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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 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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tualmente, existem cada vez mais consensos que suportam a indicação para
a realização de atividade física e para a prática de exercício na hemofilia. Sabese que, nos hemofílicos, a condição física geral, a força e resistência musculares e
a capacidade propriocetiva (responsável pela manutenção do equilíbrio postural),
estão diminuídas. Estas condições associadas a atrofia muscular e instabilidade
articular, condicionam maior vulnerabilidade em situações de exigência motora,
o que aumenta o risco de lesão, que por sua vez provoca dor, imobilidade, maior
atrofia muscular, agravamento da instabilidade articular e episódios repetidos de
hemorragia.
Existem evidências de que a atividade física realizada de uma forma regular, traz
benefícios às pessoas com hemofilia, ajuda a proteger os músculos, os ossos e as
articulações e desta forma a prevenir episódios de hemorragia e a deterioração das
articulações. É importante encorajar desde as idades mais jovens, a manutenção
de estilos de vida saudáveis, com exercício adequado regular. O desenvolvimento
de uma boa condição física, para além de reduzir consideravelmente o risco de
hemorragias articulares espontâneas e de promover beneficio na função músculoesquelética, reduz o risco de problemas cardíacos, de diabetes, hipertensão arterial,
osteoporose e ajuda no combate à obesidade. O exercício físico e a participação em
atividades desportivas, promove sensação de bem-estar, com melhoria do estado
psicológico e emocional. Este beneficio é traduzido numa melhoria da qualidade de
vida.
É importante frisar que da mesma forma que o exercício tem o potencial de promover
efeitos positivos na saúde, pode também ter efeitos negativos, se realizado de forma
errada, podendo atrasar o processo de cura, ou até conduzir a lesões permanentes.
Daqui a necessidade de aconselhamento para a prática de atividade física, e aqui
os centros de tratamento da hemofilia devem desempenhar um papel fundamental
não apenas na orientação mais adequada, mas também na divulgação de forma
a que estas orientações cheguem a todos os que possam beneficiar da mesma.
Nestes centros, onde existem equipas multidisciplinares, destaco nesta área da
prescrição do exercício os Serviços de Medicina Física e de Reabilitação, onde o
seu médico fisiatra que domina os conhecimentos para uma correta prescrição de
exercício físico, com objetivos determinados, adequada e segura, onde questões
como a modalidade do exercício, a frequência, a intensidade e as restrições, são
cuidadosamente considerados e adaptados à pessoa com hemofilia. Sempre que
necessário, a fisioterapia pode desempenhar um papel importante na aplicação do
programa de exercício ou na recuperação de lesões músculo-esqueléticas. Estes
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INTRODUÇÃO
centros são também os locais ideais para fazerem o seguimento individualizado e
a avaliação dos resultados da atividade física.
O Professor Sébastian Lobet, com toda a sua experiência nesta área muito particular,
faz uma excelente revisão sobre a atenção que deve ser dada à prática de exercício
físico nas pessoas com hemofilia, desmistifica a contra-indicação para a realização
da mesma, e mais importante, promove e mostra os benefícios que a atividade
física têm na hemofilia.
Todas as pessoas com hemofilia podem e devem praticar alguma forma de
atividade física, independentemente da idade, prescrita de forma individualizada e
personalizada, que deverá ter em conta as limitações que possam existir e dando
enfase às suas preferências pessoais, que seja segura, traga benefícios, e muito
importante, que permita tirar prazer e gozo na realização da mesma.

Pedro Graça

Antigamente, as pessoas com hemofilia tinham de ser muito prudentes e falar em
desporto estava fora de questão! Hoje, graças a tratamentos eficazes, pessoas com
hemofilia PODEM participar em desportos e fazer exercício. Para além dos seus
efeitos benéficos para o organismo em geral, na verdade, a atividade física regular
ajuda a prevenir hemorragias e lesões articulares. A escolha do exercício certo
é importante e será diferente para cada criança ou adulto com hemofilia, devendo
ser baseada em conversas entre a pessoa com hemofilia, os pais se for caso disso
e o médico. A escolha do exercício será influenciada por muitos fatores, incluindo a
satisfação geral com esse exercício, se os amigos estão interessados e o risco para
a saúde das articulações.
Esta brochura dará às pessoas com hemofilia, e às suas famílias, os conhecimentos
que necessitam para fazer exercício de forma consciente, permitindo que participem
em desportos e mantenham um nível aceitável de atividade física. A brochura também
pode ser útil para professores de educação física, professores e treinadores que
queiram saber mais sobre os benefícios e limitações da atividade física em pessoas
com hemofilia.

Médico Fisiatra

Sébastien Lobet, PhD, Fisioterapeuta
Unidade de Trombose e Hemóstase
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelas, Bélgica

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Esta brochura foi produzida pelo Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas)
com o apoio da Pfizer. Os conselhos e as informações fornecidas nesta brochura foram escritas objetivamente
com o único propósito de fornecer as informações mais completas e pertinentes aos jovens com hemofilia
e seus familiares. Destina-se exclusivamente a fins informativos. Aconselhamos sempre que consulte o seu
centro de tratamento da hemofilia antes de participar em atividades físicas. O autor, editores ou o patrocinador
não são responsáveis pelas informações fornecidas nesta brochura, e declinam qualquer responsabilidade
em caso de lesão.
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O QUE É A HEMOFILIA?

Grave, moderada ou ligeira

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.

HEMOFILIA

HEMOFILIA

A

B

A frequência e a gravidade da hemorragia dependem do nível de atividade de fator de
coagulação no sangue. Quanto menor for a atividade do fator de coagulação, mais
frequente é a hemorragia na maioria dos casos.

GRAVE
Menos de 1% dos níveis normais
de 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

1–5% dos níveis normais de fator
de coagulação

Não têm níveis suficientes
Não têm níveis suficientes
do fator VIII (8) de coagulação do fator IX (9) de coagulação
Afeta 1 em cada 5.000
indivíduos do sexo masculino
nascidos no mundo

MODERADA
• Podem sangrar durante muito
tempo após uma cirurgia,
um ferimento grave ou
intervenção dentária

Afeta 1 em cada 30.000
indivíduos do sexo masculino
nascidos no mundo

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

LIGEIRA

SABIA
QUE?
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5–30% dos níveis normais
de fator de coagulação

A hemofilia
é bastante rara. 		
Cerca de 1 em 10.000
pessoas nascem
com hemofilia.

• Podem sangrar durante muito
tempo após uma cirurgia
ou um ferimento muito grave
• Podem nunca ter um
problema hemorrágico
• Não sangram com frequência

7

O QUE DEVE TER EM CONTA SE TIVER HEMOFILIA
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 a capacidade de
movimento.

A hemorragia ocorre frequentemente nestas zonas

Articulação
do ombro
Músculo do braço
Articulação
do cotovelo
Músculo do antebraço

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.

Músculos Psoas
e Ilíaco
Músculo da anca
Articulação do joelho
Músculo da barriga
da perna
Articulação do tornozelo

Uma área de particular preocupação é um dos músculos na zona pélvica, localizado
ao longo da parte interior da bacia (osso ilíaco) e da anca. Estes músculos (músculos
Psoas e Ilíaco) 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 pessoas com hemofilia,
sendo as hemorragias nos joelhos, cotovelos e tornozelos as mais comuns e às quais
devem estar alerta. 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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HEMOFILIA E DESPORTO
Até aos anos 70, as atividades físicas e/ou desportivas não eram consideradas
como adequadas para pessoas com hemofilia. Hoje, algumas atividades físicas são
recomendadas! Com o tratamento com o factor de coagulação em falta e com a
profilaxia, as pessoas com hemofilia têm um maior leque de atividades à escolha.
Isto levantou muitas perguntas sobre quais os desportos e exercícios adequados para
pessoas com hemofilia. Cada pessoa com hemofilia é diferente … assim, atividades
que são adequadas para algumas pessoas podem envolver mais riscos para outras.

Porquê participar em desportos?*
Os pais estão em melhor posição para incentivar os filhos a participar em desportos.
Mais do que amigos, irmãos e irmãs, ou professores de educação física, os pais e os
terapeutas devem estar em sintonia, de modo que a criança perceba, aceite e se sinta
confiante em participar em desportos.
O desejo desempenha um papel crucial na manutenção do exercício.
É importante considerar os gostos da criança, porque se uma criança sentir que está
a ser obrigada a fazê-lo poderá resistir. Além disso, qualquer exercício ou desporto tem
de ser compatibilizado com o horário escolar, que pode já estar muito sobrecarregado.
Tal como acontece com qualquer criança, encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o
lazer é importante para o seu desenvolvimento.
As crianças com hemofilia, e os pais, precisam de compreender os benefícios
do exercício físico para a manutenção das suas articulações em bom estado.
A prática de exercício físico deve continuar na vida adulta e tornar-se parte
de um estilo de vida saudável.

OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
• Fortalece os ossos e aumenta e a força e o tónus muscular.
• Mantém as estruturas das articulações em boa forma.
• Melhora a resistência e condição físicas.
• Desenvolve o relacionamento interpessoal ao praticar
desportos com outros.
• Reduz o stress e a ansiedade, facilita o sono e pode
ser MUITO DIVERTIDO!
Assim, o desporto contribui para o desenvolvimento físico,
mental e intelectual da criança. Os desportos ensinam
autocontrolo ao mais rebelde, confiança ao mais tímido,
autonomia ao mais retraído, espírito de decisão ao mais
receoso e, acima de tudo, trabalho em equipa.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de
participar em atividades físicas.
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O desporto é bom para jovens com hemofilia?

Em que idade devem iniciar-se as atividades físicas?*

Os efeitos positivos do desporto e do exercício físico em crianças são bem conhecidos.
Mas são suficientemente positivos em relação ao risco de um episódio hemorrágico
em crianças com hemofilia? A escolha de atividade certa e ser cauteloso desde o
início são cruciais. Há ainda muitos equívocos, mas hoje sabemos que o desporto e o
exercício físico são benéficos em crianças com hemofilia.

Antes dos 5 ou 6 anos, as crianças podem não ter as capacidades motoras, de
coordenação e sincronização para verdadeiramente participar num desporto. Contudo,
elas podem familiarizar-se com o exercício físico, adaptarem-se ao meio aquático,
aprender a controlar o corpo, ou aprender como contactar os outros.

Alguns possíveis benefícios da atividade física para pessoas com hemofilia:

A partir dos 6 ou 7 anos de idade, as capacidades físicas da criança podem permitir
uma verdadeira participação num desporto.

• Uma musculatura forte e coordenada protege as articulações da pressão 		
e de traumatismos, podendo reduzir a hemorragia articular

A capacidade de aprendizagem pode melhorar entre os 8 e os 13 anos de idade.
A flexibilidade, a destreza e o sentido de equilíbrio podem continuar a progredir.

• O desporto mantém as articulações móveis através de movimentos com grande
amplitude, que podem promover a lubrificação da cartilagem e contrariar a rigidez
• O desporto melhora o equilíbrio, a coordenação e os reflexos, o que pode, por
exemplo, reduzir a incidência de entorses, que provocam hemorragias.
• O desporto promove um melhor conhecimento e posicionamento do organismo,
o que pode prevenir lesões articulares e possivelmente dar às crianças uma melhor
compreensão dos seus limites
• O exercício também reduz o risco de excesso de peso

Os jovens com hemofilia são menos capazes de participar em desportos?
Num estudo holandês, jovens com hemofilia em tratamento profilático e sem problemas
articulares tiveram níveis comparáveis a outras crianças em relação a:
• Amplitude do movimento articular
• Força muscular
• Desempenho e capacidades motoras
• Condição física e resistência

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes
de participar em atividades físicas.
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Os programas de treino de força 		
ou de treino físico geral podem 		
ser benéficos se incluírem exercícios
para reforço das costas e 			
dos músculos abdominais.

QUE ATRIBUTOS FÍSICOS PODEM SER
DESENVOLVIDOS
Ao aprender qualquer atividade física, os jovens com hemofilia irão
adquirir certos atributos físicos, como resistência, força, flexibilidade,
coordenação e equilíbrio.

ATENÇÃO!
Resistência
A resistência é importante para ajudar a manter ou melhorar a aptidão física e a saúde.
Os exercícios de resistência são adequados para crianças e adolescentes desde muito
pequenos. A natação, o remo e o ciclismo são todos bons para melhorar a resistência.
Os exercícios de resistência devem ser variados, apelativos, graduais e individualizados,
sem se tornarem excessivos.

Estes dois grupos musculares estão localizados 		
entre a parte superior e a parte inferior do corpo.
Exercícios de fortalecimento do tronco são um
bom exemplo.
Note que as decisões relativas à escolha
e intensidade do exercício devem ser tomadas
em conjunto com o centro de tratamento 		
da criança.

Força*
Embora no passado as lesões estivessem associadas ao treino da força, atualmente,
os jovens com hemofilia são incentivados a desenvolver os músculos para prevenir
lesões. A força melhora o trabalho e a capacidade de resistência dos músculos, ossos,
tendões e ligamentos, reduzindo assim o risco de lesão. Um exercício de força muito
extenuante pode ser perigoso. O programa tem de ser adequado à criança, de modo a
evitar a utilização excessiva de músculos e articulações.
O desenvolvimento de força antes dos 10 anos de idade é desnecessário. Dos 10
aos 14 anos, recomenda-se o reforço muscular global. O programa deve incluir
um aumento muito gradual dos pesos, sem sobrecarregar a coluna, bem como
diversas rotinas curtas de reforço muscular. Depois dos 15 anos de idade, os treinos
de força podem tornar-se gradualmente mais árduos.

O desenvolvimento da flexibilidade atinge o seu pico aos 12 anos de idade e depois
diminui. Assim, é aconselhável trabalhar a flexibilidade a partir dos 10 anos de idade,
sendo cauteloso relativamente à utilização da coluna e da pélvis. Algumas artes
marciais sem contacto, como o tai chi, e programas de alongamento podem ser boas
maneiras de se tornar mais flexível.

Coordenação e equilíbrio

O treino de força, fitness ou treino de potência não são os únicos desportos que levam
ao desenvolvimento da força. Pense também no golfe ou no remo, por exemplo.

A cinestesia é a capacidade do organismo reconhecer a posição de cada parte do
corpo em relação às demais e de reagir rapidamente em consequência. Esta perceção
permite a manutenção do equilíbrio e da coordenação. Estes reflexos podem evitar
muitas lesões na vida quotidiana, tais como entorses.

Flexibilidade*

Este é um atributo importante para jovens com hemofilia e que reduz o seu risco de
traumatismos.

A flexibilidade é um atributo físico que a maioria dos atletas e especialistas de
saúde consideram importante para a prevenção de lesões, mas é frequentemente
negligenciada.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de
participar em atividades físicas.
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REPENSAR A HEMOFILIA E O DESPORTO*
A classificação dos desportos e exercícios em categorias de baixo e alto
risco para pessoas com hemofilia pode ser demasiado simplista, levando
a uma restrição excessiva. Para a maioria das atividades, é necessário
que haja uma distinção entre uma atividade de lazer (jogar futebol com os
amigos no recreio), atividade de clube (sob supervisão de um treinador) e
atividade competitiva (treino 2 a 3 vezes por semana, mais jogos aos fins
de semana). As tensões sobre os músculos e articulações serão muito
diferentes!
Há muitas atividades de lazer adequadas a pessoas com hemofilia. Elas ajudam
no desenvolvimento da resistência, força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio…
e também são muito divertidas!
Quando supervisionadas por um treinador competente, algumas atividades de "alto
risco" podem não ser muito perigosas. Por exemplo, algumas artes marciais, sem
contacto e fora do âmbito de competição, melhoram a flexibilidade e força muscular.
A competição pode oferecer muitos aspetos positivos, incluindo o estabelecimento
de novos objetivos pessoais. No entanto, nalguns casos, pode haver uma tensão
acumulada nas articulações e aumento do risco de hemorragia.
Os desportos devem ser considerados um a um, tendo em consideração o efeito
desejado, a forma como são praticados, o ritmo e duração, a intensidade do treino,
as tensões sobre as articulações, a idade da criança e, acima de tudo, o estado das
articulações da criança.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de
participar em atividades físicas.
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A escolha do desporto certo: o conselho do dr. Sébastien Lobet
O conteúdo da tabela seguinte é baseado no conselho do Dr. Sébastien Lobet
(fisioterapeuta na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas) – lista desportos e
atividades físicas cujos níveis de risco hemorrágico foram definidos tendo por base se
são praticados por lazer, num clube, ou a nível de competição. O interesse da criança num
desporto depende de muitos fatores, como a identificação com um atleta profissional, a
participação da família e amigos num desporto e as próprias experiências da criança.
Estas recomendações baseiam-se na experiência do Dr. Lobet, e têm exclusivamente
fins informativos e de orientação para ajudar as pessoas com hemofilia. Note que a
escolha e intensidade do exercício devem ser discutidas entre a criança, os pais e o
centro de tratamento da hemofilia.
Atividades que geralmente têm risco hemorrágico muito baixo. Atividade recomendada
para todas as pessoas com hemofilia, mesmo que não estejam em tratamento.
Atividades com baixo risco hemorrágico para uma pessoa com hemofilia ligeira ou
moderada, ou hemofilia grave em tratamento profilático.
Actividades com risco hemorrágico moderado a alto se não estiver em tratamento, 		
ou se já estiver presente fraqueza articular. Em conversa com a equipa terapêutica, esta
atividade pode ser realizada por uma pessoa com hemofilia ligeira ou moderada, ou por
uma pessoa com hemofilia grave em profilaxia, desde que o estado das articulações seja
monitorizado.
Atividades físicas com alto risco hemorrágico. Fortemente desencorajadas para todas
as pessoas com hemofilia, mesmo que estejam a ser tratadas com factor de subtituição.

DESPORTO

LAZER

CLUBE

DE COMPETIÇÃO

PROTEÇÃO RECOMENDADA

Escalada interior

Sapatilhas de escalada

Equitação

Capacete

Esgrima

Capacete, luvas

Esqui alpino

Esquis e bastões de comprimento adequado

Esqui aquático

Colete salva-vidas

Esqui de fundo

Esquis e bastões de comprimento adequado

Fitness, treino de força

Treino orientado por um treinador experiente

Futebol

Caneleiras

Golfe

Sapatos de golfe

Hóquei em campo

Caneleiras

Judo

Apenas em clube

Karting

Capacete, sapatilhas de cano subido

Mergulho em profundidade

Nunca sozinho

Mergulho
Motocrosse

Capacete, botas, vestuário de proteção

Montanhismo

Bons sapatos de caminhada, capacete

Moto-quatro/bicicleta de montanha

Capacete, cotoveleiras

Natação

DESPORTO
Andebol
Artes marciais e desportos de contacto
(karaté, boxe, luta livre, etc.).

LAZER

CLUBE

COMPETIÇÃO

Orientação

Sapatilhas de corrida substituídas regularmente

PROTEÇÃO RECOMENDADA

Paraquedismo, parapente, ultraleve

Capacete

Sapatilhas de jogo

Patinagem, patins em linha,
patinagem no gelo, skate

Capacete, cotoveleiras, proteções de pulso, joelheiras

Proteção obrigatória dependendo do desporto

Polo-aquático

Touca com proteções de orelhas

Remo, caiaque, canoagem

Colete salva-vidas

Artes marciais sem contacto
(kata, capoeira, tai chi, etc.).

Proteção obrigatória dependendo do desporto

Atletismo: corrida de fundo, jogging

Sapatilhas de corrida substituídas regularmente,
sem sola plana

Atletismo: lançamento do peso, dardo,
martelo, etc.
Badmínton

Sapatilhas de desporto
Sapatilhas de jogo

Basebol

Capacete de basebol

Basquetebol

Sapatilhas de basquetebol abrangendo
os tornozelos

BMX

Capacete, cotoveleiras, proteções de pulso, joelheiras

Bowling
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Râguebi, futebol americano
Snowboard

Capacete, cotoveleiras, proteções de pulso, joelheiras

Squash

Sapatilhas de jogo

Surf, bodyboard

Nunca sozinho

Ténis de mesa

Sapatilhas de jogo

Ténis

Sapatilhas

Trampolim

Apenas em clube

Tiro com arco

Proteções de antebraço

Vela

Colete salva-vidas, capacete, nunca sozinho

Voleibol

Joelheiras, sapatilhas de jogo

Caminhada, pedestrianismo

Bons sapatos de caminhada

Ciclismo de estrada

Capacete, em estrada adequada ou pista
para bicicletas

Voleibol de praia

Desportos de pista: saltos e corrida

Sapatilhas de corrida

Windsurf

Colete salva-vidas, capacete
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INDIVIDUALIZAÇÃO*
Toda a gente tem limites! Assim como as pessoas com hemofilia podem
não conseguir participar em determinados desportos ou exercícios, as
pessoas sem hemofilia podem também ter limitações a considerar. Tal
pode dever-se a razões médicas ou outras, porém, cada um de nós tem de
aceitar os seus próprios limites.
Esta brochura contém orientações sobre que desportos e exercícios podem ser
adequados a pessoas com hemofilia. Contudo, outros fatores podem aumentar o
risco de hemorragia e traumatismo. Uma criança imprudente pode magoar-se mais
facilmente quando faz atividades de baixo risco, enquanto que uma criança cautelosa
poderá ser capaz de fazer atividades de maior risco em segurança. Assim, "alto risco"
pode variar de criança para criança e depende das circunstâncias individuais.

Desportos com riscos "escondidos"
Sem dúvida, os desportos de combate têm riscos para jovens com hemofilia. Mas há
outros fatores a ter em consideração. Não os ignore!
Contacto com outros jogadores. Em muitos desportos coletivos, o risco de choque
e contacto entre jogadores aumenta o risco de lesão. O râguebi de competição está
estritamente proibido para pessoas com hemofilia. Na maior parte dos casos, o
contacto pode ser limitado pela sensibilização do jovem para os riscos potenciais. Mas
nem tudo pode ser controlado, principalmente em competição.
Contacto com equipamentos do jogo. O perigo vem do potencial contacto com
equipamento do jogo. Considere o hóquei. O contacto neste desporto é limitado, mas
as consequências de ser atingido por um taco de hóquei são graves para jovens com
hemofilia. Novamente, quando este desporto é devidamente supervisionado, o risco de
lesões é mínimo, mas não há risco zero.
Risco de queda. Muitos desportos podem envolver quedas provocadas por uma
avaliação errada, ou por fatores externos tais como outros jogadores, condições
meteorológicas ou terreno irregular. A utilização de proteção deve ser sempre
incentivada (equipamento de proteção, limitação de riscos, equipamento correto, etc.)
Movimentos rápidos. Isto está relacionado com a rapidez com que o atleta faz
um movimento. Uma extensão repentina do cotovelo quando lança uma bola,
extensão do joelho quando pontapeia uma bola num jogo de futebol, etc., são todas
perigosas para articulações enfraquecidas. Movimentos cíclicos controlados são
preferíveis, tais como remo ou ciclismo, porque a dor pode geralmente ser antecipada
e a atividade pode ser interrompida em caso de problemas articulares.

Desporto, sim, mas quantas vezes?
A maioria dos especialistas concorda que exercício físico 2 vezes por semana é uma boa
base, sendo o ideal 3 vezes por semana. É também importante espaçar as sessões de
modo a permitir uma boa recuperação e não fazer muito esforço físico de uma vez só.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de
participar em atividades físicas.
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ANTES E DEPOIS DO EXERCÍCIO FÍSICO

Como preparar o organismo para o exercício?

Idealmente, todas as hemorragias devem ser evitadas em jovens com
hemofilia. De referir ainda que uma hemorragia mais grave e a hemorragia
repetida na mesma articulação devem ser especialmente prevenidas.

A realização de exercício de repente, sem aquecimento, é a causa de muitas lesões
desportivas, bem como de lesões por hemorragia aguda específicas em jovens com
hemofilia. Independentemente do desporto, o organismo precisa de cuidados antes e
depois da realização de exercício, de modo a evitar passar de músculos em repouso
para músculos em trabalho e vice-versa, muito rapidamente. O aquecimento e o
arrefecimento são essenciais; eles variam no tempo e são proporcionais ao exercício.

As atividades desportivas não estão isentas de risco. As pessoas com
hemofilia podem participar em muitos desportos, e os benefícios do desporto
superam claramente os riscos. Utilizando algumas recomendações e bom
senso, será capaz de minimizar os riscos.

O aquecimento*
• Prepara o corpo através de exercício gradual
• Aumenta a temperatura corporal
• Facilita a circulação do sangue do coração para os músculos

Tratamento Antes Ou Depois Da Prática Desportiva?
Nalguns países europeus, a maioria dos jovens com hemofilia grave estão em
tratamento profilático, que consiste em administrações preventivas do fator de
coagulação em falta. Este tratamento não cura a hemofilia, mas pára a hemorragia após
um acontecimento hemorrágico ou pode mesmo impedir a hemorragia. O tratamento é
geralmente administrado intravenosamente em casa, pela própria criança ou pelos pais.
A concentração sanguínea do tratamento administrado e, portanto, a sua eficácia na
prevenção de acontecimentos hemorrágicos diminui com o passar do tempo. De modo
a ser verdadeiramente preventiva, a administração do tratamento deverá ocorrer
idealmente ANTES da atividade física. Na prática, se a criança tem uma atividade
desportiva durante o dia ou ao fim da tarde, a criança pode injetar o fator naquela manhã e
ter uma cobertura ótima durante todo o dia. É melhor, portanto, se os dias de tratamento
corresponderem aos dias com atividade física mais árdua (treino ou jogo). É preferível
não administrar a injeção antes de dormir porque a criança perderá o benefício da
cobertura ótima durante as 10 horas seguintes.

• Aumenta a elasticidade dos músculos, tendões e ligamentos necessária
ao exercício
• Evita contraturas musculares e entorses
Há uma diferença entre o aquecimento cardiovascular ou aeróbio e o aquecimento de
articulações e tendões. Um bom aquecimento consiste em três tipos de exercícios distintos
mas complementares:
1) C
 orrida a um ritmo lento com uma variedade de movimentos para aquecer os grandes
grupos musculares. Se estiver frio, vento ou chuva, os músculos devem estar cobertos
com roupas quentes para aquecerem adequadamente. A hidratação e o aquecimento
na sombra são as regras de ouro em climas quentes.
2) E
xercícios de alongamento e agilidade dos principais grupos musculares.
Estes exercícios preparam os músculos para a atividade. Este alongamento é indicado
após aquecimento muscular e não substitui um aquecimento adequado. Os principais
alongamentos estão descritos em mais detalhe na próxima secção. Durante o
aquecimento, estes alongamentos devem ser feitos ainda mais suavemente, porque os
músculos ainda não aqueceram. Um alongamento repentino pode provocar lesões.
3) Aquecimento específico do desporto, incluindo exercícios tecnicamente semelhantes ao
exercício que se vai fazer. Por exemplo, aquecer os pulsos e os tornozelos antes de jogar
ténis ou badmínton.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na
Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de participar
em atividades físicas.
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ATENÇÃO!

Mesmo em tratamento profilático, o nível de fator de coagulação
permanece abaixo do normal. Em caso de acidente grave,
frequentemente será necessária uma injeção adicional do
tratamento de substituição do fator de coagulação em falta.

AQUECIMENTO

01

02

PESCOÇO

TRÍCEPS

Incline a cabeça para um lado
e depois para o outro, para
a frente e para trás. Faça isso
devagar e gradualmente,
aumentando a amplitude
do movimento.

Com o braço acima do ombro,
agarre o cotovelo com o outro
braço e puxe suavemente
o cotovelo para baixo.

PESCOÇO

06

03
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10

OMBROS

PULSOS

Segure-se numa barra ou
coloque as mãos na parede
com as palmas das mãos
para baixo. Mantenha os
braços direitos e dobre-se
para baixo gradualmente.

Entrelace os dedos e faça
grandes círculos com
os pulsos numa direção,
e depois na outra.

Gradualmente, endireite
os seus braços para cima
e ligeiramente para trás dos
seus ombros.

Deite-se de costas, dobre
os joelhos num ângulo de
90 graus, mantendo os pés no
chão. Coloque os dois braços
num ângulo de 90 graus. Rode
os joelhos juntos para um
lado, e depois para o outro.

08

JOELHOS
Mantendo as costas direitas,
faça pequenas flexões
e extensões dos dois joelhos
simultaneamente.

Coloque-se de quatro com os
cotovelos direitos. Gradualmente,
aponte os seus polegares para
fora e os dedos para os joelhos.
Mantenha as palmas das mãos
no chão enquanto o seu corpo
se dobra para trás.

07

OMBROS

REGIÃO
LOMBAR

ANTEBRAÇOS
E BÍCEPS

Faça grandes círculos numa
direção e depois na outra.

04

09

05

11

TORNOZELOS
Faça círculos com
os tornozelos, mantendo
os dedos dos pés no chão.
Faça isto numa direção
e depois na outra.

COSTAS
E REGIÃO
LOMBAR
Coloque as mãos na cintura
e faça grandes círculos com
a sua pélvis, como se
estivesse a girar um arco.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura
baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na Clínica Universitária
Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de
tratamento da hemofilia antes de participar em atividades físicas.
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ARREFECIMENTO

01

04

08

PEITORAIS

REGIÃO LOMBAR

GLÚTEOS

Coloque o antebraço
contra uma parede com
o cotovelo num ângulo
de 90 graus. Gradualmente,
desloque o seu corpo para
a frente, mantendo o braço
contra a parede.

Agarre nos dois joelhos e puxe-os
para o peito. Certifique-se
sempre que mantém a região
lombar no chão. Não a pode
levantar do chão.

Dobre o joelho num ângulo
de 90 graus e coloque o seu
pé para fora do outro joelho.

05

02
OMBROS

ISQUIOTIBIAIS

Vire o corpo para o lado
oposto, utilizando um braço
como um balcão de apoio.

09
ADUTORES

Incline-se gradualmente para
a frente, tentando tocar no pé.
Não curve demasiado as costas.

Puxe o cotovelo em direção
ao ombro oposto, envolvendo
o braço como se fosse
colocar um cachecol.

Com as solas dos pés
juntas, abra os joelhos
progressivamente, mantendo
as costas direitas. Pressione
levemente sobre o interior
dos joelhos para aumentar
o alongamento.

06
ISQUIOTIBIAIS

03

Coloque o calcanhar para cima puxando
os dedos para si. Incline-se para a frente
mantendo as costas direitas.

ANTEBRAÇOS
E BÍCEPS
Coloque-se de quatro com
os cotovelos direitos.
Coloque os seus polegares
gradualmente para fora,
e os dedos gradualmente
para os joelhos.
Mantenha as palmas
das mãos no chão
enquanto o seu corpo
se dobra para trás.

Certifique-se que mantém o pé no
chão, paralelo com a perna que está
para cima. Se necessário, pode-se apoiar
com uma mão, para melhor equilíbrio.

07

10
GÉMEOS
Coloque a perna esticada
para trás, com o calcanhar
no chão. Incline-se para
a frente, mantendo sempre
o calcanhar no chão.

QUADRÍCEPS
Incline-se num apoio com
uma mão e use a outra para
gradualmente dobrar o joelho.
* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura
baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na Clínica Universitária
Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de
tratamento da hemofilia antes de participar em atividades físicas.
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ARREFECIMENTO
O arrefecimento após o exercício é muito importante para a recuperação e
para evitar lesões. Visa diminuir a temperatura corporal e devolver o corpo
ao estado de repouso.
Os alongamentos de arrefecimento nas páginas 26 e 27 são concebidos para relaxar
e alongar os músculos. Como os alongamentos de aquecimento, estes alongamentos
devem ser feitos suave e vagarosamente. Estes alongamentos tornar-se-ão mais
eficazes quanto mais forem feitos (pelo menos duas vezes por grupo muscular).
Cada alongamento deve ser realizado durante pelo menos 30 segundos. Os principais
músculos e articulações em que nos devemos concentrar durante o aquecimento e o
arrefecimento são:
01

Ombros

02

Peitorais

03

Pulsos

04

Adutores

05

Quadríceps

06

Joelhos

07

Bíceps

08

Pescoço

09

Antebraços

10

Isquiotibiais

11

Tornozelos

12

Gémeos

13

Tríceps

14

Região lombar

15

Glúteos

08
01
02

13

07
09

14

03
15

04

COMO SE PROTEGER

05

10
06
12
11

Os riscos de alguns desportos (por exemplo, skate
ou patinagem) podem ser reduzidos através da
utilização de equipamento de proteção.
Caso seja adequado ao desporto em causa:
• Utilizar capacete
• Utilizar proteções de punho, cotoveleiras
e joelheiras
• Efetuar a manutenção do equipamento

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de
participar em atividades físicas.
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• Manter-se na pista (p. ex., pista para ciclismo,
pista de atletismo, etc.)

O QUE FAZER EM CASO DE HEMORRAGIA*

O que fazer em caso de uma hemorragia
Se tiver dúvidas, administre imediatamente o tratamento com o fator de coagulação
em falta à criança. Isto irá parar a hemorragia e limitar as suas consequências.

Como reconhecer uma hemorragia
Apesar dos seus benefícios para a saúde, a participação num desporto tem sempre um
determinado risco para pessoas com hemofilia. Às vezes, as hemorragias articulares
são difíceis de reconhecer.

As seguintes ações podem limitar a hemorragia e aliviar a dor:
• Interromper imediatamente o exercício, descansar a articulação e limitar a atividade
durante alguns dias. Os joelhos e os tornozelos afetados não devem suportar
quaisquer p
 esos:

Sinais aos quais os pais devem estar
atentos:

Sinais aos quais a criança deve estar
atenta:

• Inchaço gradual das articulações

• Sensação de formigueiro

• Coxear

• Peso nas articulações

• Sensação de calor nas articulações

• Desconforto gradual

• Flexibilidade dos membros

• Sensação de rigidez muscular

• Aplique frio na articulação ou músculo durante cerca de 15 minutos, de 3 em 3 horas,
durante 2 a 3 dias, para aliviar a dor e o inchaço. Envolva o gelo num pano para evitar
atingir a pele.

• Dor aguda no músculo ou articulação

• Eleve o membro para evitar inchaço adicional.

-- O período de repouso deve ser limitado a 3 ou 4 dias, caso contrário a articulação
pode tornar-se rígida. Sessões de fisioterapia ajudarão à remobilização articular
gradualmente e estimularão músculos enfraquecidos.

• Aplique uma pressão leve na articulação com uma ligadura elástica. Tenha cuidado
para não a apertar demasiado, de modo a não interferir com a circulação do sangue.
• Em caso de arranhão ou pequeno corte, pressione a ferida durante vários minutos
utilizando uma gaze esterilizada.
• Administre analgésicos segundo recomendação médica:
-- Evite aspirina ou injeções intramusculares – podem piorar a hemorragia.
Em caso de hemorragias mais graves, vá às Urgências e contacte o seu Centro de
Tratamento da Hemofilia, para que o tratamento seja coordenado.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta
na Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes
de participar em atividades físicas.
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Desporto após um episódio hemorrágico
Após uma hemorragia, a fisioterapia pode ajudar na recuperação total da função
articular. É essencial monitorizar a articulação ao longo do processo de recuperação.
Uma vez recuperada, a criança pode iniciar gradualmente um desporto adequado ao
seu quadro clínico, de modo a melhorar a saúde das articulações a longo prazo.

Check-up SEMESTRAL por um médico
Em vez de esperar por uma lesão com hemorragia, as articulações e os músculos de
uma criança com hemofilia devem ser avaliadas de 6 em 6 meses. Esta avaliação pode
ser utilizada para verificar os efeitos de um determinado desporto e para analisar que
tipo de atividade é adequado à criança.

Desporto e inibidores
Algumas crianças desenvolvem anticorpos contra o factor de substituição (inibidores),
o que significa que este deixa de ser eficaz. Nestes casos, o exercício físico terá que
ser adaptado e com cuidados extra, uma vez que estas crianças terão que ministrar
agentes bypass pró-coagulantes, com uma eficácia temporal muito limitada.

Desporto na escola*
Antes da criança participar em desportos na escola, é importante que a criança, os
pais e a equipa de tratamento da hemofilia falem com o professor de educação física.
Isto irá permitir ao professor compreender melhor a situação médica da criança e
identificar as atividades com risco potencialmente elevado. A Associação Portuguesa
de Hemofilia disponibiliza formação específica sobre a patologia em contexto escolar,
pelo que deverá ser contactada para o efeito.

* Note que muitas das recomendações e conselhos que constam desta brochura baseiam-se na opinião do Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na
Clínica Universitária Saint-Luc de Bruxelas). Aconselhamos sempre que consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de participar
em atividades físicas.
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CAMPOS DESPORTIVOS PARA JOVENS
COM HEMOFILIA

Campo de verão da hemofilia

Viagens
Em caso de viagem para outro país, a criança deve tomar as precauções necessárias e
levar tratamento. É também importante levar as moradas e contactos dos centros de
tratamento da hemofilia no estrangeiro. Recomenda-se levar um certificado emitido
pelo centro de tratamento da criança.
Contactar a APH para uma informação atualizada dos Centros de Tratamento e dos
contactos das Associações dos países para onde se viaja.

Anualmente, durante o mês de Julho, a APH promove um campo de férias para
jovens com hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos, entre os 6 e os 15 anos de
idade. Sempre acompanhados pelos monitores do Campo e com a presença de uma
enfermeira da APH, estes jovens interagem com outros das mesmas faixas etárias,
praticando desportos radicais, sempre com a tónica na segurança e integração.
Simultaneamente, recebem ensino sobre auto-tratamento através da enfermeira da
APH presente, o que potencia competências de autonomia e responsabilidade.

EM CONCLUSÃO...
Uma coisa é certa: os benefícios de uma atividade
física em jovens com hemofilia superam os riscos.
Para além dos seus efeitos benéficos globais para
o organismo, a atividade física adequada mantém
os músculos e as articulações saudáveis
nas pessoas com hemofilia.
A escolha do desporto é importante e será diferente para cada
criança, dependendo das suas preferências pessoais e capacidades
físicas. Deve ser falado com a criança com hemofilia, pais e equipa
de tratamento.
Embora se devam evitar desportos de alto risco, com algumas
precauções as crianças com hemofilia podem participar
e encontrar satisfação em muitas atividades físicas.
Sébastien Lobet, PhD, Fisioterapeuta
Unidade de Trombose e Hemostase
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelas, Bélgica

* Texto e imagens cedidas pela APH.
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CONTACTOS
ESCRITA E ACONSELHAMENTO
Esta brochura foi escrita por Sébastien Lobet, licenciado em fisioterapia desportiva e
especialista em ortopedia pediátrica. Sébastien é fisioterapeuta na Clínica Universitária
Saint-Luc de Bruxelas (Universidade Católica de Lovaina [UCL]) no Departamento de
Hematologia dos Professores Cédric Hermans e Christiane Vermylen. Responsável
pela avaliação e tratamento de crianças e adultos com hemofilia desde 2000, tem
formação complementar nos centros de referência da hemofilia de Londres e Brisbane.
Sébastien é também investigador a tempo parcial na Unidade de Medicina Física e de
Reabilitação da UCL. Em 2012, terminou a tese de doutoramento (PhD) na avaliação
dinâmica da artropatia hemofílica utilizando modelação tridimensional da marcha.
Sébastien é um entusiasta do desporto. Joga ténis e voleibol a nível de competição,
e corre maratonas regularmente. Como fisioterapeuta, o principal papel de Sébastien
é o tratamento diário de doentes com sequelas articulares como consequência da
hemofilia. Enquanto professor, o seu papel junto de crianças sem sequelas articulares
é prevenir as hemorragias, incluindo as hemorragias que ocorrem como consequência
da prática de atividade física regular.
Este conhecimento deve-se à avaliação regular de articulações e músculos em
ambiente de consulta especializada em hemofilia.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Esta brochura foi produzida pelo Dr. S. Lobet (fisioterapeuta na Clínica Universitária
Saint-Luc de Bruxelas) com o apoio da Pfizer. Os conselhos e as informações fornecidas
nesta brochura foram escritas objetivamente com o único propósito de fornecer as
informações mais completas e pertinentes aos jovens com hemofilia e aos seus
familiares. Destina-se exclusivamente a fins informativos. Aconselhamos sempre que
consulte o seu centro de tratamento da hemofilia antes de participar em atividades
físicas. O autor, editores ou o patrocinador não são responsáveis pelas informações
fornecidas nesta brochura, e declinam qualquer responsabilidade em caso de lesão.
O conteúdo e as afirmações expressas pelos Autores são da sua inteira responsabilidade.
A Pfizer Biofarmacêutica apoia a publicação desta obra mas não tem qualquer
responsabilidade na selecção de temas, conteúdos ou afirmações eventualmente
proferidas.
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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

HOSPITAIS CENTRAIS E
REGIONAIS

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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