SABER MAIS SOBRE…

HEMOFILIA B

O SABER OCUPA LUGAR

A

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 imuno-hemoterapia 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.

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

hemofilia B é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X,
caracterizada pela diminuição/ausência da actividade coagulante do factor IX. A
hemofilia B é menos frequente que a hemofilia A (que representa cerca de 80% dos
casos).
A maioria dos casos de hemofilia ocorre por transmissão genética. No entanto, cerca
de 30% dos casos ocorre de forma espontânea. Praticamente apenas os indivíduos
do sexo masculino sofrem de hemofilia. As mulheres podem ser portadoras do gene
e podem, embora raramente, apresentar manifestações da doença. A gravidade da
doença é classificada segundo o grau do défice de factor de coagulação em ligeira,
moderada ou grave.
A apresentação clínica é caracterizada por hemorragias. Os episódios hemorrágicos
podem surgir espontaneamente ou após traumatismos, dependendo sua frequência
e severidade da atividade do factor VIII circulante.
O diagnóstico de hemofilia é feito através de análises sanguíneas específicas e
direccionadas para o despiste de distúrbios hemorrágicos. Significa isto, que uma
análise de rotina por si só não permite o diagnóstico.
Desconfiaremos da possibilidade de padecer hemofilia pela existência de hemofilia
na família, ou pela presença de sinais e sintomas que façam suspeitar da doença
como a presença frequente de nódoas negras (equimoses) durante a infância, perdas
de sangue frequentes e excessivas em regiões como nariz e boca, hemorragia
prolongada após ferimentos ou o aparecimento hemorragias espontâneas nas
articulações, músculos ou noutros tecidos, que provocam dor e dificuldade de
movimentação.
O tratamento, na hemofilia, tem como principal objectivo a reposição do factor da
coagulação deficiente (factor IX na hemofilia B).
O desenvolvimento de inibidores constitui a complicação terapêutica mais importante
do tratamento substitutivo. Os inibidores são anticorpos anti-fator IX que neutralizam
o efeito dos concentrados que são administrados, tornando-os ineficazes. A incidência
de inibidores na Hemofilia B é 3% a 5%. Os hemofílicos com inibidores devem ser
tratados de forma particular com concentrados de factor específicos.
Ante resolver qualquer tipo de dúvidas contacte o seu Centro de Referência para a
área das Coagulopatias Congénitas.

Ramón Salvado

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) E.P. E.
Serviço de Sangue e Medicina Transfusional
Coordenador da Unidade de Trombose e Hemostase do CHUC, E.P.E.
Coordenador do Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas do CHUC, E.P.E.
Presidente da Comissão Nacional de Hemofilia
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O QUE SABEMOS DA HEMOFILIA

1803

1944

1952

O Dr. John Conrad
Otto, médico de
Filadélfia, verificou
que a doença era
hereditária e que
afetava indivíduos
do sexo masculino

O médico argentino
Dr. Alfredo Pavlovsky
demonstrou que
o sangue de um
hemofílico podia
resolver o problema
de coagulação de um
segundo hemofílico,
e vice-versa. Teriam
doenças diferentes?

Reconhecimento
da hemofilia A e da
hemofilia B como
duas doenças
distintas. No mesmo
ano, verificou-se
que o fator de
coagulação IX de
Stephen Christmas
era anómalo, o
que inspirou o
termo "doença de
Christmas" para a
hemofilia B

Década de
1950
e início dos
anos 60

Os doentes com
hemofilia B eram
tratados com
transfusões de sangue
total ou de plasma
fresco. Porém, não
havia proteínas
suficientes do fator
IX nestes derivados do
sangue para parar as
hemorragias internas
graves

Década de
1960

Década de
1970

Década de
1980

Década de
1990

1997

Identificação dos
fatores de coagulação.
Um artigo na Nature
em 1964 descreveu
detalhadamente
o processo de
coagulação.
A Dra. Judith
Pool descobriu a
crioprecipitação

Foram
disponibilizados
concentrados
contendo fator VIII,
sob a forma de
concentrados em
pó liofilizado, que
podiam ser guardados
em casa e usados
consoante necessário.
Tal permitiu que as
pessoas viajassem,
trabalhassem
e vivessem uma
vida normal

Adotaram-se
novas técnicas de
esterilização de
modo a responder
às preocupações
de segurança de
natureza vírica

Os cientistas
descobriram uma
forma de produzir
fator IX de coagulação
"sintético" (também
designado como
concentrado
"recombinante")
sem necessidade de
plasma humano. Isto
melhorou a pureza
do produto e reduziu
as preocupações
de segurança

O primeiro
tratamento com
fator de coagulação
recombinante para
a hemofilia B foi
aprovado na Europa

TERAPIA GÉNICA
A terapia génica pode vir a oferecer a
possibilidade, um dia, de uma solução
a longo prazo para as pessoas com
patologias da coagulação

SUBSTITUIÇÃO
DO FATOR
Novas formulações de concentrados de
fator de coagulação irão aumentar a escolha
do doente
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A HEMOFILIA É BASTANTE RARA.
CERCA DE 1 EM 10.000 PESSOAS NASCEM COM ELA
HEMOFILIA

HEMOFILIA

A

B

Afeta 1em cada 5000 indivíduos
do sexo masculino

Afeta 1em cada 30.000 indivíduos
do sexo masculino

Na maioria dos casos, a hemofilia é hereditária, ou seja, é passada de um dos
progenitores para a criança através dos genes desse progenitor.
Nos doentes com hemofilia, os genes responsáveis pela produção dos fatores de
coagulação estão alterados, deixando o doente vulnerável a hemorragia interna ou
externa.

O QUE É A HEMOFILIA B?

Cerca de um terço dos casos são conhecidos como hemofilia esporádica, que aparece
mesmo quando não há um historial na família. Nestes casos, o gene terá mudado
espontaneamente.

A hemofilia é uma condição relativamente rara que causa problemas de
hemorragia. As pessoas com hemofilia não sangram mais rapidamente do
que o normal, mas podem sangrar por mais tempo se forem feridas, dado
que o seu sangue não tem a quantidade suficiente de fator de coagulação.

FACTO

A hemofilia é um problema hemorrágico
provocado por níveis reduzidos do fator
de coagulação.
O resultado é semelhante para os doentes com hemofilia
A e B. Ou seja, sangram durante mais tempo do que é normal.

COMO É HERDADA A HEMOFILIA B

Pai com
hemofilia

Mãe não portadora

Pai não afetado

Mãe portadora

A hemofilia B é causada por um defeito num dos genes que determinam o
modo como o organismo produz o fator IX de coagulação do sangue. Este
gene está localizado no cromossoma X.
É possível que o gene danificado não se manifeste ao longo de várias
gerações, dado que os portadores do gene podem não manifestar
sintomas. Se você, ou um membro da sua família, estiver preocupado com
a possibilidade de herdar ou transmitir hemofilia B, fale com o seu médico,
que o pode encaminhar para aconselhamento genético ou para um centro
especializado em hemofilia.
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FACTO
O gene responsável pela produção
do fator IX está localizado 		
no cromossoma X.
•	Por esta razão, é raro que as mulheres manifestem
hemofilia, dado que têm duas cópias do cromossoma X

Não afetado Portadora

Não afetado Portadora

Afetado Portadora

Não afetados

•	As mulheres são, normalmente, denominadas como
portadoras
•	Os homens têm um cromossoma X e um cromossoma
Y, pelo que não há nenhuma outra cópia disponível do
cromossoma X

Todas as filhas de um pai com
hemofilia irão herdar a sua cópia
alterada do cromossoma X.
Nenhum dos filhos será afetado,
dado que herdam da sua mãe 		
o seu único cromossoma X.
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As portadoras do sexo feminino têm
um gene normal e um gene alterado.
Há 50% de probabilidade de passar
o gene alterado a cada criança. 		
Os rapazes que herdem o gene
alterado da sua mãe terão hemofilia,
enquanto que as raparigas serão
portadoras.
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O QUE TER EM CONTA ENQUANTO PORTADORA 		
DA HEMOFILIA B

Apesar dos sintomas da hemofilia
B se manifestarem principalmente
em homens, algumas portadoras
do sexo feminino podem manifestar
sintomas de hemofilia ligeira.

Frequentemente, as portadoras não apresentam sintomas de hemofilia.
Apesar de um cromossoma X ser anómalo, o outro cromossoma X
funciona, duma maneira geral, normalmente, produzindo os fatores
de coagulação.
Cerca de dois terços das portadoras não manifesta problemas hemorrágicos óbvios. No
entanto, cerca de um terço das portadoras apresentam níveis de fator de coagulação
60% inferiores ao normal, pelo que podem manifestar hemorragias anómalas. Estas
portadoras sintomáticas podem desenvolver problemas hemorrágicos em diferentes
alturas, como na menstruação (menorragia), gravidez ou parto. Podem também ficar
mais facilmente com equimoses (nódoas negras), sangrar durante mais tempo ou
com maior gravidade após um traumatismo, ou necessitar de fatores de coagulação
durante o parto ou numa cirurgia.
Ser portadora de hemofilia pode ter um impacto significativo na saúde física e emocional
de uma pessoa, bem-estar e qualidade de vida. Assim, as portadoras são encorajadas
a inscrever-se num centro de tratamento de hemofilia, onde é disponibilizado
aconselhamento por profissionais para responder a quaisquer perguntas ou
preocupações.
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FACTO

OS DIFERENTES TIPOS DE HEMOFILIA B
GRAVE
As consequências de se ter hemofilia B (a frequência e gravidade da
hemorragia) dependem da gravidade da doença, que é determinada pela
atividade de coagulação do fator IX. Quanto menor for a atividade do fator
de coagulação, mais frequente é a hemorragia na maioria dos casos.

Menos de 1% de atividade normal
do fator de coagulação
•	Hemorragia frequente nos músculos
ou articulações (principalmente
joelhos, cotovelos e tornozelos)
•	Podem sangrar 1 ou 2 vezes
por semana
• Podem sangrar sem razão aparente

MODERADA
1–5% de atividade normal 		
do fator de coagulação
•	Podem sangrar durante muito tempo
após uma cirurgia, um ferimento
grave ou intervenção dentária

FACTO

LIGEIRA
5–30% de atividade normal 		
do fator de coagulação

A hemofilia B é classificada
de acordo com três níveis
de gravidade: ligeira,
moderada ou grave.
O diagnóstico definitivo depende 		
da análise ao fator que demonstra 		
o défice de Fator IX.
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•	Podem sangrar durante muito
tempo após uma cirurgia ou um
ferimento muito grave
•	Podem nunca ter um problema
hemorrágico
• Não sangram com frequência
•	Não sangram a menos que
haja uma lesão

• Podem sangrar uma vez por mês
•	Raramente sangram sem
razão aparente

Um doente com hemofilia grave geralmente
manifesta episódios de hemorragia
espontânea que envolvem articulações
importantes, músculos e tecidos moles.

FACTO

Os doentes com hemofilia moderada tendem a sangrar com
menos frequência, e as hemorragias são, frequentemente, 		
resultado de um traumatismo ligeiro, como 				
uma lesão desportiva.

Um diagnóstico de hemofilia B é feito depois de considerar a história médica do
indivíduo e os resultados das análises ao sangue e análises genéticas. Há normalmente
uma suspeita de hemofilia se um indivíduo apresentar uma história de:
• Ficar facilmente com equimoses na primeira infância
• Hemorragia espontânea nas articulações, músculos e tecidos moles
• Hemorragia excessiva após traumatismo ou cirurgia
Os sintomas de hemofilia B moderada ou grave aparecem geralmente durante a infância
- geralmente, por volta da altura em que o bebé começa a gatinhar e aprende a andar.
Os sintomas de formas mais ligeiras de hemofilia normalmente aparecem mais tarde.

COMO PODE A GRAVIDADE
DA HEMOFILIA B AFETÁ-LO
15

A hemorragia pode ocorrer na superfície 		
do organismo (hemorragia externa) ou 		
no interior do organismo (hemorragia
interna).

O QUE TER EM CONTA SE TIVER HEMOFILIA B
HEMORRAGIA NUMA ARTICULAÇÃO
No início, a hemorragia provoca tensão na articulação sem dor real
ou quaisquer sinais visíveis da hemorragia. A articulação fica inchada
(edema), quente e há dor quando se dobra. Eventualmente, a articulação
pode perder temporariamente o movimento.

Os principais sintomas da hemofilia A são:
• Hemorragia interna nas articulações, ou à sua volta ou noutros tecidos
• Hemorragia durante longos períodos após cortes ou pequenas cirurgias
• Ficar facilmente com hematomas

FACTO

As lesões articulares resultam de hemorragias repetidas 			
na cavidade articular e à sua volta.
• Lesões permanentes que podem ser provocadas 			
por uma hemorragia articular grave ou muitas hemorragias 		
na mesma articulação, ao longo de anos

A HEMORRAGIA OCORRE FREQUENTEMENTE NESTAS ZONAS

Músculo do braço
Articulação do cotovelo
Músculo do antebraço
Músculos Psoas e Ilíaco

Músculo da coxa
Articulação do joelho

Tríceps
Articulação do tornozelo

A hemorragia repetida na mesma articulação alvo
pode provocar dor intensa, rigidez e fraqueza, levando
a artropatia hemofílica. Por vezes, a hemorragia pode
afetar os músculos. Se ocorrer uma hemorragia nos
músculos mais profundos, o edema pode pressionar os
nervos ou artérias, o que pode provocar formigueiro e
dormência.
Uma área de particular preocupação são os músculos
que vão da pélvis ao longo da parte de dentro do osso da
anca. Estes músculos (músculos iliopsoas) controlam o
movimento da parte superior da coxa. As hemorragias
nesta zona são relativamente comuns e a recuperação
pode ser lenta.
A hemorragia articular é uma preocupação primordial
para doentes com hemofilia B, com hemorragia
nos joelhos, cotovelos e tornozelos, sendo estas
as áreas de alerta mais comuns. A hemorragia é
frequentemente provocada por lesões ligeiras – um
encontrão ou uma torção ligeira da articulação. No
entanto, também pode ocorrer hemorragia sem
lesão óbvia, especialmente em articulações com
hemorragias frequentes no passado. Quanto mais
uma articulação tem hemorragias, mais fácil é sangrar
novamente sem causa externa.
Se tiver uma hemorragia, contacte o seu médico
especialista em hemofilia.
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QUE OUTRAS PRECAUÇÕES DEVE CONHECER
ESCOLA E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
É importante desfazer mitos e fornecer informações precisas a professores e
cuidadores. Frequentemente, eles precisam de saber que as pessoas com hemofilia
(1) não sangram até à morte por cortes ou arranhões, (2) raramente apresentam
hemorragias externas, e normalmente só após traumatismo e (3) habitualmente
têm hemorragias em articulações e músculos.
Eles devem estar cientes da utilização que o doente faz da medicação e quais os
medicamentos não sujeitos a receita médica que devem evitar. Se tem dúvidas
sobre este assunto, contacte o seu centro de hemofilia.
Quando os doentes participam em atividades extracurriculares, terão de ser
tomadas decisões relativamente ao transporte de suprimentos e da substituição
do fator de coagulação em caso de emergência. Alguns pais podem optar por
administrar profilaxia no dia do evento, transportar os seus filhos para a escola e
voluntariar-se como acompanhantes em visitas de estudo.
CUIDADOS DENTÁRIOS
Uma boa higiene oral é essencial para prevenir a doença periodontal e as cáries
dentárias, que predispõem ao sangramento gengival.
O tratamento de doentes com hemofilia pode ser realizado com segurança sob
anestesia local usando toda a variedade de técnicas disponíveis a dentistas. A
extração dentária ou procedimentos cirúrgicos realizados dentro da cavidade oral
só devem ser realizados com um plano de gestão da hemostase e após consulta à
equipa de acompanhamento do doente.
CIRURGIA
Em comparação com outros doentes, a cirurgia em doentes com hemofilia exige
mais planeamento e interação com a equipa de saúde. A cirurgia decorre melhor
num centro multidisciplinar de tratamento de hemofilia, ou em associação com o
mesmo.
EXERCÍCIO
Exercício e atividade física são importantes para todos, inclusivé para as pessoas
que vivem com hemofilia. Fale com o seu médico ou profissional de saúde do seu
centro de hemofilia sobre a melhor forma de exercício para o seu caso. Para a
maioria das pessoas com hemofilia, boas formas de exercício incluem caminhadas,
natação e ciclismo.
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O tratamento de substituição de fator
pode ser administrado antes da cirurgia,
incluindo procedimentos dentários.

FACTO

Os fármacos que afetam a coagulação, particularmente o ácido
acetilsalicílico (AAS) e os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)
como, por exemplo, ibuprofeno, devem ser evitados. O paracetamol
é uma alternativa.
Se tiver dúvidas sobre estes ou outros medicamentos, contacte o
seu médico ou farmacêutico.

COMO SE TRATA A HEMOFILIA B
A profilaxia deve ser o objetivo da terapia, de modo a preservar a
função articular e muscular normal. É preferível em comparação com o
tratamento "On demand", dado que o tratamento com injeções regulares
evita as hemorragias espontâneas em muitos indivíduos, o que reduz o
risco de lesões articulares a longo prazo. Outros tratamentos, como o
alívio da dor e a fisioterapia, podem ser recomendados, dependendo da
gravidade da doença e das necessidades do indivíduo.
A maioria das pessoas com hemofilia B serão inscritas e tratadas num Serviço
Hospitalar.

O SEU TRATAMENTO PARA A HEMOFILIA
É muito importante trabalhar com o seu médico para garantir que trata
eficazmente a hemofilia.
A dose de tratamento a ser administrada deve ser calculada cuidadosamente para
cada indivíduo antes de iniciar o tratamento. A dose dependerá de:
•	Peso e idade
• Gravidade da doença
• Gravidade do episódio hemorrágico
•	Tipo de episódio hemorrágico

•	Todas as pessoas com hemofilia têm direito de acesso a um Serviço
Multidisciplinar de Tratamento.

•	Nível de atividade

•	Contacte a APH (Associação Portuguesa de Hemofilia e de Outras
Coagulopatias Congénitas) para encontrar o serviço mais perto de si.

•	Disponibilidade de concentrados de fator de coagulação

•	Acessos venosos

FACTO

O tratamento e a prevenção de
hemorragias agudas são a pedra
angular do tratamento da hemofilia.
• O tratamento da hemofilia B é a terapêutica de substituição
do fator IX de coagulação
• Os concentrados de fator de coagulação são injetados
numa veia – normalmente nas costas da mão ou na
dobra do cotovelo
• Quanto mais cedo o tratamento for iniciado após 		
uma hemorragia, melhor será a controlar hemorragias
e lesões adicionais

COMO ADMINISTRAR A TERAPÊUTICA 			
DE SUBSTITUIÇÃO DO FATOR

EXECUTAR A VENIPUNÇÃO 			
(administração por injeção intravenosa)

O seu serviço especializado na hemofilia vai ensiná-lo a preparar e
administrar fator de coagulação, de modo a que possa parar qualquer
hemorragia rápida e eficazmente. Também é possível ensinar os pais ou
cuidadores a administrar o tratamento com fator de coagulação em casa, e
a experiência tem demonstrado que as crianças logo a partir de 1–2 anos
de idade podem receber parte importante do tratamento no conforto da
sua própria casa.

O retorno do sangue permite saber que a agulha está na veia corretamente. 		
Tem de verificar sempre o retorno do sangue antes de injetar o fator IX.

FACTO

DISPOSITIVO DE ACESSO
VENOSO CENTRAL

FÍSTULA ARTERIOVENOSA (AV)
Embora as veias periféricas sejam a via
preferida para o acesso venoso, tal nem
sempre é possível.

Dispositivo que é implantado debaixo
da pele, normalmente no pescoço.

O tratamento em casa significa que tem
acesso imediato ao seu tratamento com
fator de coagulação

É um tipo de cateter com uma porta,
que é ligado a uma veia. Desta forma,
os concentrados de fator podem ser
facilmente injetados, sem a necessidade
de "encontrar uma veia" para cada injeção.

Uma fístula AV é criada cirurgicamente
ligando uma artéria diretamente a uma
veia, levando mais sangue para a veia.
Como resultado, a veia cresce em calibre
e espessura, facilitando a punção.

O acesso imediato ao fator de coagulação significa:
•

Diminuição da dor, disfunção e incapacidade a longo prazo

•

Menos idas ao hospital

•

Maior liberdade para viajar

•

Maior estabilidade no emprego

Sangue AV
Veia, expandida devido ao

Seringa

misturado

aumento da pressão
arterial
Fístula arteriovenosa

Tubagem
Agulha Huber

Pele
Cateter

Artéria

Porta

Consulte o folheto informativo no interior da embalagem do produto para obter informações
detalhadas sobre a conservação e manipulação da sua terapêutica de substituição de fator.

22

23

O desenvolvimento de inibidores na hemofilia B
é um efeito secundário documentado.
Aproximadamente 15–20% das pessoas com hemofilia A desenvolvem inibidores.

QUANDO DEVE
PROCURAR AJUDA MÉDICA

A Federação Mundial da Hemofilia (World Federation of Haemophilia) disponibiliza um cartão
médico internacional. Destina-se a fornecer informações a terceiros em caso de emergência.
Notificação de efeitos secundários:

FACTO

O doente 		
com hemofilia
é geralmente
aconselhado
a procurar ajuda
médica se:
•		Tiver uma lesão
no pescoço, boca,
língua, face ou olhos
•		Sofreu uma contusão
grave na cabeça e sente
dores de cabeça
•		Tem uma hemorragia
intensa ou persistente
em qualquer ferida
ou sangue no vómito
•		Sente dores graves
e edema em qualquer
parte do seu corpo
•		Uma ferida aberta
precisa de pontos
•		Há uma suspeita
de fratura em qualquer
parte do seu corpo

Se tiver efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui
quaisquer efeitos secundários não mencionados no folheto informativo do seu medicamento.
Pode também notificar efeitos secundários diretamente através de INFARMED, 		
I.P. Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 71 40 Fax: + 351 21 798 73 97 Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
Ao notificar efeitos secundários, pode ajudar a fornecer mais
informações sobre a segurança do medicamento.

A maioria das outras hemorragias (por exemplo,
hemorragia articular e muscular, pequenas lesões e
cortes que não necessitem de pontos, e hemorragias
nasais) podem ser tratadas eficazmente em casa,
mas as pessoas devem sempre procurar o
aconselhamento junto do seu serviço especializado
em hemofilia ou profissional de saúde se tiverem
quaisquer dúvidas ou preocupações.
Apesar do tratamento da hemofilia B através da
terapêutica de substituição do fator de coagulação
ser eficaz, um dos problemas mais importantes
associados é que algumas pessoas desenvolvem o
que é conhecido como inibidores, que podem inativar
os fatores de coagulação na terapêutica de
substituição.
Os doentes que desenvolvem inibidores podem não
responder adequadamente
à terapêutica de substituição de fator,
ou podem desenvolver uma maior tendência para
sangrar. Nessa altura, eles podem ter de receber
terapêutica de fator de coagulação mais intensiva ou
receber tratamentos alternativos durante algum
tempo, para permitir que os níveis sanguíneos dos
inibidores diminuam. Em casos raros,
os inibidores da hemofilia B estão associados a
reações alérgicas. Quando tal acontece, é
normalmente necessário tratamento especializado
25

GLOSSÁRIO

CONTACTOS

Articulação alvo
Ao longo do tempo, se uma hemorragia ocorrer sempre na mesma articulação, essa articulação
enfraquece e fica mais sensível a hemorragias futuras. É então designada de “articulação alvo”.

HOSPITAIS CENTRAIS E
REGIONAIS

Artropatia hemofílica
Doença articular permanente que ocorre em doentes com hemofilia, como consequência
prolongada de hemorragias articulares repetidas.
Cromossoma X
Também é conhecido como o “cromossoma sexual” porque desempenha um papel que
determina se uma pessoa é do sexo masculino ou feminino. As mulheres têm os cromossomas
XX; os homens têm os cromossomas XY.
Fator de coagulação
Uma proteína no sangue que controla as hemorragias. Normalmente, há 13 fatores de coagulação
em circulação no sangue, desempenhando cada um deles um papel vital no processo de
coagulação. Os doentes com hemofilia B são deficientes em fator 9 – normalmente escrito em
numeração romana como fator IX.
Hemofilia esporádica
A hemofilia pode surgir sem história familiar anterior. Este tipo de hemofilia é causado por novas
mutações nos genes de uma pessoa.
Inibidores
Desenvolvem-se inibidores quando o próprio sistema imunitário do organismo considera o
concentrado de fator como um agente estranho e o destrói.
Menorragia
Hemorragia abundante durante um período menstrual e/ou hemorragia menstrual prolongada
(mais de sete dias). É um sintoma ginecológico potencialmente manifestado por portadoras
de hemofilia. Pode levar a um défice de ferro, anemia e diminuição da qualidade de vida em
mulheres afetadas.
“On demand”
Tratamento administrado na altura de uma hemorragia clinicamente evidente.
Plasma
O fluido claro do sangue, que constitui cerca de 55% do seu conteúdo geral. Os fatores de
coagulação encontram-se no plasma.
Portadora
Uma portadora teria um cópia normal e uma cópia alterada do gene. Os fatores de coagulação
do seu cromossoma X normal podem ajudar a evitar problemas hemorrágicos graves.
Porém, algumas portadoras podem ainda estar em risco hemorrágico.
Portadora sintomática
Mulher que tem níveis de fator de coagulação inferiores ao normal e que tem sintomas de
deficiência de fator.
Profilaxia
Tratamento por injeção intravenosa de concentrado de fator, a fim de evitar uma potencial
hemorragia. O objetivo é manter os níveis de fator IX no sangue suficientemente elevados para
que não haja hemorragia.

26

Serviço de Sangue do Hospital
Santo Espírito da Ilha Terceira,
EPE
Canada do Breado
9700-049
ANGRA DO HEROÍSMO
Tel: 295 403 200 (geral)

Serviço de Hematologia
Clínica do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve
Hospital de Faro
Rua Leão Penedo
8000-386 FARO
Tels.: - 289 891 100 (geral)
Médico de contacto Adultos:
Dra. Ana Macedo
Médico de contacto Pediatria:
Dra. Elsa Rocha

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Infante D. Pedro
Av. Dr. Artur Ravara
3814-501 AVEIRO
Tel: 234 378 300 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Lúcia Borges

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Dr. Nélio Mendonça
Av. Luís de Camões
9000-514 FUNCHAL
Tel.: 291 705 600 (geral)
Médico de contacto: 		
Dr. Bruno Freitas

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital de Braga
Sete Fontes – S. Victor
4710-243 BRAGA
Tel: 253 027 000 (geral)
Médico de contacto: 		
Madalena Calheiros

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar Lisboa
Central, EPE
Hospital de S. José
Rua António José Serrano
1150-199 LISBOA
Tels.: 218 841 736 (direto)
Secretaria: 218 841 364
Médicos de contacto: 		
Dra. Maria João Diniz
Dra. Margarida Antunes
Dra. Maria Dias		
Dra. Alexandra Santos

Serviço de Hematologia
Clínica do Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, EPE
Hospital Geral e Hospital
Pediátrico
Praceta Prof. Mota Pinto
3000-075 COIMBRA
Tel: 239 400 400 (geral)
239 800 100/239 488 700
(Pediátrico)
Médico de contacto: 		
Ramon Salvado
Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar Cova
da Beira, EPE
Hospital Pêro da Covilhã
Quinto do Alvito
6200-251 COVILHÃ
Tel.: 275 330 000 (ext. 12800)
Médico de contacto: 		
Dr. Jorge Martinez Mascos
Serviço de Sangue do Hospital
do Espírito Santo, EPE
Largo Senhor da Pobreza, S/N
7000-811 ÉVORA
Tel.: 266 740 132 (direto)
266 740 100 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Madalina Guz

Serviço de Imuno-Hemoterapia do
Centro Hospitalar Lisboa Norte,
EPE
Hospital de Santa Maria
Av. Prof. Egas Moniz
1649-035 LISBOA
Tels: 217 805 184/5 (diretos)
217 805 000 (geral)
Médicos de contacto:
Dra. Cristina 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: 213 126 622 (direto)
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 (direto)
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 (direto)
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 (direto)
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.: 232 420 500 (geral)
961 688 850 (contacto urgência)
Médico de contacto: 		
Dra. Marina Costa
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