressina não é eficaz em doentes ou portadoras
de hemofilia B, uma vez que não aumenta os níveis de fator IX.
A desmopressina não deve ser utilizada em todas as situações, por exemplo em casos
de traumatismo craniano ou em pessoas com risco de problemas cardíacos. Os médicos
devem ser familiarizados para com a medicação e como deve ser utilizada antes de a
prescrever.
Agentes antifibrinolíticos
Os agentes antifibrinolíticos como o ácido tranexâmico ou o ácido aminocapróico são
utilizados para suster um coágulo numa determinada parte do corpo, como na boca,
bexiga ou útero. Estes fármacos são muito úteis em determinadas situações, como
durante uma cirurgia dentária, mas não são eficazes em situações de cirurgia ou
hemorragia interna major. Os agentes antifibrinolíticos são particularmente úteis em
doentes com deficiência do fator XI. São também utilizados para ajudar a controlar as
hemorragias menstruais nas mulheres. Podem ser administrados por via oral ou por
injeção.
Cola de fibrina
A cola de fibrina pode ser utilizada no tratamento de feridas e durante uma cirurgia
dentária, como por exemplo uma extração dentária. Não é utilizada em cirurgias ou em
caso de hemorragia major. É aplicada no local da hemorragia.
Transfusão de plaquetas
As plaquetas são pequenas células sanguíneas responsáveis pela formação do coágulo
sanguíneo e reparação dos vasos sanguíneos. Alguns fatores de coagulação, incluindo
o fator V, são armazenados em pequenos sacos no seu interior. As transfusões de
plaquetas são muitas vezes utilizadas no tratamento da deficiência de fator V.
Contracetivos hormonais
Os contracetivos hormonais são utilizados para o controlo de hemorragias menstruais
irregulares. Reduzem a perda de sangue menstrual através do adelgaçamento do
endométrio e proporcionam o aumento dos fatores VIII e fator de von Willebrand.
Atualmente disponíveis sob a forma de comprimidos (pílula), transdérmicos ou em anel
vaginal, os contracetivos hormonais fornecem um controlo fiável da natalidade, do ciclo
menstrual, na redução da dismenorreia e menorragias. A utilização destas terapêuticas
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é considerada relativamente segura (em caso de dúvida, fale com o seu médico ou
farmacêutico).
Dispositivos intrauterinos
Os dispositivos intrauterinos ajudam a controlar as hemorragias menstruais. Estes
tratamentos possuem alguns efeitos adversos, pelo que mulheres com distúrbios
hemorrágicos raros devem consultar um médico acerca da possibilidade de efeitos
adversos.
Hormona libertadora de gonadotrofina (análogos da GnRH)
Este tratamento cessa a ovulação e é eficaz na redução do fluxo menstrual e na sua
duração. Os efeitos adversos associados à redução do estrogénio incluem afrontamentos
(semelhantes aos da menopausa) e perda de densidade óssea (que é reversível). Os
análogos da GnRH podem ser uma alternativa à cirurgia em mulheres jovens com
menorragia e resistentes a outros tratamentos ou com distúrbios hemorrágicos
graves. Se a sua utilização ultrapassar os 6 meses, deverá ser iniciada uma terapia de
substituição hormonal, por forma a neutralizar os baixos níveis de estrogénio.
Tratamento cirúrgico
Pode ser necessária uma cirurgia em caso de doença pélvica e nas mulheres que não
tolerem o tratamento médico, ou quando este não é eficaz. As mulheres com distúrbios
hemorrágicos hereditários possuem uma maior tendência para hemorragias perioperatórias e/ou tardias (7 a 10 dias mais tarde), mesmo quando são realizadas pequenas
cirurgias como a histerectomia e a biópsia. Nestes casos, qualquer intervenção cirúrgica
necessária deverá ser realizada num centro com suporte laboratorial, nomeadamente
de hematologia e hemóstase. Poderá ser necessário um tratamento profilático no préoperatório, por forma a reduzir o risco de hemorragia excessiva. As opções cirúrgicas
viáveis são a histerectomia e a ablação endometrial.
Histerectomia
A histerectomia consiste na ablação cirúrgica do útero, não incluindo os ovários e
as trompas de Falópio. A complicação mais comum é a hemorragia. Outras incluem
reações geniturinárias, a infeção e a cicatrização difícil. A recuperação pós-operatória
requer um período demorado. A longo prazo, poderá desenvolver-se atrofia precoce dos
ovários (menopausa precoce). As complicações hemorrágicas peri-operatórias devem
ser tidas em conta aquando do tratamento de mulheres com distúrbios hemorrágicos.
A histerectomia não deve ser o tratamento de primeira linha, e apenas deve ser utilizada
somente quando outros tratamentos falham ou quando a doença pélvica é indicativa da
sua utilização, especialmente em mulheres que já não desejam manter a sua fertilidade.
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Ablação endometrial
Atualmente, as técnicas de ablação endometrial são largamente utilizadas como uma
alternativa à histerectomia e podem reduzir a perda de sangue durante o período
menstrual em mulheres com distúrbios hemorrágicos. Esta técnica consiste na
remoção de uma fina camada interna de endométrio e interrompe o fluxo menstrual
em muitas mulheres. Em alguns casos, poderá ser verificada uma continuação da
hemorragia menstrual, mas reduzida a níveis normais ou muito reduzidos.
Estas técnicas possuem um menor tempo cirúrgico, tempo de recuperação e uma
menor taxa de complicações quando comparadas à histerectomia. As complicações
possíveis incluem cólicas (como dores menstruais) durante 1 a 2 dias, descarga
aquosa misturada com sangue (que pode durar algumas semanas), náuseas ou urinar
frequentemente durante 24 horas.

PROFILAXIA
DOS DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS

A

profilaxia consiste na perfusão regular
de concentrados de fator de coagulação,
por forma a prevenir hemorragias.

A ideia de profilaxia surgiu da observação de
que doentes com hemofilia leve a moderada
(que possuem níveis de fator de 1% ou
mais) raramente apresentavam hemorragias
espontâneas, sofriam de menos problemas
articulares do que doentes com hemofilia severa.

Os médicos acreditaram que se for mantido um nível de fator de pelo menos 1% através
das perfusões regulares de concentrados de fator, poderá ser reduzido o risco de
hemorragia e de problemas articulares.
Desde então, foram realizados importantes estudos que demonstraram que crianças
que recebem profilaxia apresentam menos hemorragias e uma melhor saúde articular.
A profilaxia tornou-se no objetivo de tratamento em doentes com hemofilia severa,
permitindo que estes se mantenham ativos e participem de forma plena no dia a dia.

Existem vários tipos de profilaxia. A profilaxia contínua (primária, secundária e terciária)
é administrada de forma regular durante um período de vários meses e muitas vezes

TIPO DE TRATAMENTO

DEFINIÇÃO

Tratamento episódico

Tratamento utilizado aquando de uma hemorragia

Profilaxia contínua
Profilaxia primária

Tratamento contínuo regular, iniciado antes da segunda
hemorragia articular e dos 3 anos de idade

Profilaxia secundária

Tratamento contínuo regular, iniciado após 2 ou mais
hemorragias articulares, mas antes do início de doença articular

Profilaxia terciária

Tratamento contínuo regular, iniciado após o início de doença
articular, para prevenir a sua evolução

Profilaxia intermitente

Tratamento administrado para prevenir hemorragias durante
pequenos períodos de tempo, como durante e após uma
cirurgia

Adaptado de Guidelines for the Management of Hemophilia, World Federation of Hemophilia, 2012.

anos. A profilaxia intermitente ou periódica é utilizada durante períodos mais curtos de
tempo, normalmente semanas ou meses.
Administração e esquemas de tratamento
Ainda estão a ser conduzidos estudos por forma a determinar o melhor esquema
de tratamento (também chamado de protocolo). Um esquema de profilaxia deverá
determinar:
• O tipo de produto de fator a utilizar
• A dose de fator administrada em cada injeção
• A frequência de administração de tratamento
• O tempo durante o qual é administrado o tratamento
Atualmente existem dois protocolos em utilização para os quais temos dados a longo
prazo:

Tipos de profilaxia

• Protocolo de Malmö: perfusões de 25-40 UI/kg, administradas três vezes
por semana para doentes com hemofilia A e duas vezes por semana para
doentes com hemofilia B.

Ao contrário do tratamento episódico ou de prescrição, utilizados aquando de uma
hemorragia, a profilaxia é administrada para prevenir uma hemorragia antes que a
mesma aconteça.

• Protocolo de Utrecht: perfusões de 15-30 UI/kg, administradas três vezes
por semana para doentes com hemofilia A e duas vezes por semana para
doentes com hemofilia B.
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Nos países em vias de desenvolvimento são administradas menores doses de profilaxia,
de forma mais frequente (por exemplo, 10-15 UI/kg, 3 vezes por semana), o que poderá
ser uma opção eficaz.
Fatores a considerar aquando da realização de um protocolo de profilaxia:
• Idade de início da profilaxia
• Idade atual
• Acesso venoso
• Sintomas hemorrágicos
• Estado articular
• Em que altura e qual a intensidade da atividade física
• Disponibilidade dos concentrados de fator
• Capacidade dos frascos de concentrado de fator disponíveis
Quando iniciar/parar a profilaxia
Existem opiniões divergentes acerca de qual a melhor altura para parar a profilaxia.
A abordagem mais viável economicamente é um início precoce da profilaxia, por forma
a preservar a saúde articular. A profilaxia tornou-se o tratamento preferencial em
muitos países da Europa durante mais de 50 anos. Contudo, o seu custo associado tem
dificultado a sua adoção em larga escala.
O acesso a grandes quantidades de concentrado de fator necessários para a profilaxia
é certamente um fator a considerar aquando da determinação do início do tratamento
e da sua duração.
Em países em o tratamento está prontamente disponível, a maioria concorda que
a profilaxia deve ser iniciada antes que ocorra um dano articular irreversível. Alguns
médicos acreditam que deve ter início após a primeira hemorragia articular, ou numa
certa idade (normalmente dois ou três anos de idade). Outros recomendam esperar até
que tenham ocorrido duas ou mais hemorragias.
Quando o acesso ao concentrado de fator é limitado, doses mais baixas administradas
de forma mais frequente são uma opção efetiva. Por forma a permitir um maior acesso à
profilaxia, são necessários estudos de custo-eficácia, por forma a determinar a dosagem
mínima efetiva, e assim maximizar o produto de tratamento para um maior número de
doentes.
Também ainda não é claro se todos os doentes devem permanecer em profilaxia de
forma indefinida depois de se tornarem adultos. Embora alguns estudos sugiram que
adolescentes consigam uma boa gestão da doença sem a profilaxia, são necessários
mais estudos antes de elaborar uma recomendação. Muitas vezes são os doentes, em
conjunto com os seus médicos, a decidir se continuam com a profilaxia ou não.
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SAÚDE REPRODUTIVA
EM MULHERES
COM DISTÚRBIOS
HEMORRÁGICOS

Gestão da menorragia em mulheres com distúrbios hemorrágicos
Desde que a hemorragia anormal possa ser considerada um sintoma de um problema
ginecológico, ou sintoma de um distúrbio hemorrágico, deve ser recomendada uma
avaliação ginecológica completa, antes de iniciar o tratamento da menorragia.

Dismenorreia (menstruação dolorosa)
PROBLEMAS GINECOLÓGICOS
Menorragia

M

enorragia ou hemorragia menstrual abundante é o sintoma mais comum das
mulheres com distúrbios hemorrágicos. Define-se como uma hemorragia anormal
quando dura mais de 7 dias e existem coágulos.
As adolescentes e mulheres na pré-menopausa são as mais afetadas, uma vez que
existe um maior número de alterações hormonais associadas. Além disso, na prémenopausa observam-se com maior frequência patologias pélvicas, como fibromiomas
e endometriose, que contribuem para um aumento das menorragias.
Por vezes é difícil criar termos de comparação, sem ser com outros membros da família,
por forma a determinar se existem menstruações abundantes.
As seguintes linhas orientadoras poderão alertar uma mulher para um potencial
problema com as hemorragias menstruais excessivas:
• Fluxo com uma duração superior a 7 dias
• Fluxo que ensopa um penso em menos de 2 horas
• Hemorragia imprevisível
• Hemorragias menstruais que afetam a qualidade de vida
• Menstruações tão abundantes que causam anemia
Menorragia na adolescência
A hemorragia menstrual pode ser uma experiência difícil na vida de uma adolescente,
especialmente na altura da primeira menstruação. As raparigas portadoras de distúrbios
hemorrágicos devem ser aconselhadas antes da sua primeira menstruação, acerca
da possibilidade de menorragia aguda grave, que poderá ocorrer quer no primeiro
período menstrual, como nos subsequentes. Esta intervenção deverá ser efetuada na
presença do ginecologista, hematologista e com a doente e a sua família. Devido ao
risco aumentado de transfusão sanguínea, as jovens devem ser imunizadas contra as
hepatites A e B.
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Às mulheres com distúrbios hemorrágicos que sofrem de dores menstruais, deverá ser
descartada a possibilidade de dismenorreia. Os tratamentos habituais incluem AINEs
(anti-inflamatórios não esteroides), que devem ser evitados devido à sua atividade antiplaquetária. Em alternativa, deverão ser utilizados analgésicos como o paracetamol.
Os contracetivos orais combinados, assim como os sistemas intrauterinos, podem
também ajudar a reduzir a dor.

Quistos ovarianos hemorrágicos
Durante a ovulação, pode verificar-se a presença de hemorragia provocada pela rotura
do folículo, quando o óvulo é libertado do ovário, estando associada uma ligeira dor
abdominal e pélvica. As mulheres com distúrbios hemorrágicos possuem uma
maior probabilidade de vir a sofrer de hemorragias significativas durante a ovulação,
desencadeando uma forte dor, quistos nos ovários ou até mesmo hemorragias na
cavidade abdominal e pélvica.
Embora estas complicações ginecológicas possam ser tratadas cirurgicamente, é
aconselhável a utilização de agentes de coagulação apropriados (ácido tranexâmico,
desmopressina, reposição do fator de coagulação). Os contracetivos orais combinados
suprimem a ovulação e têm sido utilizados com sucesso na profilaxia de recorrências.

Endometriose e outras doenças ginecológicas
Nesta patologia, devido a alterações embrionárias, o tecido do endométrio, que
normalmente apenas reveste o interior do útero, está também presente na zona da
pélvis e noutros orgãos fora do útero. Apesar dessa localização anómala, esse tecido
sofre igualmente alterações menstruais que causam os problemas associados a esta
doença. Não existem evidências consistentes de que as mulheres com distúrbios
hemorrágicos sejam mais propensas ao desenvolvimento de endometriose, miomas,
pólipos do útero ou hiperplasia do endométrio (crescimento excessivo do endométrio),
mas um estudo realizado pelo Centro de Controlo de Doenças dos EUA, verificou que
estes problemas ginecológicos são mais frequentes em mulheres com DvW do que nas
que não apresentavam a doença. Dado que a maioria destas doenças ginecológicas são
caracterizadas por hemorragias, as mulheres com distúrbios hemorrágicos possuem
uma maior probabilidade para o desenvolvimento de sintomas e, portanto, serem
diagnosticadas de uma forma precoce.
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Menopausa
A menopausa refere-se ao momento da vida da mulher em que a sua menstruação termina
de forma definitiva. Apenas se deve utilizar este termo após 1 ano sem menstruação.
A pré-menopausa consiste num período de 3 a 10 anos antes da menopausa natural,
no qual as hormonas se encontram “em transição”. Os sintomas incluem hemorragia
menstrual em excesso e de frequência irregular. Uma vez que existem outras razões
médicas para a ocorrência destas situações e as mulheres com distúrbios hemorrágicos
apresentam o mesmo risco relativamente às mulheres sem patologia, deverá ser
realizada uma investigação médica completa, por forma a eliminar outras causas para
a hemorragia. Em todas as mulheres deverá ser determinada inicialmente a causa da
hemorragia menstrual anormal e somente depois administrado o tratamento. A terapia
de substituição hormonal (TSH) poderá ser necessária. No entanto, se a mulher já
estiver a realizar este tipo de tratamento, poderá ser útil discutir com o ginecologista
e com o hematologista outras opções como a ablação endometrial ou a histerectomia.
É importante que as mulheres mantenham uma relação próxima com o seu ginecologista,
mesmo após a idade fértil, com o objetivo de antecipar eventuais problemas conjuntos
da menopausa e dos distúrbios hemorrágicos.
PLANEAMENTO FAMILIAR E GRAVIDEZ
Gestão pré-natal
Uma gravidez normal provoca um aumento da concentração de vários fatores da
coagulação, incluindo o fator VIII, fator vW e fibrinogénio. Os níveis de fator IX não
costumam sofrer alterações consideráveis. Estas alterações contribuem para uma
eventual melhoria da coagulação em mulheres com distúrbios hemorrágicos. Apesar
desta melhoria, as mulheres com distúrbios hemorrágicos muitas vezes não conseguem
alcançar os mesmos níveis de fatores da coagulação que outras mulheres e, portanto,
os riscos de complicações hemorrágicas são maiores.

As mulheres com suspeita de terem um distúrbio hemorrágico ou serem portadoras
deverão realizar um teste de diagnóstico antes de engravidarem, que irá permitir
um aconselhamento pré-concecional mais efetivo e um acompanhamento precoce
da gravidez. Este teste torna-se de maior importância em mulheres com distúrbios
hemorrágicos graves ou nas que poderão estar grávidas de um bebé gravemente
afetado, como as portadoras de hemofilia grave.
Antes de engravidar, as portadoras deverão reunir informação acerca:
• Da hipótese de transmissão para o bebé
• Das consequências, tanto para a mãe, como para o bebé, da herança de um
distúrbio hemorrágico
• Dos tratamentos disponíveis nos distúrbios hemorrágicos
• De como gerir uma gravidez, parto e pós-parto, por forma a reduzir os riscos
tanto para a mãe como para o bebé
• Das opções disponíveis para a conceção, diagnóstico pré-natal e
determinação do sexo no feto

Diagnóstico pré-natal
O diagnóstico pré-natal é um procedimento considerado essencial nas mulheres
portadoras de hemofilia, dada a gravidade do distúrbio na descendência masculina,
porque muitas famílias afetadas já estão conscientes do problema. Para cada gravidez
nas portadoras de hemofilia, existe uma probabilidade de 50% de uma criança do sexo
masculino ter hemofilia e uma probabilidade de 50% de uma criança do sexo feminino ser
portadora da doença. Noutros distúrbios hemorrágicos, o diagnóstico pré-natal apenas
deverá ser considerado quando o feto está em risco de ser afetado com formas graves
do distúrbio. Uma vez que a maioria dos distúrbios hemorrágicos são autossómicos
recessivos, este risco poderá ser mais comum em famílias e culturas com altas taxas
de casamentos consanguíneos.

Aconselhamento pré-natal
As portadoras deverão receber aconselhamento genético acerca dos riscos de ter
uma criança afetada, muito antes do início do planeamento de uma gravidez, e devem
ser observadas por um obstetra assim que suspeitarem de uma gravidez. O obstetra
deverá trabalhar em estreita colaboração com a equipa de um centro de tratamento de
hemofilia, por forma a prestar o melhor atendimento durante a gravidez e o parto, e para
minimizar as possíveis complicações para a mãe e para o recém-nascido.
A maior parte das portadoras têm uma gravidez normal, sem complicações hemorrágicas.
Os níveis do fator VIII aumentam significativamente durante a gravidez, o que reduz o
risco de hemorragias em portadoras de hemofilia A. Contudo, os níveis de fator IX não
se alteram de forma significativa. Não parece existir um risco aumentado de aborto em
portadoras com hemofilia.
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Métodos de diagnóstico pré-natal:
• Biópsia das vilosidades coriónicas: consiste em retirar uma pequeníssima amostra
dessas vilosidades, para se realizar um teste genético durante a gravidez. É
frequentemente usada para se estudarem os genes ou os cromossomas do feto, para
doenças genéticas especificas. É normalmente realizada entre a 11º e a 12º semana
da gravidez.
• Amniocentese: exame pré-natal que se realiza aproximadamente após a 15º semana
de gravidez (entre a 15ª e a 18ª semana). Depois do médico ter acesso aos resultados
dos testes do 1º Trimestre. A amniocentese fornece informação sobre a composição
genética do bebé e das anomalias cromossómicas.
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Determinação do sexo no feto
A determinação do sexo no feto pode ser útil na gestão de uma gravidez com risco de
hemofilia, o que pode ser reconfortante para os pais quando o feto é do sexo feminino,
e pode evitar os testes invasivos como a amniocentese e biópsia das vilosidades
coriónicas, assim como permitir que o plano de gestão para o trabalho de parto possa
ser perfeito, evitando a utilização de monitorização invasiva em fetos masculinos que
possuem 50% de probabilidade de ser afetados. O sexo do bebé pode ser determinado
de duas formas:
1. Exame de sangue materno
O sexo do feto pode ser determinado através do ADN fetal extraído de uma amostra de
sangue da mãe por volta das 9 semanas de gestação
2. Ultrassons

devem ser encaminhadas para os cuidados pré-natais e realizar o parto num centro,
onde, para além de um especialista em obstetrícia de alto risco, exista um centro
de tratamento de hemofilia ou um hematologista especialista em coagulação. É
fundamental o apoio do laboratório, da farmácia e do serviço de sangue.
Se a área de residência da mãe for perto de um centro de tratamento de hemofilia, o
hospital local e a equipa médica deverão estar preparados de forma antecipada para as
possíveis necessidades quer da mulher, quer do bebé. É importante tomar decisões com
antecedência e existir um plano escrito em casa e no hospital.
Antes da realização do parto, todas as mulheres com distúrbios hemorrágicos deverão
ter a oportunidade de consultar um anestesiologista. Não existe um consenso quanto
aos níveis de fator considerados seguros para a administração de uma epidural, mas
valores a rondar os 0,5 UI/ml, com os restantes valores da coagulação normais, são
suficientes para considerar uma epidural segura.

A determinação do sexo do feto pode ser efetuada facilmente através de ultrassons
(ecografia) a partir do segundo trimestre

É aceitável utilizar os níveis do terceiro trimestre para elaborar um plano de parto
apropriado. Se o nível de fator for baixo no terceiro trimestre, poderá ser necessário um
tratamento profilático, por forma a prevenir uma hemorragia.

Diagnóstico genético pré-implantatório

Antes de ser utilizado qualquer procedimento invasivo, a desmopressina pode ser
utilizada para aumentar os níveis de fator VIII e vW respetivamente em todas as
portadoras de hemofilia A e mulheres com DvW. É uma forma de garantir a segurança da
mãe e do feto, mas é necessário ter cuidado na administração no momento do parto, já
que poderá causar complicações associadas com a retenção de líquidos, especialmente
se a mãe recebeu fluidos intravenosos.

A pré-implantação no diagnóstico genético é uma técnica relativamente nova. Os
embriões criados na Fertilização in vitro (FIV) são testados para identificarem aqueles
que não são afetados pelo distúrbio hemorrágico e são posteriormente transferidos
de forma seletiva para o útero. Têm sido relatados casos de sucesso em portadoras
de hemofilia. Este método será provavelmente uma opção realista para alguns casos
individuais num futuro próximo, embora seja necessário procurar maior evidência acerca
da sua eficácia e segurança. O custo e o stress associados à FIV também necessitam
de ser levados em conta.
Aborto espontâneo/complicações na gravidez
Não existe evidência de uma maior taxa de aborto espontâneo em portadoras e mulheres
com outros distúrbios hemorrágicos, comparativamente à população em geral. No
entanto, as mulheres com certas deficiências de fator (tais como a deficiência de fator
XIII e a deficiência de fibrinogénio) podem apresentar um risco aumentado de aborto e
descolamento da placenta. Assim, estas mulheres poderão necessitar de reposição de
fator durante toda a gravidez, por forma a evitar estas complicações.
Aproximadamente 20% das gestações sofrem complicações relacionadas com pelo
menos um episódio hemorrágico, pelo que as hemorragias na gravidez poderão não
estar associadas a um distúrbio hemorrágico subjacente. As causas obstétricas não
devem ser menosprezadas.

O feto também está em risco de sofrer complicações hemorrágicas durante o nascimento.
As técnicas de monitorização invasiva e os partos instrumentais (ventosas, fórceps de
rotação) devem ser evitados em gestações com fetos potencialmente afetados, uma
vez que poderão resultar desses processos graves hemorragias na cabeça.
O parto normal vaginal não é contraindicado nestas gestações, mas deve ser evitado um
trabalho de parto prolongado e o parto deve ser efetuado pelo método menos traumático.
Apesar da cesariana não eliminar por completo o risco de complicações hemorrágicas
graves no recém-nascido, o seu recurso pode ser considerado para minimizar o risco
neonatal das complicações hemorrágicas.
Quando a cabeça do bebé está profundamente inserida na pélvis é antecipado um
parto fácil e a utilização de fórceps poderá ser considerada um procedimento menos
traumático do que a cesariana, mas deve ser realizada por um obstetra experiente.

Gestão do trabalho de parto

Os níveis de fator devem ser avaliados através de uma amostra do sangue do cordão
umbilical, que deve ser recolhida dos recém-nascidos em risco de um distúrbio
hemorrágico hereditário moderado ou grave, por forma a avaliar o estado da coagulação
e dos níveis de fator da coagulação. Isto irá permitir a identificação precoce e a gestão
dos recém-nascidos com alto risco de complicações hemorrágicas.

A gestão do trabalho de parto dependerá das necessidades da mãe e da criança
potencialmente afetada no momento do parto. As mulheres com risco de hemorragia

Na avaliação dos níveis de fatores da coagulação neo-natal, até aos seis meses de idade,
deve ser considerada a correlação entre os níveis de vitamina K e a idade gestacional,
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devido à imaturidade hepática para atingir os níveis adultos. Por esse motivo, não é
fiável um diagnóstico de formas leves de distúrbios hemorrágicos após o nascimento,
ao contrário da hemofilia A, que pode ser diagnosticada nesta fase.

com distúrbios hemorrágicos hereditários requer uma estreita colaboração entre o
hematologista, obstetra e anestesista.

Caso sejam verificados durante o nascimento sinais sugestivos de hemorragia
no cérebro de um recém-nascido com um possível distúrbio hemorrágico e em
consequência de um parto traumático, deve ser efetuado com urgência um ultrassom
craniano. Nestes casos poderá ser necessário um tratamento com fator da coagulação.

Redução do risco de HPP

Todas as crianças com um distúrbio hemorrágico devem efetuar um ultrassom
transcraniano antes da alta hospitalar. Deve ser administrada vitamina K por via oral e
não por via intramuscular. As injeções intramusculares devem ser evitadas em recémnascidos em risco, até que o seu estado de coagulação seja conhecido. A BCG pode ser
administrada, uma vez que se trata de uma injeção subcutânea.
A análise de Guthrie Card pode ser realizada através do teste do pezinho (triagem para
doenças hereditárias como a fenilcetonúria). Deve ser exercida uma pressão de cinco
minutos e o local deve ser cuidadosamente observado durante 24 horas. Se neste período
de tempo se verificar uma redução no nível de fator a criança deve ser encaminhada para
um Serviço de Hematologia especializado em distúrbios hemorrágicos hereditários.
Qualquer procedimento cirúrgico deve ser adiado até que o estado da coagulação do
recém-nascido seja conhecido.
Gestão pós-parto

A terapêutica profilática de reposição é recomendada no trabalho pré-parto, parto e
período imediato ao pós-parto (pelo menos 3 a 4 dias para parto vaginal e 5 a 7 dias para
cesariana) em mulheres com baixos níveis de fator ou com um distúrbio hemorrágico
hereditário.
O retorno dos níveis do fator de coagulação aos valores anteriores à gravidez deixa
as mulheres com distúrbio hemorrágico particularmente vulneráveis a uma hemorragia
pós-parto secundária. O ácido tranexâmico oral ou as pílulas orais combinadas podem
ser utilizados na prevenção e gestão da HPP secundária.
Aleitamento materno
A amamentação aumenta os níveis de fator VIII e do fator vW, em resposta às hormonas
da gravidez. As mulheres que amamentam conseguem manter os níveis hormonais
elevados que tiveram durante a gravidez, protegendo-as de hemorragias na semana
após o parto. A desmopressina e o ácido tranexâmico passam através do leite materno.
As mulheres com certos tipos de distúrbios hemorrágicos poderão sofrer de problemas
hemorrágicos após o parto mesmo se estiverem a amamentar, uma vez que não
respondem às hormonas da gravidez.

As causas mais comuns de hemorragia pós-parto (HPP) são a atonia uterina
(contractilidade uterina insuficiente), a retenção da placenta ou de fragmentos
placentares e o trauma do trato genital. No entanto, os distúrbios hemorrágicos são
também uma causa reconhecida de HPP. Após o parto, aproximadamente entre 14 e 21
dias, os níveis dos fatores de coagulação voltam a apresentar os valores iniciais, antes
da gravidez. Desta forma, o principal risco de hemorragia é após um parto ou aborto,
podendo ocorrer até seis semanas depois. As mulheres com distúrbios hemorrágicos,
especialmente aquelas com distúrbios graves, estão em risco de HPP primária ou
secundária.
• HPP primária – quando a perda de sangue é superior a 500 ml nas primeiras 24 horas
após o parto.
• HPP secundária – quando ocorre uma hemorragia excessiva entre as 24 horas e as 6
semanas após o parto.
Os hematomas perianais/vaginais são complicações raras do parto vaginal, mas
também são mais prováveis de ocorrer em mulheres com distúrbios hemorrágicos,
especialmente depois de um parto vaginal.
Podem também estar presentes fatores de risco obstétricos que causam HPP nas
mulheres com distúrbios hemorrágicos hereditários. A gestão da HPP em mulheres
30
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GLOSSÁRIO
Amniocentese
Exame pré-natal, realizado entre a 13ª e 16ª semanas de gestação, que testa determinadas
malformações e identifica o sexo do feto. Uma agulha longa e fina é inserida através do abdómen
dentro do útero, para retirar uma pequena amostra do líquido da bolsa amniótica ao redor do feto.
A taxa de precisão é superior a 99%. A hemofilia não pode ser detetada dessa forma, mas o sexo do
bebé pode ser mais precisamente determinado. Implica um risco de aborto de 1 em 200.
Amostra de vilosidades coriónicas
Exame de portador que retira amostras de tecido da placenta, tanto por meio de uma agulha longa
e fina inserida no abdómen como de um tubo fino e flexível inserido pela cérvix. Os testes no tecido
mostram a presença ou a ausência de marcadores genéticos de hemofilia. Executado entre a 10ª
e 12ª semanas de gestação, tem uma taxa de precisão superior a 99%. Implica um risco de aborto
de 1 em 100.
Anemia
Contagem mais baixa que a normal de glóbulos vermelhos. A anemia pode causar cansaço e
dificultar a respiração.
Articulação alvo
Uma articulação que sofre hemorragias repetidas. Com o passar do tempo, as articulações alvo
desenvolvem normalmente artrose.

Distúrbio hemorrágico
Uma doença em que o corpo é incapaz de formar coágulos de sangue tão rapidamente ou
eficazmente como o normal. A família de distúrbios hemorrágicos inclui a doença de von Willebrand,
Hemofilia A, Hemofilia B, distúrbios da função plaquetária e uma variedade de deficiências raras de
fator. Dependendo do tipo de distúrbio, pode ser hereditário ou adquirido.
Doença de von Willebrand (DvW)
Ocorre quando existe uma redução do fator de von Willebrand (FVW) no sangue de uma pessoa. O
FVW é uma proteína que ajuda as plaquetas a colarem-se umas nas outras, o que é importante para
a coagulação do sangue. Se esse fator não funcionar adequadamente, a hemorragia não parará tão
rapidamente quanto deveria.
Fator da coagulação
Proteína existente no sangue necessária à coagulação. Terapêutica de substituição de fator:
administração de fator da coagulação necessário que é insuficiente ou inexistente no organismo.
Existem no mínimo 10 fatores da coagulação, identificados pelos números romanos (I, II, V, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII), mais o fator von Willebrand (FVW), que não tem número.
Fator de substituição
Produtos de fator da coagulação (derivados do plasma humano ou recombinantes) utilizados na
profilaxia ou tratamento de episódios hemorrágicos em pessoas com hemofilia ou outro distúrbio
hemorrágico relacionado.
Fator de von Willebrand (FvW)

Autossómico
Característica genética não associada aos cromossomas definidores do sexo.

Uma proteína da coagulação que está deficiente na DvW. O FvW está presente, mas em níveis mais
baixos do que o normal ou não funciona.

Concentrado
Produto em pó congelado e seco (liofilizado) que contém fator VIII ou fator IX, derivado de sangue
humano selecionado e agrupado ou de células preparadas geneticamente. Os concentrados são
submetidos a métodos de inativação e purificação para matar os vírus e remover substâncias
estranhas.

Fibrina

Concentrado de fator
Medicamento usado paro tratar hemorragias causadas pela falta de um dos fatores da coagulação.
O medicamento é fabricado a partir de plasma humano (derivado de plasma) ou por engenharia
genética (recombinante). O concentrado de fator é tratado com calor (pasteurizado) e com
solvente/detergente para protegê-lo contra vírus e então armazenado como um pó liofilizado em
frascos esterilizados.
Cromossoma
Grupo de genes. Compõem-se de DNA enrolado bem apertado e outras proteínas. Os cromossomas
são encontrados dentro de todas as células do corpo, exceto nos glóbulos vermelhos. Os
cromossomas são transmitidos dos pais para os filhos pelo esperma e pelo óvulo.
Derivado do plasma
Produtos biológicos produzidos a partir de plasma humano.
32

Cadeia de proteínas que circulam à volta e entre as plaquetas para se efetuar a coagulação.
Hemofilia A
Distúrbio da coagulação do sangue também conhecido como deficiência do fator VIII ou hemofilia
clássica.
Hemofilia B
Distúrbio da coagulação do sangue causado pela deficiência do fator IX. Também é conhecida com
doença de Christmas.
Hemorragia espontânea
Hemorragia que por vezes acontece, sem causa aparente que não é consequência de nenhum
ferimento aparente. É frequente naqueles com hemofilia grave.
Inibidor
Anticorpo para o fator VIII ou para o fator IX. Os inibidores aparecem em aproximadamente 20%
a 30% dos pacientes com hemofilia grave que recebem perfusões de fator VIII e por 4% daqueles
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que recebem infusão do fator IX. Como parte do sistema imunológico, o anticorpo não reconhece
o fator VIII ou o fator IX recebidos por perfusão como uma parte normal da corrente sanguínea e
empenha-se em destrui-lo antes que o organismo possa usá-lo na coagulação do sangue.

CONTACTOS
HOSPITAIS CENTRAIS E REGIONAIS

Intracraniano
No interior do crânio.
Intramuscular
No interior do músculo.
Intravenoso
No interior de uma veia.
Ligado ao sexo
Os cromossomas sexuais são herdados em padrões previsíveis.
Perfusão
Administração de concentrados reconstituídos (líquidos) na corrente sanguínea através da veia
para ajudar a parar a hemorragia.
Plaquetas
Fragmentos de células na medula óssea, que fornecem as hormonas e proteínas necessárias para
a coagulação.
Plasma
Componente fluído do sangue, que contém água, sais, enzimas, hormonas, nutrientes, detritos
celulares e proteínas, como fatores da coagulação.
Profilaxia
Infusão programada de fator da coagulação, para manter os níveis de fator suficientemente altos
na corrente sanguínea para prevenir a maioria das hemorragias ou todas elas.
Proteína
Substância importante produzida pelas células que controlam a maioria dos processos do
organismo. Além da cor dos olhos, do cabelo e da pele, as proteínas determinam como os órgãos
de uma pessoa se desenvolvem e funcionam, como os ossos crescem, qual a aparência da pessoa
e quão bem o sangue coagula.
Recombinante
ADN modificado geneticamente. A tecnologia recombinante utiliza material genético para utilização
médica, reduzindo o risco de vírus nos produtos produzidos a partir de plasma humano.
Recessivo
Em genética, uma característica escondida; um gene recessivo que reproduz as suas características
apenas quando presente em ambos os cromossomas do mesmo par.
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Médicos de contacto: 		
Dra. Maria João Diniz/
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Hospital de Santa Maria
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Catarino/ Dra. Fátima Rodrigues/
Dr. Artur Pereira
Serviço de Pediatria (S2)
do Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE
Hospital D. Estefânia
Rua Jacinta Marto
1169-045 LISBOA
Telf: 213126 622 (directo)
Médicos de contacto: 		
Dra. Raquel Maia /Dra. Paula
Kjollerström/ Sara Batalha
Serviço de Hematologia do
Hospital do Divino Espírito Santo
Largo 5 de Outubro
9500-153 PONTA DELGADA
Tels.: 296 203 560 (directo) 296 203 000 (geral)
Médico de contacto Adultos:
Dra. Cristina Fraga
Serviço de Hematologia
do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, EPE
Hospital de Portimão
Sítio do Poço Seco
8500-338 PORTIMÃO
Tel.: 282 450 300 (geral) –
282 450 341 (serviço)
Médico de contacto: 		
Dra. Carmen Rey

Serviço de Hematologia Clínica 		
do Centro Hospitalar do Porto
Hospital de Santo António
Largo Prof. Abel Salazar
4099-001 PORTO
Tel.: (ex-CICAP) 226 050 200
(ext. 4202)
Médico de contacto: 		
Dra. Sara Morais
Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Universitário
de São João
Alameda Prof. Hernani Monteiro
4200-319 PORTO
Tels.: 225 074 280 (directo) 225 512 100 (geral)
Médicos de contacto: 		
Dra. Manuela Carvalho /
Dra. Manuela Lopes /		
Dra. Susana Nobre Fernandes
Serviço de Imuno-Hemoterapia do
Centro Hospitalar Alto Minho SA
Estrada de Santa Luzia
4901-858 VIANA DO CASTELO
Tels.: 258 802 294 (directo) 258 802 100 (geral)
Médico de contacto: 		
Dr. Miguel Jorreto
			
Serviço de Imuno-Hemoterapia 		
do Hospital de São Teotónio,
EPE – Viseu (CHTV, EPE)
Av. Rei D. Duarte
3504-509 VISEU
Tels.: 232 420 530 (directo) 232 420 500 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Marina Costa.
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